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II. Törvények

2009. évi CXLIII. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között, a katasztrófák esetén
történõ együttmûködésrõl és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény kihirdetésérõl*

1. § Az Országgyûlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya

között, a katasztrófák esetén történõ együttmûködésrõl és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény

(a továbbiakban: szerzõdés) kötelezõ hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyûlés a szerzõdést e törvénnyel kihirdeti.

3. § A szerzõdés hiteles angol és magyar nyelvû szövege a következõ:

„AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF MACEDONIA ON THE COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE IN THE
EVENT OF DISASTERS
The Government of the Republic of Hungary and the Government of the Republic of Macedonia (hereinafter referred

to as the Contracting Parties):

– Supporting the efforts of the United Nations in the field of preventing disasters and mitigating their

consequences,

– Having regard to the provisions of bilateral and multilateral international agreements by which the Contracting

Parties or their States are bound,

– Recognizing that disasters pose severe threats to both States and the neighboring countries,

– Acknowledging that their co-operation in preventing disasters and mitigating and eliminating their

consequences may contribute to the development and safety of both States,

Have agreed as follows:

Article 1

The Objective and Subject Matter of the Agreement
(1) The objective of this Agreement is to establish the legal framework for co-operation and mutual assistance in

preventing disasters and mitigating and eliminating their consequences and to specify other forms of co-operation

between those participating in the implementation of this Agreement.

(2) Under this Agreement, the Contracting Parties shall mutually provide assistance to each another upon request in the

event of the threat or onset of disasters whose consequences the Contracting Party requesting assistance is unable to

fully mitigate or prevent by using its own forces and resources.

Article 2

Definitions
The terms used in this Agreement shall have the following meaning:

a) „Disaster” An event generated by forces of nature or human activity, with the exception of war, in a specific area or

facility including severe accidents which severely jeopardize or damage human life and/or health, material goods

or the environment and the mitigation and elimination of the consequences of which requires extraordinary

measures.

b) „Party requesting assistance” The Contracting Party that turns to the other Contracting Party with a request for

assistance.

* A törvényt az Országgyûlés a 2009. december 7-i ülésnapján fogadta el.
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c) „Party providing assistance” The Contracting Party that meets the request of the other Contracting Party for

assistance.

d) „Rescue teams” Experts or groups of experts designated to provide assistance by the Party providing assistance

having adequate professional qualifications and equipment including search and rescue dogs.

e) „Equipment” Materials, technical assets and means of transportation made available and required for providing

assistance, the rescue equipment of the rescue teams and the materials required for their operation and the

material goods satisfying the personal needs of those participating in assistance.

f) „Aid deliveries” All the material goods of primary importance used to mitigate the consequences of disasters

delivered with a view to be distributed free of charge to the population affected by the disaster.

g) „Assistance” Help provided for the prevention of disasters mitigating and eliminating their consequences and for

rescue operations, sending rescue teams, equipment and aid deliveries, providing services and transferring the

necessary information.

h) „Personal data” Information of any kind concerning any identified or identifiable natural person. For the purposes

of this Agreement, these shall include the surname and any given names, date of birth, address and data

pertaining to vocation, qualifications, place of work and, when needed, health condition.

i) „Status parameters” Values and indicators, which specify certain characteristics of the disaster at any given

moment.

Article 3

Competent Authorities
(1) With regard to providing assistance and to the implementation of the provisions of this Agreement – with the

exception of the provisions of Article 13 hereof – the following shall be the competent authorities (hereinafter referred

to as the Competent Authorities).

– For the Government of the Republic of Hungary: National Directorate General for Disaster Management;

– For the Government of the Republic of Macedonia: Protection and Rescue Directorate

(2) In the course of implementing the provisions of this Agreement, the Competent Authorities shall cooperate and enter

into direct contact with one another. To this end, the Competent Authorities shall mutually notify one another of the

data of the organizations and persons designated as permanent contact points ensuring continuity and the updating

of the data within 30 (thirty) days following the entry into force of this Agreement.

Article 4

Joint Committee
(1) To implement the provisions of this Agreement, the Contracting Parties shall set up a Joint Committee with a view to

co-operation in the field of preventing disasters and mitigating their consequences within 60 (sixty) days following the

entry into force of this Agreement. The Competent Authorities shall determine the functions and order of operation of

the Joint Committee.

(2) The Joint Committee shall plan and co-ordinate joint activities under this Agreement, specify the mode of exchanging

information, monitor and assess the implementation of the Agreement and put forward recommendations

concerning the improvement of professional co-operation.

(3) The Joint Committee shall meet alternately in the territory of the Republic of Hungary and in the territory of the

Republic of Macedonia, based on the mutual agreement of the Competent Authorities, as needed.

Article 5

Requesting Assistance and Information Exchange
(1) In the event of the threat or onset of disasters, the Contracting Parties shall, upon written requests, provide assistance

to one another through their Competent Authorities. In emergency cases the assistance may commence also on the

basis of a verbal request, which, however, shall be confirmed in writing as soon as possible but at the latest within

24 (twenty-four) hours.

(2) The Party requesting assistance shall indicate the following in the request:

a) The location, time and date of the onset, nature and extent of the disaster and its status parameters at the time of

the request,

b) Measures already taken and planned,

c) Nature of the support requested and the priorities sought in delivering assistance,

d) All other necessary details.
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(3) The Competent Authorities may agree on the use of a standardized form of the request for assistance/answer.

(4) The Party providing assistance shall decide without delay on providing the assistance and shall inform the Party

requesting assistance of the possibility of providing immediate assistance, the nature of assistance offered, its extent

and conditions.

(5) The information referred to under Paragraph (2) shall be continuously updated in line with the evolution of the

situation.

(6) The Competent Authorities of the Contracting Parties shall mutually inform one another without delay of any disaster

taking place in the territory of their States and affecting the other Contracting Party ex officio by transferring the

information required to avert its consequences.

Article 6

Forms of Assistance
Under this Agreement, the provision of assistance may include rendering equipment and rescue teams available to the

Party requesting assistance, the sending of aid deliveries, search, rescue and other urgent operations carried out in the

event of disasters with a view to saving human lives, protecting the health of the population, the mitigation of damage

to the environment, cultural and material losses and secondary impacts.

Article 7

Other Forms of Cooperation
(1) The co-operation of the Contracting Parties under this Agreement may, in addition to providing assistance in the event

of disasters, include the following forms of co-operation:

a) Forecasting, preventing and assessing disasters and the elimination of their consequences and the exchange of

scientific, technical and practical experiences.

b) Arranging conferences, study trips, scientific programs and professional courses, co-operation of institutions of

education and carrying out joint exercises through the co-operation of the Competent Authorities and interested

institutions of the States of the Contracting Parties.

c) Exchange of information on sources of hazards that may generate disasters and on their consequences,

particularly in the cases when these may affect the territory of the State of the other Contracting Party.

d) Investigation of the causes of disasters and assessment of their consequences.

(2) The Contracting Parties shall apply the provisions of this Agreement appropriately to the other forms of co-operation

as specified under Paragraph (1) subject to those participating in joint exercises possessing valid travel documents.

Article 8

Transit
(1) The Contracting Parties undertake to facilitate and ease upon request the rapid and simplified transit of rescue teams,

equipment and aid deliveries through their own state territory for the need of a third country in accordance with the

provisions of this Agreement.

(2) The Competent Authorities shall notify one another in due time of the need for transit and shall agree on the order and

mode of implementation thereof and, when necessary, provide official escort for the transit of rescue teams.

(3) In order to conduct transit of the rescue teams, equipment and aid deliveries, the statement of acceptance of the

country of destination and the documents required under Article 11 Paragraph (4) Point (a) shall be presented to the

competent customs authority on the state border of the Contracting Parties.

Article 9

Coordination and Direction of Assistance in the Event of Disasters
(1) The organizations and persons competent according to the legal regulations of the State of the Contracting Party

requesting assistance shall direct and co-ordinate the rescue work, the mitigation and elimination of the

consequences of disasters and the assistance to be provided to the population affected in the territory of the State of

this Contracting Party.

(2) During operations specified under Paragraph (1), instructions to the rescue team of the Party providing assistance may

be given exclusively through the leader of the rescue team.

(3) The Competent Authority of the Party requesting assistance or the agency authorized by it shall inform the leaders of

the rescue teams of the evolution of the operative situation in the territory affected by the disaster, specify the tasks

and the order of their implementation and shall provide interpreters and other necessary services and equipment

when needed.

(4) The Contracting Parties undertake to use rescue teams to delivering assistance only in accordance with their purpose,

qualifications and equipment.
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(5) The Party providing assistance shall provide the equipment required for the independent operation of the rescue

teams for a period of at least 72 (seventy-two) hours from their entry to the damaged area. The Party requesting

assistance shall ensure the safety of the rescue teams, providing free medical care that cannot be postponed, meals

and accommodation as well as the basic articles of need in case the stocks of the rescue teams are depleted.

(6) The Party requesting assistance shall ensure the immediate reception of aid deliveries and ensure that they are

distributed free of charge exclusively to the population affected. The representatives of the Party providing assistance

and/or of international organizations participating in disaster management may be present at the distribution of the

aid deliveries.

(7) The rescue teams shall terminate their operation and immediately return to the territory of the State of the Party

providing assistance:

a) When they have accomplished their task;

b) When the Competent Authorities of the Contracting Parties mutually decide that the further continuation of the

disaster management operation is no longer needed.

Article 10

Crossing the State Border and Rules of Staying in the Territory of the State of the Other Contracting Party
(1) Members of the rescue teams may cross the state border of the Party requesting assistance with documents verifying

personal identity at the border crossing point and may stay in the territory of the State of the Party requesting

assistance without visa and permission to stay, waiving other provisions concerning the entry and stay of foreigners.

The leader of the rescue team shall have a Letter of Assignment issued by the Competent Authority or authorized

agency of the Party providing assistance, which shall also indicate the members of the rescue team.

(2) The Contracting Parties shall exchange the specimens of their valid documents verifying personal identity.

(3) The members of the rescue teams shall be entitled to wear a uniform in the territory of the State of the Party requesting

assistance when that is part of their usual equipment in the State of the Party providing assistance. The Contracting

Parties shall not restrict the use of distinguishing signals on the vehicles of the rescue teams of the other Contracting

Party.

(4) The members of the rescue teams shall observe the legal regulations of the State of the Party requesting assistance

during the period of providing assistance.

(5) The Contracting Parties shall apply the provisions of this Article according to Article 8 in case of transit.

Article 11

Transporting Equipment and Aid Deliveries through the State Border
(1) The Contracting Parties shall not apply the economic prohibitions and restrictions concerning commodity trade to the

equipment and aid deliveries transported through the state border.

(2) Provided their purpose is verified, aid deliveries and equipment shall be exempt from customs duties, taxes, levies and

the payment of any other financial burden applied to export or import.

(3) The Contracting Parties shall not require the international road transport licenses with regard to the vehicles used by

rescue teams and other means of transportation carrying aid deliveries, which shall also be exempt from any other

payment obligation on vehicles except for the mandatory liability insurance of vehicles. A route permit shall be

required for the transportation of aid deliveries and/or equipment exceeding the weight and/or dimension limits

specified in the legal regulations of the State of the Party requesting assistance. The Competent Authority of the Party

requesting assistance shall issue the route permit free of charge within the shortest possible period of time.

(4) The Contracting Parties shall apply the exemptions under Paragraphs (1)–(3) provided that the following conditions

are met:

a) The leader of the rescue team shall present a separate inventory list to the competent customs authorities of the

Contracting Parties of the equipment required for performing the tasks of the rescue team and a separate list on

the goods carried as aid delivery. The lists shall constitute annexes to the Letter of Assignment.

b) When the aid delivery or a part thereof consists of medicaments containing narcotics or psychotropic substances,

a separate itemized list shall be drawn up on the materials to be delivered. The list shall be sent to the authority of

the Contracting Party licensing export. The competent licensing authorities of the two Contracting Parties shall

act in accordance with the relevant recommendation of the World Health Organization of the United Nations and

shall directly notify one another of the products delivered. When, because of the disaster situation, such

a notification is not possible, the Party providing assistance shall inform the International Drug Control Board of

the United Nations.
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(5) Products may be transferred as aid deliveries only within their expiry dates. In the case of medicaments, the

recommendations of the World Health Organization of the United Nations shall be taken into account.

(6) The equipment that has not been finally consumed or has not been annihilated shall be returned to the territory of the

State of the Party providing assistance at the latest within 30 (thirty) days following the completion of the assistance in

accordance with Article 9 Paragraph (7) of this Agreement. When parts of the equipment remain in the territory of the

State of the Party requesting assistance as aid, this fact shall be notified to the competent customs authority of the

Party requesting assistance also indicating the quantity and type of the articles retained and the place of their use and,

at the same time, the Competent Authority of the Party requesting assistance indicated under Article 3 Paragraph (1)

of this Agreement shall be informed. The exemption according to Paragraph (2) of this Article shall also extend to the

articles of equipment thus remaining in the state territory of the Party requesting assistance, if their destination is

proven.

(7) The provisions of Paragraphs (2), (5) and (6) shall be applied as appropriate also to medicaments containing narcotics

and psychotropic substances. Rescue teams may carry such products only in the quantity according to emergency

medical need and they may be used only by qualified healthcare personnel in accordance with the relevant health care

requirements of the State of the Party providing assistance. The Contracting Parties shall not regard import and export

of such products as commodity trade according to the international agreements on narcotics and psychotropic

substances binding the Contracting Parties.

(8) Under the implementation of this Agreement, the import of arms, ammunition and explosives to the territory of the

State of the Party requesting assistance shall be prohibited.

(9) The Party requesting assistance shall enable the decontamination, deactivation and disinfection of the equipment. In

the event that this cannot be carried out, the equipment and its personnel shall remain in the territory of the State of

the Party requesting assistance until all said activities are completed.

(10) The competent authorities of the State of the Party requesting assistance may control the use and storage of the

equipment and materials mentioned in this Article.

(11) The provisions of Paragraphs (1)–(5), (8) and (10) shall also be applied in the case of transit deliveries.

Article 12

Use of Aircraft
(1) Aircraft may also be used to transport rescue teams and their equipment as well as aid deliveries and for the rapid

execution of preventive operations required for the prevention of disasters, the mitigation and elimination of their

consequences.

(2) The Competent Authority of the Party providing assistance shall inform the Competent Authority of the Party

requesting assistance about the fact of using an aircraft to provide assistance indicating the data and type of the

aircraft, the state of registration and the registration mark, the number of crew members, the nature of the

consignment, the schedule of the flights, the list of passengers, the expected flight route, the place of landing

designated by the Party requesting assistance as well as the data of the flying time.

(3) The Contracting Parties shall enable aircraft to enter the air space of their States for purposes specified in Paragraph (1),

to land or take off at the place designated by the competent agency of the Party requesting assistance, or to fly

through without landing.

(4) Unless otherwise provided in this Agreement, aircraft shall carry out their flights in accordance with the legal

regulations of ICAO and the States of the Contracting Parties.

Article 13

Cooperation in the Event of Assisting Aircraft in Trouble
(1) The provisions of this Agreement shall be applied also in the event when, upon request, the Contracting Parties

mutually assist one another in searching for aircraft in trouble having suffered air or other accident, in the rescue, care

and transportation of any injured persons.

(2) In the course of the co-operation according to this Article, the following shall be the competent authorities:

a) For the Contracting Party of the Government of the Republic of Hungary:

– National Directorate General for Disaster Management;

b) For the Contracting Party of the Government of the Republic of Macedonia:

– Protection and Rescue Directorate.

(3) Those participating in search and rescue operations shall carry out air and land search and rescue according to

Paragraph (1) hereof pursuant to the Agreement between the competent authorities according to Paragraph (2),

observing the legal regulations of the state of the place of the accident.
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Article 14

Compensation
(1) The Contracting Parties shall waive any claim for compensation vis-????-vis one another in the event of damage to

property, including damage to the environment, which is caused by a member of the rescue team in the course of

performing an assignment related to the implementation of this Agreement and, furthermore, shall waive any claim

for compensation arising from injury to or death of any member of a rescue team in the event that it took place in the

course of the implementation of the tasks according to this Agreement in relation to them.

(2) In the event that a member of the rescue team of the Party providing assistance causes damage to a third person in the

territory of the Party requesting assistance in the course of the performance of his reconciled duties related to the

implementation of this Agreement, liability shall be borne by the Party requesting assistance.

(3) The provisions of Paragraphs (1) and (2) shall not be applied in the event that the damage was caused willfully or by

way of gross negligence and this is established by a Court of the State of the Party requesting assistance.

(4) The liability for compensation specified in this Article shall apply with regard to damage caused by rescue teams in

relation to providing assistance during the period from entry to the territory of the State of the Party requesting

assistance until their departure.

(5) The Competent Authorities of the Contracting Parties shall co-operate in the assessment of damage and ease the

establishment of liability for damage. To that end, they shall exchange all information available to them.

Article 15

Costs
(1) Unless the Contracting Parties otherwise agree, the provision of assistance under this Agreement shall be free of

charge.

(2) The Party providing assistance shall be exempt from the payment of fees due on the transit flight, landing, waiting,

taking-off of aircraft providing assistance and the navigation services provided to it and from payment of the fees of

the services offered by the Party requesting assistance.

(3) The Competent Authorities of the Contracting Parties shall separately agree on the cost reimbursement related to the

fuel supply and maintenance services for aircraft in every case when aircraft is used to provide assistance.

(4) Unless otherwise agreed by the Contracting Parties, both Contracting Parties shall bear their own costs in the case of

forms of co-operation specified under Article 7 of this Agreement.

Article 16

Co-operation with international and domestic organizations
By mutual agreement, the Contracting Parties may invite specialized international and domestic organizations and

institutions to participate in the activities related to the implementation of this Agreement.

Article 17

Protection of Personal Data
In the event that the Competent Authorities of the Contracting Parties provide personal data to one another based on

this Agreement, the following provisions shall apply:

(a) The Competent Authorities of the Contracting Parties (hereinafter referred to as the „Transferring Authority” and

„Receiving Authority”) may transfer the personal data specified under Article 2 Point (h) of this Agreement with

a view to the performance of the provisions of this Agreement, upon request or ex officio, in the event specified

under Article 8. The Receiving Authority may use the data received only for the purposes specified in this

Agreement or included in the request. The Receiving Authority may use the data for a purpose different from that

indicated only with the consent of the Transferring Authority.

(b) The Receiving Authority may forward the personal data transferred exclusively to the agencies participating in the

implementation of this Agreement and authorized to handle personal data. The data may be forwarded to other

agencies only with the prior consent of the Transferring Authority. The data transferred shall not be made public.

(c) The Transferring Authority shall be responsible for the correctness and accuracy of the data transferred. When the

Transferring Authority subsequently rectifies or deletes the data, it shall immediately notify the Receiving

Authority thereof, which shall immediately enter the indicated change in the data handled by it. The Receiving

Authority shall immediately carry out the indicated corrections or, when appropriate, delete the erroneous data.

(d) The authorities handling personal data pursuant to this Agreement shall, upon his request, inform the person

concerned of his data handled by them, the purpose and legal basis of data handling and also to whom and for

what purpose such data have been forwarded. Both the Transferring and the Receiving Authorities shall, upon the

request of the person concerned, rectify any erroneous data handled by them and delete any data handled by
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them in breach of the law. The other data handling authority shall be immediately notified of any rectification or

deletion.

(e) The exercise of the right of the person concerned according to Point (d) hereof may be refused only when the law

of the State of the Transferring Authority renders this possible. The Transferring Authority shall inform the

Receiving Authority of the restrictions according to the law of its state. The entity handling the data shall disclose

the reasons for refusing information to the person concerned unless the law of the transferring State renders the

waiving of reasons possible. Of this, the Receiving Authority shall be informed upon the transfer of the data.

(f) The data received shall be deleted when the purpose of use indicated upon transfer no longer exists, the period

for handling the data according to the law of the state of the Transferring Authority has expired or when the

Transferring Authority requests the deletion of the data.

(g) The Contracting Parties shall guarantee that the person concerned may turn to a court of justice according to the

law of the Contracting Party concerned in the handling of the data in the event of violation of his rights related to

data protection.

(h) The authorities handling personal data pursuant to this Agreement shall keep record of the transfer and receipt of

data, which shall contain the names of the transferring and the receiving agencies and of the person, and the fact

of the transfer (receipt).

(i) The authorities handling the data shall take the necessary organizational and technical measures to ensure the

effective protection of personal data from unauthorized access, change, deletion and disclosure.

Article 18

Implementation of this Agreement
The Contracting Parties authorize the Joint Committee according to Article 4, to specify the sample forms of the Letter

of Assignment according to Article 10 Paragraph (1) and Article 11 Paragraph (4) of this Agreement, the lists

concerning the import, export, transit and return of equipment and aid deliveries and the related procedural rules by

mutual agreement in a Protocol.

Article 19

Provisions of Other International Agreements
This Agreement shall not affect the rights and obligations of the Contracting Parties set forth in other international

agreements by which they are bound.

Article 20

Settlement of Disputes
Any dispute between the Contracting Parties that may arise from the interpretation or application of this Agreement

shall be settled at the Joint Committee by way of negotiations or, in the event that they are unsuccessful through

diplomatic channels.

Article 21

Final Provisions
(1) This Agreement shall enter into force on the 30th (thirtieth) day from the receipt of the latter diplomatic note in which

the Contracting Parties notify one another of the completion of the internal legal requirements required for entry into

force.

(2) This Agreement is concluded for an indeterminate period. Either of the Contracting Parties may terminate this

Agreement. The Agreement shall lose effect after 6 (six) months from the day when the diplomatic note on the

termination is received by the other Contracting Party.

(3) The Contracting Parties may amend this Agreement by mutual agreement. The amendment of this Agreement shall

enter into force in accordance with the procedure according to Paragraph (1).

(4) The termination of this Agreement shall not affect compliance with the obligations validly undertaken during the

period of this Agreement while in force.

Done in Skopje, on the 10th day of September 2009, in two original copies, in Hungarian, Macedonian and English

languages, all texts being equally authentic. In case of dispute, the English language text shall prevail.

On behalf of the Government of the On behalf of the Government of the

Republic of Hungary Republic of Macedonia
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EGYEZMÉNY
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A MACEDÓN KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT
A KATASZTRÓFÁK ESETÉN TÖRTÉNÕ EGYÜTTMÛKÖDÉSRÕL ÉS KÖLCSÖNÖS
SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerzõdõ Felek):

– támogatva az Egyesült Nemzetek Szervezetének erõfeszítéseit a katasztrófák megelõzése és a következmények

mérséklése terén,

– tekintettel azon két- és többoldalú nemzetközi szerzõdések elõírásaira, amelyeknek a Szerzõdõ Felek vagy ezek

államai részesei,

– felismerve, hogy a katasztrófák súlyos veszélyeket jelentenek saját államaik, illetve a környezõ országok számára,

– elismerve, hogy az együttmûködésük a katasztrófák megelõzése, a következmények mérséklése és felszámolása

terén hozzájárulhat mindkét állam fejlõdéséhez és biztonságához,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

Az Egyezmény célja és tárgya
(1) Jelen Egyezmény célja, hogy megteremtse a katasztrófák megelõzése, a következmények mérséklése és felszámolása

érdekében történõ együttmûködés és kölcsönös segítségnyújtás jogi kereteit, valamint meghatározza a jelen

Egyezmény végrehajtásában közremûködõk együttmûködésének egyéb formáit.

(2) Jelen Egyezmény keretében a Szerzõdõ Felek – megkeresés alapján – kölcsönösen segítséget nyújtanak egymásnak

azon katasztrófák veszélye vagy bekövetkezése esetén, amelyek következményeit a segítséget kérõ Szerzõdõ Fél nem

képes saját erõkkel, eszközökkel teljes körûen mérsékelni vagy elhárítani.

2. Cikk

A fogalmak meghatározása
A jelen Egyezményben használt fogalmak jelentése a következõ:

a) „Katasztrófa”: Egy meghatározott területen vagy létesítményben bekövetkezõ, természeti erõ vagy – háború

kivételével – emberi tevékenység következtében létrejött esemény, beleértve a súlyos baleseteket is, amely

az emberek életét és/vagy egészségét, az anyagi javakat vagy a környezetet súlyosan veszélyezteti, vagy károsítja,

és amely következményeinek mérsékelése és felszámolása rendkívüli intézkedéseket igényel.

b) „Segítséget kérõ Fél”: Azon Szerzõdõ Fél, amely megkereséssel fordul a másik Szerzõdõ Félhez segítségnyújtás

érdekében.

c) „Segítséget nyújtó Fél”: Azon Szerzõdõ Fél, amely eleget tesz a másik Szerzõdõ Fél segítségnyújtás iránti

megkeresésének.

d) „Segélycsapatok”: Azok a szakértõk vagy azok csoportjai, amelyeket a segítséget nyújtó Fél segítségnyújtásra

kijelölt, és megfelelõ szakmai felkészültséggel és felszereléssel rendelkeznek, ideértve a kutató, mentõ kutyákat is.

e) „Felszerelés”: A segítségnyújtáshoz szükséges és rendelkezésre bocsátott anyagok, mûszaki és közlekedési

eszközök, a segélycsapatok mentési felszerelése, valamint az azok mûködtetéséhez szükséges anyagok, illetve

a segítségnyújtásban résztvevõk személyes szükségletei kielégítését szolgáló anyagi javak.

f) „Segélyszállítmányok”: Mindazon elsõdleges fontosságú anyagi javak, amelyek a katasztrófák

következményeinek csökkentésére szolgálnak, és amelyeket a katasztrófa sújtotta népesség számára történõ

térítésmentes átadás céljából szállítanak.

g) „Segítségnyújtás”: A katasztrófák megelõzéséhez, következményeinek mérsékléséhez és felszámolásához,

illetõleg a mentéshez nyújtott segítség, segélycsapatok, felszerelések, segélyszállítmányok küldése,

szolgáltatások nyújtása, a szükséges információ átadása.

h) „Személyes adatok”: Bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ. Jelen

Egyezmény alkalmazásában ezek: a családi és utónév, születési idõ, lakcím, foglalkozásra, szakképzettségre,

munkahelyre és szükség esetén az egészségi állapotra vonatkozó adatok.

i) „Állapotjellemzõk”: Azok az értékek és mutatók, amelyek egy adott pillanatban meghatározzák a katasztrófa

egyes jellegzetességeit.
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3. Cikk

Illetékes hatóságok
(1) A segítségnyújtás és a jelen Egyezményben foglaltak végrehajtása tekintetében – kivéve a jelen Egyezmény

13. cikkében meghatározottakat – a következõ hatóságok az illetékesek (a továbbiakban: illetékes hatóságok):

– a Magyar Köztársaság Kormánya részérõl: az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

– a Macedón Köztársaság Kormánya részérõl: a Védelmi és Mentési Igazgatóság

(2) Az illetékes hatóságok a jelen Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtása során együttmûködnek és közvetlen

kapcsolatba lépnek egymással. E célból, a jelen Egyezmény hatálybalépését követõ 30 (harminc) napon belül

az illetékes hatóságok kölcsönösen tájékoztatják egymást az állandó kapcsolattartásra kijelölt szervezetek és

személyek adatairól, biztosítva a folyamatosságot és az adatok frissítését.

4. Cikk

Vegyes Bizottság
(1) A jelen Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtása érdekében a Szerzõdõ Felek Vegyes Bizottságot hoznak létre

a katasztrófák megelõzése és következményeinek mérséklése terén történõ együttmûködés érdekében, a jelen

Egyezmény hatálybalépését követõ 60 (hatvan) napon belül. A Vegyes Bizottság feladatait és mûködési rendjét

az illetékes hatóságok határozzák meg.

(2) A Vegyes Bizottság tervezi és összehangolja a jelen Egyezmény szerinti közös tevékenységeket, meghatározza

az információk cseréjének módját, figyelemmel kíséri és értékeli az Egyezmény végrehajtását, javaslatot tesz a szakmai

együttmûködés továbbfejlesztésére.

(3) A Vegyes Bizottság üléseit az illetékes hatóságok kölcsönös egyeztetése alapján szükség szerint, felváltva tartja

a Magyar Köztársaság és a Macedón Köztársaság területén.

5. Cikk

A segítségnyújtás kérése és az információcsere
(1) Katasztrófák veszélye vagy ennek bekövetkezése esetén a Szerzõdõ Felek írásbeli megkeresés alapján, illetékes

hatóságaik útján segítséget nyújtanak egymásnak. A segítségnyújtás sürgõs esetben szóbeli megkeresés alapján is

indulhat, amelyet azonban a lehetõ legrövidebb idõn belül, legkésõbb 24 (huszonnégy) órán belül írásban is meg kell

erõsíteni.

(2) A segítséget kérõ Fél a megkeresésben megjelöli:

a) a katasztrófa helyét, bekövetkezésének idõpontját, jellegét, mértékét és állapotjellemzõit a megkeresés

idõpontjában;

b) a már megtett és tervezett intézkedéseket;

c) az igényelt támogatás jellegét és a segítségnyújtás elsõdleges szempontjait;

d) minden egyéb szükséges részletet.

(3) Az illetékes hatóságok a segítségnyújtás iránti kérelem/válaszadás tekintetében megállapodhatnak

formanyomtatvány használatáról.

(4) A segítséget nyújtó Fél késedelem nélkül dönt a segítségnyújtásról és tájékoztatja a segítséget kérõ Felet az azonnali

segítségnyújtási lehetõségeirõl, a felajánlott segítségnyújtás jellegérõl, mértékérõl és feltételeirõl.

(5) A jelen Cikk (2) bekezdésében említett információkat a helyzet alakulásával összhangban folyamatosan pontosítani

kell.

(6) A Szerzõdõ Felek illetékes hatóságai hivatalból, késedelem nélkül, kölcsönösen értesítik egymást az államuk területén

bekövetkezett, a másik Szerzõdõ Felet érintõ katasztrófákról, azok következményeinek elhárításához szükséges

információk átadásával.

6. Cikk

A segítségnyújtás formái
A jelen Egyezmény keretein belül a segítségnyújtás magában foglalhatja a segítséget kérõ Fél részére felszerelés és

segélycsapatok rendelkezésre bocsátását, segélyszállítmányok küldését, a kutatást, a mentést, más sürgõs, katasztrófa

esetén végzett tevékenységet, amelynek célja az emberi élet mentése, a lakosság egészségének védelme, a környezeti

károk, a kulturális és az anyagi veszteségek, valamint a másodlagos hatások csökkentése.
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7. Cikk

Az együttmûködés egyéb formái
(1) A Szerzõdõ Feleknek a jelen Egyezmény keretében történõ együttmûködése a katasztrófák esetén történõ

segítségnyújtás mellett magában foglalhatja a következõ együttmûködési formákat is:

a) katasztrófák elõrejelzése, megelõzése, értékelése és következményeinek felszámolása, valamint a tudományos és

technikai, illetve gyakorlati tapasztalatok cseréje;

b) konferenciák, tanulmányutak, tudományos programok és szakmai tanfolyamok rendezése, oktatási intézmények

együttmûködése és közös gyakorlatok végzése a Szerzõdõ Felek államainak illetékes hatóságai és érdekelt

intézményei együttmûködésében;

c) információik cseréje a katasztrófákat létrehozó veszélyforrásokról, illetve ezek következményeirõl, különösen

azokban az esetekben, amikor ezek a másik Szerzõdõ Fél államának területét is érinthetik;

d) a katasztrófák okainak kivizsgálása és ezek következményeinek felmérése.

(2) A Szerzõdõ Felek a jelen Egyezmény rendelkezéseit megfelelõen alkalmazzák az (1) bekezdésben meghatározott

együttmûködés egyéb formái tekintetében azzal, hogy a közös gyakorlatokon résztvevõknek érvényes úti okmánnyal

kell rendelkezniük.

8. Cikk

Tranzit
(1) A Szerzõdõ Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy megkeresés alapján, a jelen Egyezményben foglaltak szerint

elõsegítik és megkönnyítik a segélycsapatok, a felszerelések és a segélyszállítmányok saját államterületükön való

gyors és egyszerûsített – harmadik ország érdekében történõ – áthaladását.

(2) Az illetékes hatóságok idõben értesítik egymást arról, ha felmerül a tranzit szükségessége és megállapodnak

a végrehajtás rendjében és módjában, valamint – ha az szükséges – a segélycsapatok áthaladásához hivatalos kíséretet

biztosítanak.

(3) A segélycsapatok, felszerelések és segélyszállítmányok áthaladásához a másik Szerzõdõ Fél államhatárán az illetékes

vámhatóságnak be kell mutatni a célország befogadó nyilatkozatát, valamint a 11. Cikk (4) bekezdésének a) pontjában

meghatározott okmányokat.

9. Cikk

A segítségnyújtás összehangolása és irányítása katasztrófák esetén
(1) A segítséget kérõ Fél államának területén a mentõmunkálatokat, a katasztrófák következményeinek mérséklését és

felszámolását, valamint az érintett lakosságnak nyújtandó segítséget az ezen Szerzõdõ Fél államának jogszabályai

alapján erre illetékes szervezetek és személyek irányítják és koordinálják.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott munkálatok során a segítséget nyújtó Fél segélycsapatai számára utasítást

kizárólag a segélycsapat vezetõjén keresztül lehet adni.

(3) A segítséget kérõ Fél illetékes hatósága vagy az általa felhatalmazott szervek tájékoztatják a segélycsapatok vezetõit

a katasztrófa által érintett területen az operatív helyzet alakulásáról, meghatározzák a feladatokat és azok

végrehajtásának rendjét és, ha szükséges, tolmácsokat, valamint egyéb szükséges szolgáltatásokat és eszközöket

biztosítanak.

(4) A Szerzõdõ Felek vállalják, hogy a segítségnyújtás során a segélycsapatokat csak rendeltetésüknek, képzettségüknek

és felszereltségüknek megfelelõen alkalmazzák.

(5) A segítséget nyújtó Fél a kárterületre történõ belépéstõl számítva legalább 72 (hetvenkettõ) órás idõtartamra

biztosítja a segélycsapatok számára az önálló mûködésükhöz szükséges felszerelést. A segítséget kérõ Fél

gondoskodik a segélycsapatok biztonságáról, biztosítja az ingyenes, halaszthatatlan orvosi ellátást, étkezést és

szállást, valamint az alapvetõ szükségleti cikkeket, amennyiben a segélycsapatok saját készletei elfogytak.

(6) A segítséget kérõ Fél biztosítja a segélyszállítmányok haladéktalan fogadását és gondoskodik arról, hogy azok

kizárólag az érintett lakosság között, térítésmentes elosztásra kerüljenek. A segélyszállítmányok elosztásánál jelen

lehetnek a segítséget nyújtó Fél és/vagy a katasztrófa-elhárításban résztvevõ nemzetközi szervezetek képviselõi is.

(7) A segélycsapatok tevékenységüket befejezik és haladéktalanul visszatérnek a segítséget nyújtó Fél államának

területére:

a) ha a feladatukat teljesítették;

b) amikor a Szerzõdõ Felek illetékes hatóságai közösen úgy határoznak, hogy a katasztrófa-elhárítási tevékenység

további folytatása nem szükséges.
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10. Cikk

Az államhatár átlépése és a másik Szerzõdõ Fél államának területén való tartózkodás szabályai
(1) A segélycsapatok tagjai a segítséget kérõ Fél államhatárát érvényes személyazonosságot igazoló okmánnyal

a határátkelõhelyen léphetik át, és a segítséget kérõ Fél államának területén vízum és tartózkodási engedély nélkül,

valamint a külföldiek belépésére és tartózkodására vonatkozó egyéb elõírások mellõzésével tartózkodhatnak.

A segélycsapat vezetõjének rendelkeznie kell a segítséget nyújtó Fél illetékes hatósága vagy erre felhatalmazott szerve

által kiállított megbízólevéllel, amelyben feltüntetik a segélycsapat tagjait is.

(2) A Szerzõdõ Felek egymás rendelkezésére bocsátják az érvényes, személyazonosságot igazoló okmányaik mintáit.

(3) A segélycsapatok tagjai jogosultak a segítséget kérõ Fél államának területén egyenruha viselésére, amennyiben ez

a segítséget nyújtó Fél államában a szokásos felszerelésükhöz tartozik. A Szerzõdõ Felek nem korlátozzák a másik

Szerzõdõ Fél segélycsapatainak gépjármûvein a megkülönböztetõ jelzések használatát.

(4) A segélycsapatok tagjai a segítségnyújtás ideje alatt kötelesek tiszteletben tartani a segítséget kérõ Fél államának

jogszabályait.

(5) A Szerzõdõ Felek a jelen Cikk rendelkezéseit a 8. cikkre figyelemmel alkalmazzák tranzit esetén.

11. Cikk

Felszerelések és segélyszállítmányok átszállítása az államhatáron
(1) A Szerzõdõ Felek az államhatáron átszállított felszerelésekre és a segélyszállítmányokra nem alkalmazzák

az áruforgalomra vonatkozó gazdasági tilalmakat és korlátozásokat.

(2) A segélyszállítmányok és felszerelések – a rendeltetés igazolása esetén – mentesek a vám, az adók, az illetékek,

valamint a kivitel és behozatal esetén alkalmazott egyéb pénzügyi teher megfizetése alól.

(3) A segélycsapatok által használt gépjármûvek és a segélyszállítmányokat szállító egyéb szállító eszközök esetében

a Szerzõdõ Felek nem követelik meg a nemzetközi közúti szállítási engedélyeket és mentesek a gépjármûveket terhelõ

fizetési kötelezettség alól, kivéve a gépjármûvek kötelezõ biztosítását. A segítséget kérõ Fél államának

jogszabályaiban meghatározott súly- és/vagy mérethatárt meghaladó segélyszállítmányok és/vagy felszerelések

szállításához útvonal-engedély szükséges. Az útvonal-engedélyt a segítséget kérõ Fél illetékes szerve köteles a lehetõ

legrövidebb idõn belül díjmentesen kiadni.

(4) A Szerzõdõ Felek az (1)–(3) bekezdésben meghatározott könnyítéseket az alábbi feltételek teljesülése esetében

alkalmazzák:

a) A segélycsapat vezetõjének a határátlépéskor a Szerzõdõ Felek illetékes vámhatósága részére külön jegyzéket kell

átnyújtania a segélycsapat feladata ellátásához szükséges felszerelésekrõl és külön jegyzéket

a segélyszállítmányként szállított javakról. A jegyzékek a megbízólevél mellékletét képezik.

b) Ha a segélyszállítmány vagy annak egy része kábítószert vagy pszichotróp anyagot tartalmazó

gyógyszerkészítmény, a kiszállításra kerülõ anyagokról külön tételes jegyzéket kell készíteni. A jegyzéket meg kell

küldeni a segítséget nyújtó Fél kivitelt engedélyezõ hatóságának. A két Szerzõdõ Fél illetékes engedélyezõ

hatóságai – az Egyesült Nemzetek Szervezetének Egészségügyi Világszervezete vonatkozó ajánlásai szerint járnak

el – és közvetlenül tájékoztatják egymást a szállított készítményekrõl. Amennyiben a katasztrófahelyzetbõl

adódóan a tájékoztatás nem lehetséges, a segítséget nyújtó Fél az Egyesült Nemzetek Szervezetének Nemzetközi

Kábítószer Ellenõrzõ Tanácsát tájékoztatja.

(5) Segélyszállítmányként készítmények csak a lejárati határidõn belül szállíthatók. Gyógyszerek esetében az Egyesült

Nemzetek Szervezetének Egészségügyi Világszervezete ajánlásait figyelembe kell venni.

(6) Azt a felszerelést, amely nem került végleges felhasználásra vagy nem semmisült meg, legkésõbb a jelen Egyezmény

9. Cikk (7) bekezdésének megfelelõen a segítségnyújtás befejezését követõ 30 (harminc) napon belül vissza kell

szállítani a segítséget nyújtó Fél államának területére. Amennyiben a felszerelési tárgyak a segítséget kérõ Fél

államterületén segélyként maradnak vissza, akkor ezt a tényt, a visszamaradt tárgyak mennyiségének, fajtájának,

felhasználási helyének megjelölésével be kell jelenteni a segítséget kérõ Fél illetékes vámhatóságának, s ezzel

egyidejûleg a segítséget kérõ Félnek a jelen Egyezmény 3. Cikkének (1) bekezdésében megjelölt illetékes hatóságát is

tájékoztatni kell. A rendeltetés igazolása esetén a segítséget kérõ Fél államterületén így visszamaradt felszerelési

tárgyakra is kiterjed a jelen Cikk (2) bekezdésében meghatározott mentesség.

(7) A (2), (5), illetve (6) bekezdés rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell a kábítószert és pszichotróp anyagot

tartalmazó gyógyszerkészítmények esetében is. Ezeket a készítményeket csak sürgõs orvosi szükséglet szerinti

mennyiségben vihetik magukkal a segélycsapatok, és csak szakképzett egészségügyi személyzet alkalmazhatja

a segítséget nyújtó Fél államának vonatkozó egészségügyi elõírásai szerint. Ezen készítmények bevitelét, illetve
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kivitelét a Szerzõdõ Felek nem tekintik a kábítószerekrõl és a pszichotróp anyagokról szóló, a Szerzõdõ Feleket

kötelezõ nemzetközi szerzõdések szerinti áruforgalomnak.

(8) A segítséget kérõ Fél államának területére a jelen Egyezmény végrehajtásának keretében tilos a fegyverek, lõszerek és

robbanóanyagok bevitele.

(9) A segítséget kérõ Fél lehetõvé teszi a felszerelések vegyi és sugármentesítését, fertõtlenítését. Abban az esetben, ha

ezt nem lehet elvégezni, a felszerelés és a személyzet a segítséget kérõ Fél államának területén marad addig, amíg

az említett tevékenységeket el nem végzik.

(10) A segítséget kérõ Fél államának illetékes hatóságai ellenõrizhetik a jelen Cikkben említett felszerelések és anyagok

felhasználását és tárolását.

(11) Az (1)–(5), valamint a (8) és (10) bekezdésekben foglalt rendelkezéseket a tranzitszállítmányok esetén is alkalmazni kell.

12. Cikk

Légi jármûvek alkalmazása
(1) A segélycsapatok, valamint felszerelések és a segélyszállítmányok eljuttatására, illetve a katasztrófa megelõzése,

következményeinek mérséklése és felszámolása által igényelt elhárítási mûveletek gyors végrehajtására légi jármûvek

is igénybe vehetõk.

(2) A segítséget nyújtó Fél illetékes hatósága tájékoztatja a segítséget kérõ Fél illetékes hatóságát arról, hogy légi

jármûvet alkalmaznak a segítség nyújtásához, megjelölve a légi jármû adatait, típusát, a lajstromozó állam és

a lajstromjel megadásával, a személyzet tagjainak számát, a szállítmány jellegét, a járatok menetrendjét és az utasok

listáját, a repülés várható útvonalát, a segítséget kérõ Fél által kijelölt leszállási helyet, valamint a repülési idõ adatait.

(3) A Szerzõdõ Felek lehetõvé teszik, hogy a légi jármûvek az (1) bekezdésben meghatározott célból belépjenek államuk

légterébe, a segítséget kérõ Fél illetékes szerve által kijelölt helyen le-, illetve felszállhassanak, vagy leszállás nélkül

átrepülhessenek államuk légterén.

(4) Amennyiben a jelen Egyezmény eltérõen nem rendelkezik, a légi jármûvek a Nemzetközi Polgári Légiforgalmi

Szervezet (ICAO) és a Szerzõdõ Felek államának jogilag kötelezõ elõírásai szerint hajtják végre a repüléseket.

13. Cikk

A bajba jutott légi jármûvek megsegítése esetén történõ együttmûködés
(1) A jelen Egyezmény rendelkezéseit kell alkalmazni abban az esetben is, amikor a Szerzõdõ Felek megkeresésre

kölcsönösen segítséget nyújtanak egymásnak a bajba jutott, illetve légi-, vagy egyéb szerencsétlenséget szenvedett

légi jármûvek felkutatásához, vagy kimentéséhez, valamint a sérültek ellátásához és elszállításához.

(2) A jelen Cikkben meghatározott együttmûködés során az alábbi hatóságok az illetékesek:

a) a Magyar Köztársaság Kormánya Szerzõdõ Fél részérõl: Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság;

b) a Macedón Köztársaság Kormánya Szerzõdõ Fél részérõl: Védelmi és Mentési Igazgatóság.

(3) A kutató-mentõ tevékenységben résztvevõk az (1) bekezdésben meghatározott légi és szárazföldi kutatásokat és

mentést a (2) bekezdésben szereplõ illetékes hatóságok megállapodása alapján hajtják végre, betartva a baleset helye

szerinti állam jogszabályait.

14. Cikk

Kártérítés
(1) A Szerzõdõ Felek egymással szemben lemondanak minden õket megilletõ kártérítési igényrõl olyan vagyoni kár

esetében, beleértve a környezetben bekövetkezõ kárt is, amelyet a jelen Egyezmény végrehajtásával összefüggõ

megbízatása teljesítése közben a segélycsapat tagja okozott, továbbá minden olyan kártérítési igényrõl, amely

a segélycsapat valamely tagjának egészségkárosodásából vagy halálából adódik, abban az esetben, ha az a jelen

Egyezmény feladatainak végrehajtása során, azzal összefüggésben következett be.

(2) Abban az esetben, ha a segítséget nyújtó Fél segélycsapatának tagja a jelen Egyezmény végrehajtásával összefüggõ,

egyeztetett feladatai teljesítése közben a segítséget kérõ Fél államának területén harmadik személy sérelmére kárt

okoz, úgy a felelõsség a segítséget kérõ Felet terheli.

(3) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatók abban az esetben, ha a kárt szándékosan vagy súlyos

gondatlansággal okozták és ezt a segítséget kérõ Fél államának bírósága megállapítja.

(4) Ezen Cikkben meghatározott kártérítési felelõsség a segélycsapatok által okozott azon károk tekintetében áll fenn,

amelyeket a segítséget kérõ Fél államterületére történõ belépéstõl az annak elhagyásáig terjedõ idõszakban

a segítségnyújtással összefüggésben okoztak.

(5) A Szerzõdõ Felek illetékes hatóságai együttmûködnek a káresemények következményeinek felmérésében és

a kárfelelõsség megállapításának megkönnyítése érdekében. Ebbõl a célból kicserélik a rendelkezésükre álló

valamennyi információt.
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15. Cikk

Költségek
(1) Amennyiben a Szerzõdõ Felek másként nem állapodnak meg, figyelemmel a jelen Egyezmény rendelkezéseire,

a segítségnyújtás ingyenes.

(2) A segítséget nyújtó Fél mentesül a segítséget nyújtó légi jármû átrepülése, leszállása, várakozása, felszállása és

a számára nyújtott navigációs szolgáltatások után járó díjak megfizetésétõl, valamint a segítséget kérõ Fél által

felajánlott szolgáltatások díjainak megfizetésétõl.

(3) A Szerzõdõ Felek illetékes hatóságai a segítségnyújtást biztosító légi jármûvek alkalmazása esetén a légi jármû

üzemanyag-ellátására és karbantartási szolgáltatásaira vonatkozó költségtérítésrõl minden egyes esetben külön

megállapodnak.

(4) A jelen Egyezmény 7. Cikkében meghatározott együttmûködési formák esetében – a Szerzõdõ Felek eltérõ

megállapodása hiányában – mindkét Szerzõdõ Fél viseli a nála felmerült költségeket.

16. Cikk

Együttmûködés a nemzetközi és hazai szervezetekkel
A Szerzõdõ Felek egyetértésben felkérhetik az erre szakosodott nemzetközi és hazai szervezeteket, intézményeket,

hogy a jelen Egyezmény végrehajtásával kapcsolatos tevékenységekbe kapcsolódjanak be.

17. Cikk

A személyes adatok védelme
Abban az esetben, ha a Szerzõdõ Felek illetékes hatóságai a jelen Egyezmény alapján személyes adatokat adnak át,

az alábbi rendelkezéseket kell alkalmazni:

a) A Szerzõdõ Felek illetékes hatóságai (a továbbiakban: „átadó hatóság”, illetve „átvevõ hatóság”) a jelen

Egyezményben foglaltak végrehajtása céljából kérelemre, illetve a jelen Egyezmény 8. Cikkében meghatározott

esetben hivatalból, a jelen Egyezmény 2. Cikkének h) pontjában felsorolt személyes adatokat adhatják át.

Az átvevõ hatóság az átvett adatokat csak a jelen Egyezményben meghatározott, illetve a kérelemben szereplõ

célra használhatja fel. Az átvevõ hatóság az adatokat a megjelölt céltól eltérõ célra csak az átadó hatóság

hozzájárulásával használhatja fel.

b) Az átadott személyes adatokat az átvevõ hatóság kizárólag a jelen Egyezmény végrehajtásában közremûködõ és

a személyes adatok kezelésére jogosult szerveknek továbbíthatja. Más szerveknek az adatok csak az átadó

hatóság elõzetes hozzájárulásával adhatók át. Az átvett adatok nyilvánosságra nem hozhatók.

c) Az átadott adatok helyességéért és pontosságáért az adatot átadó szerv tartozik felelõsséggel. Ha az adatokat

az átadó hatóság utóbb helyesbíti vagy törli, errõl az átvevõ hatóságot haladéktalanul tájékoztatni kell, amely

az általa kezelt adatokban a jelzett változtatást haladéktalanul köteles átvezetni. Az átvevõ hatóság köteles

azonnal elvégezni a megjelölt helyesbítéseket vagy – esetenként – megsemmisíteni a téves adatokat.

d) A jelen Egyezmény alapján a személyes adatokat kezelõ hatóságok kötelesek kérelmére tájékoztatni az érintettet

az általuk kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, valamint arról, hogy azt kinek és milyen célból

továbbították. Mind az átvevõ, mind az átadó hatóság köteles – az érintett kérelmére – az általa kezelt helytelen

adatot helyesbíteni, illetõleg a jogellenesen kezelt adatot törölni. A helyesbítésrõl vagy törlésrõl a másik

adatkezelõ hatóságot haladéktalanul tájékoztatni kell.

e) Az érintett személy d) pont szerinti jogának gyakorlása csak akkor tagadható meg, ha az átadó hatóság államának

joga azt lehetõvé teszi. Az átadó hatóság köteles tájékoztatni az átvevõ hatóságot a saját joga szerinti

korlátozásokról. Az adatkezelõ köteles az érintettel a tájékoztatás megtagadásának indokát közölni, kivéve, ha

az átadó államának joga az indokolás mellõzését lehetõvé teszi. Errõl az adatátadáskor az átvevõ hatóságot

tájékoztatni kell.

f) Az átvett adatokat törölni kell, ha az átvételkor megjelölt felhasználási cél megszûnt, az átadó hatóság államának

joga szerinti adatkezelésre vonatkozó határidõ lejárt vagy az adat törlését az átadó hatóság kéri.

g) A Szerzõdõ Feleknek biztosítani kell, hogy az érintett az adatvédelemmel kapcsolatos jogai megsértése esetén

az adatkezeléssel érintett Szerzõdõ Fél joga szerint bírósághoz fordulhasson.

h) A jelen Egyezmény alapján a személyes adatokat kezelõ hatóságok az adatátadásról és adatátvételrõl

nyilvántartást vezetnek, amely tartalmazza az átadó, illetõleg az átvevõ szerv és személy nevét és az átadás

(átvétel) tényét.

i) Az adatokat kezelõ hatóságok kötelesek megtenni a szükséges szervezési és technikai intézkedéseket a személyes

adatok hatékony védelmének biztosítására az illetéktelen hozzáférés, megváltoztatás, megsemmisítés és

nyilvánosságra hozatal ellen.
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18. Cikk

Az Egyezmény végrehajtása
A Szerzõdõ Felek felhatalmazzák a 4. cikk szerinti Vegyes Bizottságot, hogy a jelen Egyezmény 10. Cikkének

(1) bekezdésében és a 11. Cikk (4) bekezdésében foglalt megbízólevél, illetve a felszerelések, segélyszállítmányok

behozatalára, kivitelére, átszállítására, valamint visszajuttatására vonatkozó jegyzékek mintapéldányait, továbbá

az ezekkel kapcsolatos eljárási szabályokat kölcsönös egyetértésben Jegyzõkönyvben meghatározza.

19. Cikk

Más nemzetközi szerzõdések rendelkezései
A jelen Egyezmény nem érinti a Szerzõdõ Felek által kötött más nemzetközi szerzõdésekben meghatározott jogait

vagy kötelezettségeit.

20. Cikk

A viták rendezése
A jelen Egyezmény értelmezése vagy alkalmazása során felmerülõ vitás kérdéseket a Szerzõdõ Felek a Vegyes

Bizottság keretében, tárgyalások útján, illetve ennek eredménytelensége esetén diplomáciai úton rendezik.

21. Cikk

Záró rendelkezések
(1) A jelen Egyezmény azon késõbbi diplomáciai jegyzék kézhezvételétõl számított 30. (harmincadik) napon lép hatályba,

amelyben a Szerzõdõ Felek értesítették egymást a hatálybalépéshez szükséges belsõ jogi elõírások teljesülésérõl.

(2) A jelen Egyezmény határozatlan ideig érvényes. Az Egyezményt bármelyik Szerzõdõ Fél felmondhatja. Az Egyezmény

attól a naptól számított 6 (hat) hónap elteltével veszti hatályát, amikor a felmondásról szóló diplomáciai jegyzék

a másik Szerzõdõ Félhez megérkezett.

(3) A Szerzõdõ Felek a jelen Egyezményt kölcsönös egyetértéssel módosíthatják vagy kiegészíthetik. Az Egyezmény

módosítása vagy kiegészítése az (1) bekezdésben foglalt eljárásnak megfelelõen lép hatályba.

(4) Az Egyezmény megszûnése az Egyezmény fennállása alatt érvényesen vállalt kötelezettségekért való helytállást nem

érinti.

Készült Szkopjéban, 2009. szeptember hónap 10. napján, két eredeti példányban, magyar, macedón és angol nyelven,

mindhárom nyelvû szöveg egyaránt hiteles. Vita esetén az angol nyelvû szöveg az irányadó.

A Magyar Köztársaság Kormánya képviseletében A Macedón Köztársaság Kormánya képviseletében”

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E törvény 2–3. §-a a szerzõdés 21. cikkének (1) bekezdésében meghatározott idõpontban lép hatályba.

(3) A szerzõdés, illetve e törvény 2–3. §-a hatálybalépésének naptári napját – annak ismertté válását követõen –

a külpolitikáért felelõs miniszter a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter

gondoskodik.

Sólyom László s. k., Dr. Katona Béla s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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2009. évi CXLIV. törvény
a vízitársulatokról*

Az Országgyûlés a területi vízgazdálkodási közfeladatok ellátása érdekében a vízitársulat (a továbbiakban: társulat) alapítására,

szervezetére, mûködésére, tevékenységére, szakmai feladataira, a társulat és tagjai jogaira, kötelezettségeire, felelõsségére,

a társulat gazdálkodására, szervezeti változásainak formáira, továbbá törvényességi felügyeletének rendjének szabályozására

a következõ törvényt alkotja:

Fogalmak

1. § E törvény alkalmazásában:

1. alakuló gyûlés: az érdekeltek fóruma a társulat megalakítása céljából;

2. állami hozzájárulás: a társulat vagyonkezelésébe tartozó közcélú vizek és vízilétesítmények fejlesztését, mûködtetését,

a vizek kártételei elleni védekezést szolgáló, a Magyar Köztársaság költségvetésérõl szóló törvényben évenként

megállapított költségvetési hozzájárulás;

3. beolvadás: egyesülési folyamat, amelyben a beolvadó társulat megszûnik, és annak vagyona az átvevõ társulatra, mint

jogutódra száll át;

4. elkülönített vagyon: a társulat nyilvántartásában kimutatott társulati mûvek, valamint a közfeladatok ellátásához

a tárgyévben juttatott pénzeszköz, továbbá saját vagyonból a társulati mûvek értékének 8%-a;

5. érdekelt: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, aki, illetve amely

a társulat mûködési területéhez nem tartozó ingatlantulajdonnal rendelkezik, illetve ingatlant használ;

6. érdekelt képviselete: az érdekeltet az alakuló gyûlésen képviselõ személy;

7. érdekeltség jogcíme: ingatlantulajdonlás vagy ingatlan egyéb jogcímen történõ használata;

8. érdekeltségi terület: az a terület, amelynek felszíni és felszín alatti vizei mások tulajdonában lévõ vízfolyásokba, tavakba,

vízilétesítményekbe juthatnak, illetve elvezethetõk, és a terület nem tartozik a társulat mûködési területébe;

9. felügyelõbizottság: a társulat ellenõrzõ szerve;

10. intézõbizottság: a társulat irányító szerve;

11. kijelölt vízjárta terület: a települési önkormányzat által kijelölt idõszakosan elöntésre kerülõ vagy vízzel telített talajú

területek;

12. kistérség: a települések között létezõ funkcionális kapcsolatrendszerek összessége alapján lehatárolható

területfejlesztési-statisztikai egység;

13. közcélú mezõgazdasági vízgazdálkodási mûvek: több ingatlantulajdonost vagy használót érintõ, vízgazdálkodási

célokat szolgáló vizek és vízilétesítmények;

14. közcélú vízimunkák: vízgazdálkodási célokat szolgáló vizek és vízilétesítmények fenntartása, üzemeltetése,

vízilétesítmények építése, fejlesztése, valamint a védekezés;

15. küldött: a társulat tagjainak képviseletét ellátó személy, akit az alakuló gyûlés vagy a területi egység tagjai választanak;

16. küldöttgyûlés: a társulat legfõbb szerve, a társulat küldöttjeinek és tisztségviselõinek összessége;

17. küldött jelölt: területi egységenként az érdekeltek által jelölt személy, akit az alakuló gyûlés választ meg küldöttnek;

18. mûködési terület: az a földrajzi terület, amelyen társulat mûködik;

19. önkormányzati hozzájárulás: a társulati mûvek körébe tartozó önkormányzati tulajdonban lévõ vizek és

vízilétesítmények fejlesztését, mûködtetését, a vizek kártételei elleni védekezést szolgáló, a települési

önkormányzatok évenként megállapított költségvetési hozzájárulása;

20. összeolvadás: egyesülési folyamat, amelynek során az egyesülõ társulatok megszûnnek, és vagyonuk az átalakulással

létrejövõ új társulatra, mint jogutódra száll át;

21. részvízgyûjtõ: a társulat mûködési területének alapszabályban földrajzilag meghatározott része;

22. szakmai felügyelet: a társulati közfeladatok ellátásának felügyeletét a területileg illetékes mezõgazdasági igazgatási

szerv látja el;

* A törvényt az Országgyûlés a 2009. december 7-i ülésnapján fogadta el.
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23. szervezõbizottság: a társulat megalakulását elõkészítõ szervezet, legalább hét tagból áll. Több mint a felét a társulat

megalakításában érdekelt természetes személyek, illetve szervezetek (képviselõi) alkotják. Tagja a közfeladat ellátása

szerint illetékes területi vízügyi és mezõgazdasági igazgatás szervének, a vízgazdálkodási társulatok érdekképviseleti

szervezetének képviselõje is;

24. szétválás: a társulat a társulati vagyon egy részének a részvételével két vagy több társulatra válik szét;

25. társulat érdekképviselete: a társulatok vagy szervezõdéseik által érdekképviseleti célból létrehozott, az egyesülési

törvény szerint mûködõ országos vagy területi hatáskörû szervezet;

26. társulat tagja: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, egyéb

szervezet, aki, illetve amely a társulat mûködési területén ingatlantulajdonnal rendelkezik, illetve ingatlant használ;

27. társulati hozzájárulás: a társulat tagjainak e törvény szerinti fizetési kötelezettsége a társulati közfeladatok ellátásához

(alap- és differenciált hozzájárulás);

28. társulati alaphozzájárulás: társulat tagjainak e törvény szerinti mértékû fizetési kötelezettsége a társulati közfeladatok

ellátásához;

29. társulati alapszabály: a társulat önkormányzati mûködésének szabályait meghatározó dokumentum;

30. társulati differenciált hozzájárulás: e törvényben meghatározott elvek szerint a küldöttgyûlés által megállapított

fizetési kötelezettség a társulati többlet közfeladatok ellátásához;

31. társulati alaphozzájárulást megalapozó területi egység: 1 hektár;

32. társulati közfeladat: a társulat tagjainak érdekeit szolgáló vízgazdálkodási tevékenység, a kizárólagos állami

tulajdonban lévõ vizek és vízilétesítményekkel összefüggõ feladatok a vízügyi hatósági hatáskör gyakorlása

kivételével;

33. társulati mûvek: azok a közcélú, mezõgazdasági és más célú vízgazdálkodási mûvek, amelyeket a társulat

küldöttgyûlése annak nyilvánít;

34. területi egység: a társulat mûködési területének az a földrajzilag meghatározható része, amelyrõl a terület érdekeltjei,

a társulat tagjai küldöttjelölteket, küldötteket választanak;

35. területi vízgazdálkodás: a helyi jelentõségû közcélú vízgazdálkodási feladatok a káros többlet vizek és a vízhiányok

okozta károk megelõzése, elhárítása érdekében;

36. törvényességi felügyeletet gyakorló szerv: a területileg illetékes cégbíróság;

37. vízitársulati jegyzett tõke: a vízitársulatok saját vagyona.

A társulat fogalma

2. § (1) A társulat jogi személyiséggel rendelkezõ közhasznú gazdálkodó szervezet.

(2) A társulat a 3. § (2) bekezdésben meghatározott közfeladatait szolgáló tevékenységét a mûködési területén végzi.

(3) Egy mûködési területen a területi vízgazdálkodási közfeladatok ellátására egyidejûleg csak egy társulat mûködhet.

A társulat tevékenysége

3. § (1) A területi vízgazdálkodási közfeladatok az e törvényben meghatározott feltételek szerint létrehozott társulatok útján

is elláthatók.

(2) A társulat közfeladatként a mûködési területén a tulajdonában, vagyonkezelésében, valamint használatában lévõ

közcélú vízgazdálkodási mûveken (a továbbiakban: társulati mûvek) területi vízrendezési, vízkárelhárítási és

mezõgazdasági vízhasznosítási feladatokat lát el, közcélú vízilétesítményeket hoz létre, karbantartási és üzemeltetési

feladatokat lát el. Mûködési területén környezetvédelmi, természetvédelmi, táblán, illetve üzemen belüli meliorációs

és mezõgazdasági vízszolgáltatási feladatokat végezhet.

(3) A társulat alapszabályban meghatározott közfeladatait elõsegítõ vállalkozási tevékenységet is folytathat.

(4) A társulat csak olyan gazdasági társaságban vehet részt, amelyben felelõssége nem haladja meg vagyoni

hozzájárulásának mértékét.

A társulat szakmai feladatai

4. § (1) A társulat szakmai feladatai:

a) vízrendezés: a káros többletvizek rendezett elvezetésének, visszatartásának biztosítása;

b) vízkárelhárítás: belvízkárok és helyi vízkárok elhárítása, mérséklése;
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c) árvízmentesítés: a folyók árterületét mentesítése az idõszakos elöntésektõl;

d) mezõgazdasági vízhasznosítás, öntözõvíz biztosítása mezõgazdasági termelõk számára, vízpótlás, vízszolgáltatás

halastavak számára;

e) vízvisszatartási, víztározási feladatok.

(2) A társulat a vízrendezési feladatok ellátása érdekében közcélú vízgazdálkodási létesítményeket (csatornákat,

szivattyútelepeket, tározókat) létesít, fejleszt, újít fel, tart fenn és üzemeltet, továbbá vízfolyásokat tart fenn és

üzemeltet.

(3) A társulat a vizek kártételei ellen a küldöttgyûlés által elfogadott vízkárvédelmi terve alapján a társulati mûveken

önálló védelmi tevékenységet végez: belvízvédekezik, területi vízkárelhárítást végez, védekezik a kisvízfolyások

árhullámaival szemben. A védelmi feladatokat társulati hozzájárulásból, a mûvek tulajdonosainak hozzájárulásaiból és

a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vízkárelhárítási Szabályzatában foglaltak szerint az állami védelmi

forrásokból finanszírozza. A társulati mûveken a vizek kártételei elleni védelem érdekében szükséges feladatok ellátása

– a mûvek építése, fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése, valamint a védekezés – a társulatok kötelezettsége.

(4) A társulat tagjai részére mezõgazdasági vízhasznosítást, a táblán, illetve üzemen belüli meliorációs és mezõgazdasági

vízszolgáltatást, természetvédelmi célú vízvisszatartást végezhet, amelyet a szolgáltatást igénybe vevõk differenciált

érdekeltségi hozzájárulással is finanszírozhatják.

(5) A társulatot a társulati mûvekkel kapcsolatban üzemeltetési jog és kötelezettség illeti meg. Jogosult a mûvekkel

kapcsolatba kerülõ szervezetek és személyek számára a társulati mûvekre vonatkozó kezelõi hozzájárulást kiadni.

Tagsági jogviszony

5. § A társulat tagjai a mûködési területen ingatlantulajdonnal rendelkezõ vagy az ingatlant a tulajdonos által feljogosított

használó természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságok, egyéb

szervezetek (a továbbiakban: tagok). A települési önkormányzatok a település teljes belterületével tagjai a társulatnak.

6. § (1) A tag joga, hogy

a) a társulat alapszabályában meghatározott módon küldöttet válasszon;

b) képviselõje vagy küldöttje útján részt vegyen a társulati feladatok meghatározásában, a határozatok

meghozatalában;

c) a társulatban személyesen – ha kizáró ok, illetõleg összeférhetetlenség nem áll fenn – tisztséget viseljen;

d) a tisztségviselõktõl, küldöttjétõl a társulatot vagy a saját érdekeltségét, egyéb jogait vagy kötelezettségeit érintõ

ügyben felvilágosítást kérjen;

e) a társulat szervei által a tagsági jogviszonyával kapcsolatban hozott – jogszabályba vagy alapszabályba ütközõ –

határozat felülvizsgálatát bíróságtól kérheti. A jogsértõ határozat felülvizsgálatára irányuló keresetet a határozat

kézhezvételétõl számított 30 napon belül kell benyújtani. A kereset indításra megállapított határidõ elmulasztása

jogvesztõ. A kereset benyújtásának halasztó hatálya nincs, a határozat végrehajtását azonban a bíróság

felfüggesztheti. Nincs lehetõség a határozat bíróság elõtti megtámadásának, ha a határozat meghozatalától több

mint egy év eltelt.

f) a hozzájárulás mértékének mérséklésére vagy a megfizetés meghatározott idõre történõ felfüggesztésére

vonatkozó kérelmet terjeszthet az intézõbizottsághoz.

(2) A tag kötelessége hogy

a) személyesen vegyen részt a társulat minden olyan szervének tevékenységében, amelybe választották és azt

elvállalta;

b) a társulat közfeladatai ellátásának költségeihez a küldöttgyûlés által megállapított a társulati hozzájárulást

határidõre megfizesse.

(3) Amennyiben a tagnak a tagsági jogviszony alapjául szolgáló ingatlan tulajdoni vagy használati jogosultsága

megszûnik vagy megváltozik, azt köteles a társulat intézõbizottságának írásban bejelenteni. A bejelentéshez csatolni

kell a tagsági jogviszony megszûnését vagy megváltozását igazoló okiratot, illetõleg annak másolatát, valamint – ha

abból nem állapítható meg – a bejelentésben közölnie kell a helyébe lépõ új tag cégnevét és székhelyét, természetes

személy esetében nevét, lakhelyét és anyja nevét, valamint területének nagyságát és a terület helyrajzi számát.

45238 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 185. szám



7. § A tag a részére megállapított társulati hozzájárulást annak a hónapnak az utolsó napjáig köteles megfizetni, amelyben

a 6. § (3) bekezdés szerinti bejelentést megtette. A bejelentés alapján a változást a tagnyilvántartásban kell rögzíteni,

és errõl a régi és az új tagot az intézõbizottság elnöke a bejelentést követõ 90 napon belül írásban értesíti.

Tagi adatok kezelése

8. § (1) A társulat tagjainak nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét), a természetes személy tag születési évét, anyja nevét,

jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát),

jogviszonyának jellegét (tulajdonos vagy használó), tagsági jogviszonyát megalapozó területének nagyságát elsõ

alkalommal az alapszabállyal egy idõben, a tagok adataiban bekövetkezõ változásokat évente egy alkalommal,

legkésõbb június 30-ig az illetékes cégbírósághoz kell benyújtani. A tagi adatok és ezek változásainak kezelésére

a társulat közfeladata ellátása érdekében mûködésének idõtartama alatt köteles és jogosult.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tagi adatokat alakuláskor és az adatokban bekövetkezett változások nyilvántartásának

hitelessége érdekében évente egy alkalommal az arra hivatott állami szervek a társulat megkeresésére számítógépes

adathordozón, díjmentesen bocsátják a társulat rendelkezésére. A társulat a közfeladatok ellátásához saját

adatfeldolgozó eszközökkel az (1) bekezdés szerinti tagi adatok megállapítása érdekében díjmentesen

a számítógépes ingatlan-nyilvántartásra csatlakozhat.

Alapszabály

9. § (1) Az alapszabály a társulat szervezetének, mûködésének és gazdálkodásának alapokmánya, tartalmát a társulati tagság

a társulat céljait és adottságait figyelembe véve maga állapítja meg.

(2) A társulat alapszabályában meg kell határozni:

a) a nevét, székhelyét;

b) a feladatát;

c) a fõtevékenységét és azon tevékenységeket, amelyeket a társulat a cégjegyzékben fel kíván tüntetni;

d) a tagok jogait és kötelességeit;

e) a társulati mûködési területét hektárban;

f) a tagok társulati hozzájárulásának szabályait;

g) a társulat testületi szerveire, vezetõ tisztségviselõire, vezetõ beosztású dolgozóira, gazdálkodására vonatkozó

általános szervezeti és mûködési szabályokat, valamint a vállalkozási tevékenységének kereteit;

h) a társulat képviseletét, ideértve a cégjegyzés módját;

i) mindazt, amit jogszabály alapján az alapszabály rendez vagy a küldöttgyûlés szükségesnek tart.

(3) Az alapszabály mellékleteiben meg kell határozni helyszínrajzi ábrázolással az ingatlan-nyilvántartási térkép alkalmas

méretarányban kinyomtatott másolatán vagy annak digitális állományában

a) a társulati mûveket és a településeket is feltüntetõ mûködési területet;

b) a mûködési területen belül azokat a települési önkormányzatokat (részvízgyûjtõket) kistérségeket

(a továbbiakban: területi egység), amelyekrõl az érdekeltek a küldötteket jelölik.

(4) Az alapszabály mellékleteiben rögzíteni kell továbbá

a) a megválasztott küldöttek nevét, lakóhelyét, az általuk képviselt területi egység megnevezését, a képviselt tagok

számát, és a képviselt terület nagyságát hektárban;

b) a társulat tagjainak nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét), a természetes személy tag születési helyét,

idõpontját, anyja nevét, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság cégjegyzékszámát

(nyilvántartási számát), társulati alap-hozzájárulást megalapozó egységének számát.

(5) Az alapszabály mellékleteiben bekövetkezett változást az éves rendes küldöttgyûlés követõ 30 napon belül kell

megküldeni az illetékes cégbíróságnak.

10. § Az alapszabályt közjegyzõi okiratba vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett okiratba kell foglalni.

11. § Az alapszabály módosítását – a mellékletek változásának kivételével – a változás megtörténtétõl számított 30 napon

belül kell bejelenteni a cégbíróságnak.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 185. szám 45239



A társulat megalakulásának elõkészítése

12. § (1) A társulat megalakulását szervezõbizottság készíti elõ.

(2) A szervezõbizottságot a vízgazdálkodási közfeladat megvalósításában érdekeltek hozzák létre, illetve annak

megalakítását a (3) bekezdésben megjelölt szervezetek is kezdeményezhetik.

(3) A szervezõbizottságnak – amely legalább hét tagból áll – tagja a közfeladat szerint illetékes területi vízügyi és

mezõgazdasági igazgatási szervezet, továbbá a vízgazdálkodási társulatok érdekképviseleti szervezetének képviselõje

is.

(4) A szervezõbizottság tagjainak több mint a felét a társulat megalakításában érdekeltek alkotják.

(5) A szervezõbizottság létrejön, ha kimondja megalakulását, tagjai maguk közül megválasztják annak elnökét, és

megállapítják a bizottság mûködési rendjét.

(6) A szervezõbizottság feladata a társulat megalakulásához szükséges vízgazdálkodási érdekeltségi és ezzel összefüggõ

egyéb feltételek vizsgálata és meghatározása, így különösen

a) a tervezett társulati közfeladat mûszaki, vízgazdálkodási egységet jelentõ területének megállapítása, amely

a társulat megalakulása esetén a társulat mûködési területét képezi;

b) az alapszabály tervezetének elkészítése, mellékelve a tervezett mûködési területet, a területi egységeket és

a társulati mûveket ábrázoló helyszínrajzot;

c) a tervezett mûködési területen az ingatlantulajdonosok tájékoztatása a vízgazdálkodási közfeladatról és annak

társulati úton történõ ellátásával járó jogokról és kötelezettségekrõl;

d) a szándéknyilatkozatok nyilvántartásba vétele;

e) küldöttjelöltek nyilvántartásba vétele;

f) az alakuló gyûlés összehívása.

13. § A társulati közfeladattal érintett mûködési terület meghatározásához a szervezõbizottságnak be kell szereznie

az illetékes mezõgazdasági és vízügyi igazgatási szervezet javaslatát. A javaslatokat a helyszínrajz elkészítésénél

figyelembe kell venni.

14. § A szervezõbizottság a társulat nevében jogokat nem szerezhet, kötelezettségeket nem vállalhat, és mûködése

a társulat megalakulásával megszûnik.

15. § A szervezõbizottság az alakuló gyûlést akkor hívja össze, ha

a) a 12. § (6) bekezdésének a) pontja szerint meghatározott területen az érdekeltek érdekeltségi egység aránya

szerint számított több mint 2/3-a két tanúval hitelesített szándéknyilatkozatban rögzíti, hogy a vízgazdálkodási

közfeladatot társulat útján kívánja megvalósítani, és a területi egységekben a küldöttjelölteket megválasztották;

b) rendelkezésre állnak azok az okiratok, amelyek a társulat megalakulásához szükségesek.

16. § (1) Az alakuló gyûlés idõpontját, helyét és napirendjét tartalmazó értesítést – a szándéknyilatkozatot adó összes

érdekeltnek – az alakuló gyûlés megtartására kitûzött idõpontot legalább 8 nappal megelõzõen meg kell küldeni, és

a mûködési terület valamennyi érdekeltje tájékoztatásának érdekében a tervezett mûködési terület

önkormányzatainak hirdetõtábláján is közzé kell tenni.

(2) Az érdekeltet az alakuló gyûlésen két tanú által aláírt, írásbeli meghatalmazással rendelkezõ személy is képviselheti.

A meghatalmazásban fel kell tüntetni a képviselt érdekelt 8. § (1) bekezdés szerinti adatait.

A küldöttek választása, visszahívása

17. § (1) Az alakuló társulat szervezõbizottsága a területi egységekben megtartásra kerülõ küldöttjelöltet állító fórum(ok)on

a területi egységek ingatlantulajdonosai vagy használói javaslatára az önkormányzat(ok), mezõgazdasági termelõ

gazdasági szervezetek, a mezõgazdasági magántermelõk és egyéb szervezetek jelöltjeit veheti fel a jelöltlistára.

A területi egységek jelöltjeinek összetételét és számát az alapszabályban kell rögzíteni.

(2) A küldötteket az alakuló gyûlés határozatlan idõre választja.

(3) A küldöttet az általa képviselt területi egységek tagjai több mint felének javaslatára a küldöttgyûlés felmenti.

(4) Ha a küldött mandátuma bármely okból megszûnik, helyette az adott területi egység tagjai új küldöttet választanak.
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A társulat megalakulása

18. § (1) A társulat megalakul, ha a mûködési területen ingatlantulajdonnal rendelkezõ, illetve az ingatlant egyéb jogcímen

használó természetes és jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságoknak

(a továbbiakban: érdekelteknek) az érdekeltségi egység aránya szerint számított több mint kétharmada az alakuló

gyûlésen

a) elfogadja a társulat alapszabályát;

b) megválasztja a társulat vezetõ testületi szerveit és tisztségviselõit;

c) kimondja megalakulását;

d) megválasztja a küldötteket.

(2) Az alakuló gyûlést a szervezõbizottság elnöke vezeti. Jelenléti ívet kell vezetni, és jegyzõkönyvet kell készíteni,

amelynek tartalmaznia kell különösen

a) az alakuló gyûlés helyét, idejét;

b) a jelenlevõ, illetõleg a képviselt érdekeltek számát, az érdekeltség jogcímét, mértékét és arányát;

c) a gyûlésen hozott határozatokat annak megjelölésével, hogy azokat a megjelent (képviselt) érdekeltek milyen

arányban szavazták meg;

d) a jegyzõkönyvvezetõ és a hitelesítõk nevét.

(3) A határozatképességet igazoló iratokat a jegyzõkönyvhöz mellékelni kell, ideértve az érdekeltek képviseletére adott

meghatalmazásokat is.

(4) A jegyzõkönyvet a jegyzõkönyvvezetõn kívül az alakuló gyûlés által megválasztott két hitelesítõnek is alá kell írnia.

A jegyzõkönyv nem selejtezhetõ.

(5) A társulat megalakulásával az érdekeltek tagokká válnak.

19. § A társulat alapítását az alapszabály elfogadásától számított 30 napon belül – a külön törvény elõírásai szerint –

az intézõbizottság elnökének be kell jelentenie az illetékes cégbíróságnál.

20. § A társulat a cégjegyzékbe való bejegyzésével a bejegyzés napján jön létre. Mûködését, gazdasági tevékenységét csak

jogerõs cégbejegyzést követõen kezdheti meg.

21. § (1) A társulat jogerõs cégbejegyzéséig az alapszabály érvénytelenségére a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. A jogerõs

cégbejegyzés után az alapszabály megtámadására nincs mód, és az alapszabály semmisségét csak a következõ

okokból lehet megállapítani:

a) az alapszabály ügyvédi, illetve az alapító jogtanácsosa általi ellenjegyzésére vagy közjegyzõi okiratba foglalására

nem került sor;

b) az alapszabály nem tartalmazza a társulat nevét, fõtevékenységét, jegyzett tõkéjét, a társulat mûködési területét,

a társulati mûvek megnevezését;

c) a társulat tevékenységi köre jogszabályba ütközik;

d) a társulat alapításában részt vevõ valamennyi tag cselekvõképtelen volt, vagy a társulat alakuló gyûlésén az összes

érdekelt érdekeltségi egység szerint számított több mint kétharmadának igen szavazata hiányzott.

(2) Ha a bíróság az (1) bekezdés alapján az alapszabály érvénytelenségét megállapítja, felhívja a társulat tagjait

– amennyiben ez lehetséges – az érvénytelenség kiküszöbölésére. Ha erre nincs mód, a bíróság az alapszabályt

a határozatában megjelölt idõpontig hatályossá nyilvánítja, és szükség esetén felhívja a cégbíróságot törvényességi

felügyeleti eljárás lefolytatására.

(3) A jogerõs cégbejegyzést követõen az alapszabály érvénytelenségének megállapítása nem érinti azon kötelezettségek

fennállását, amelyek a társulat terhére vagy javára az érvénytelenség megállapításáig keletkeztek.

(4) Ha a cégbíróság a társulat bejegyzését megtagadta, a társulat tevékenységét a jogerõs határozat kézhezvétele után

meg kell szüntetni. Az alakuló gyûléstõl a tevékenység megszüntetéséig terjedõ idõszakra vonatkozóan a tagok

kötelesek egymással elszámolni. Az új társulat megalakulásig a társulati mûvek mûködtetésérõl a vízgazdálkodásért

felelõs illetékes állami szervezet, illetve az önkormányzat gondoskodik.

22. § A társulatra, valamint a társulat tagjaira, vezetõ tisztségviselõire vonatkozó, a cégnyilvántartás részét képezõ jogok,

tények és adatok nyilvánosak.
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A társulat szervei

23. § A társulat szervei:

a) küldöttgyûlés;

b) intézõbizottság;

c) felügyelõbizottság.

Küldöttgyûlés

24. § (1) A társulat legfõbb szerve a küldöttgyûlés, amely évente legalább egyszer ülést tart.

(2) A küldöttgyûlés tagjai a területi egységenként választott küldöttek, továbbá a tisztségviselõk, akik a küldöttgyûlésen

szavazati joggal rendelkeznek.

(3) A társulat küldöttgyûlésén a társulat tagjai, a társulat igazgatója, a területileg illetékes mezõgazdasági és vízügyi

igazgatási szervezetnek, valamint a társulatok érdekképviseleti szervezetének képviselõje tanácskozási joggal

vehetnek részt.

25. § (1) A küldöttgyûlést az intézõbizottság elnöke hívja össze. Ha az intézõbizottság elnöke ezt elmulasztja, az összehívásra

a felügyelõbizottság elnöke jogosult. Az illetékes hatóság és a társulatok országos érdekképviseleti szervezete

kezdeményezheti, hogy az illetékes cégbíróság intézkedjen a küldöttgyûlés összehívása érdekében. Össze kell hívni

a küldöttgyûlést, ha a társulat tagjainak több mint 10%-a, vagy a küldöttek több mint fele a napirend megjelölésével

írásban kéri.

(2) A napirendet tartalmazó írásbeli meghívót a küldöttgyûlés tervezett idõpontja elõtt legalább 8 nappal a küldöttgyûlés

tagjainak, a területileg illetékes mezõgazdasági és, vízügyi igazgatási szervezetnek, a társulatok érdekképviseleti

szervezetének, valamint a társulat azon tagjainak, akik a küldöttgyûlést kezdeményezték ki kell küldeni, és a területileg

illetékes települési önkormányzat(ok)nál hirdetmény formájában is közzé kell tenni.

26. § (1) A küldöttgyûlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttgyûlés tagjainak több mint fele személyesen megjelenik, és

a megjelent küldöttek a társulat mûködési területének több mint felét képviselik.

(2) Ha a küldöttgyûlés nem határozatképes, a 8 napon belüli idõpontra összehívott második küldöttgyûlés az eredeti

napirenden szereplõ ügyekben a megjelent küldöttek számára és az általuk képviselt terület nagyságára való tekintet

nélkül határozatképes.

(3) A küldöttgyûlést az intézõbizottság elnöke vagy az általa felkért személy vezeti le. Az intézõbizottság elnökének

akadályoztatása esetén a küldöttgyûlés levezetésére a felügyelõbizottság elnöke tesz személyi javaslatot

a küldöttgyûlés felé.

27. § (1) A küldöttgyûlés határozatait – ha e törvény vagy az alapszabály másként nem rendelkezik – nyílt szavazással és

a megjelenteket megilletõ szavazatok egyszerû többségével hozza meg.

(2) A tagokra fizetési kötelezettséget megállapító küldöttgyûlés határozata meghozatalánál a küldöttgyûlés tagjai

az általuk képviselt társulati hozzájárulás alapjául szolgáló terület nagysága arányában, minden egyéb ügyben

egyenlõ arányban szavaznak.

(3) Az alapszabály módosításához a jelen lévõ küldöttek legalább kétharmadának, a társulat megszüntetéséhez,

egyesüléséhez, szétválásához, a csatlakozáshoz, illetve a kiváláshoz a küldöttgyûlés összes tagjának legalább

75%-ának a szavazatára van szükség.

(4) A küldöttgyûlések határozatairól nyilvántartást kell vezetni, és a jegyzõkönyveket a nyilvántartás mellékleteként kell

megõrizni.

28. § A küldöttgyûlés jegyzõkönyvére a 18. § (2)–(4) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket kell megfelelõen alkalmazni.

29. § Rendkívüli küldöttgyûlést kell tartani, ha

a) az intézõ- vagy a felügyelõbizottság tagjainak száma a határozatképességhez szükséges létszám alá csökken;

b) az intézõbizottság elnöke lemond, vagy tisztsége bármely okból megszûnik;

c) az intézõbizottság vagy annak elnöke szükségesnek tartja;

d) a társulat tagjainak több mint 10%-a vagy a küldöttek több mint fele a napirend megjelölésével írásban kéri.
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30. § (1) A küldöttgyûlés hatáskörébe tartozik

a) alapszabály módosítása;

b) a társulat megszüntetésének, szétválásának, egyesülésének, illetõleg a kiválás és a belépés engedélyezése;

c) a tagok fizetési kötelezettségének megállapítása (éves társulati alaphozzájárulás mértéke, differenciált társulati

hozzájárulás elvei és mértéke);

d) a szervezeti és mûködési szabályzat elfogadása, módosítása;

e) a tisztségviselõk megválasztása, beszámoltatása, visszahívása, felmentése, költségtérítésének és díjazásának

megállapítása;

f) a társulat közfeladatainak éves ütemezése, valamint az ár- és belvízvédekezési tartalék mértékének

meghatározása;

g) a közfeladatok ellátásához szükséges – a törvényben meghatározott mértékû – elkülönített vagyon

meghatározása, nevesítése;

h) az éves beszámoló, illetõleg egyszerûsített éves beszámoló jóváhagyása;

i) gazdasági társaságba való belépés, vagy gazdasági társaság alapítása.

Intézõbizottság

31. § (1) A társulat irányító szerve az intézõbizottság. Az intézõbizottság elnöke és tagjai vezetõ tisztségviselõk.

(2) Az intézõbizottság elnökét és legalább 2 tagját a küldöttgyûlés a társulat tagjai közül egyszerû többséggel öt évre

választja meg. Az intézõbizottság elnöke és tagjai újraválaszthatóak.

(3) Az intézõbizottság gondoskodik a küldöttgyûlés határozatainak végrehajtásáról és dönt a társulatot, illetõleg

a társulat közfeladatait érintõ olyan ügyekben, amelyek nem tartoznak a küldöttgyûlés hatáskörébe. A jogszabályok,

az alapszabály, egyéb szabályzatok, valamint a küldöttgyûlés határozatainak megtartásával vezeti és irányítja

a társulat mûködését.

(4) Az intézõbizottság

a) gondoskodik a társulat éves feladattervének és költségvetésének elkészítésérõl, javaslatot tesz

a küldöttgyûlésnek azok elfogadására, vagy módosítására;

b) gondoskodik a társulat gazdálkodásának irányításáról, a társulati vagyon megóvásáról és tulajdonának

védelmérõl;

c) gondoskodik az éves mérleg elkészítésérõl, biztosítja a felügyelõbizottság ez irányú vizsgálatának feltételeit,

valamint azt, hogy az éves mérleget a küldöttgyûlés megvitassa és döntsön annak elfogadásáról;

d) gondoskodik a tagi nyilvántartásról és a változások átvezetésérõl;

e) biztosítja a jóváhagyott éves feladatterv gazdaságos, mûszakilag megfelelõ végrehajtásának feltételeit;

f) biztosítja a tagok jogainak érvényesülését, elõsegíti kötelezettségeik teljesítését;

g) figyelemmel kíséri a társulat pénz- és hitelgazdálkodását;

h) elõkészíti a küldöttgyûlés által tárgyalandó ügyeket és kidolgozza a határozati javaslatokat;

i) beszámol a küldöttgyûlésnek a társulati terv teljesítésérõl, a társulat vagyoni helyzetérõl, továbbá a két

küldöttgyûlés közötti idõben a tett intézkedésekrõl;

j) az alapszabályban meghatározott feltételek esetén kérelemre a társulati hozzájárulást mérsékelheti, illetve

megfizetését meghatározott idõre felfüggesztheti, az intézõbizottság ezt a jogát az igazgatóra átruházhatja.

(5) Az intézõbizottság

a) ügyrendjét maga állapítja meg;

b) üléseire a felügyelõbizottság elnökét és az igazgatót meg kell hívni, akik az ülésen tanácskozási joggal vesznek

részt;

c) elnöke az ügyrendben, illetõleg az alapszabályban meghatározott módon, de legalább negyedévenként

a bizottságot összehívja, és az ülést levezeti. Az intézõbizottság elnökének akadályoztatása esetén

az intézõbizottság ülését a korelnök hívja össze és vezeti le. Az intézõbizottság ülése akkor határozatképes, ha

azon tagjai több mint fele jelen van. Határozatait egyszerû szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlõség esetén

a levezetõ elnök szavazata dönt;

d) üléseirõl jegyzõkönyvet kell készíteni, amelyet az intézõbizottság elnöke (az ülést levezetõ elnök) és

a jegyzõkönyvvezetõ ír alá;

e) ülésérõl készült jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell az ülés megtartásának helyét, idejét, a megjelentek nevét,

a határozatképességre vonatkozó megállapítást, a tárgyalt napirendet, az ülésen elhangzott beszámolók, illetve
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hozzászólások lényegi tartalmát, az intézõbizottság bármely tagjának a meghozott határozattól eltérõ

álláspontját, a meghozott határozatokat folyamatos sorszámozással megjelölve, és ha azok jellege megkívánja,

a határozatok végrehajtási határidejét a felelõsök nevének feltüntetésével;

f) ülésérõl készült jegyzõkönyv egy-egy másolati példányát az összes melléklettel együtt a felügyelõbizottság

elnökének meg kell küldeni;

g) ülésérõl készült jegyzõkönyv eredeti példányát és mellékleteit a társulat köteles külön gyûjtõben megõrizni.

A jegyzõkönyv nem selejtezhetõ;

h) határozatairól olyan nyilvántartást kell vezetni, amelybõl kitûnik, hogy a végrehajtást igénylõ ügyekkel

kapcsolatban mikor és milyen intézkedések történtek.

A felügyelõbizottság

32. § (1) A társulat ellenõrzõ szerve a felügyelõbizottság.

(2) A felügyelõbizottság elnökét és legalább 2 tagját a társulat tagjai közül a küldöttgyûlés választja meg egyszerû

többséggel öt évre. A felügyelõbizottság elnöke és tagjai újraválaszthatóak.

(3) A felügyelõbizottság feladata a társulat tevékenységére kiterjedõ folyamatos ellenõrzés. A felügyelõbizottság

rendszeresen ellenõrzi a társulat mûködését, a jogszabályok, az alapszabály, a szervezeti és mûködési szabályzat és

más belsõ szabályzatok megtartását, továbbá a küldöttgyûlési és intézõbizottsági határozatok végrehajtását.

(4) A felügyelõbizottság feladatai:

a) rendszeresen ellenõrzi a társulat ügyvitelét, pénz-, hitel- és anyaggazdálkodását, továbbá a dolgozók létszámára,

bérére, munkavédelmére vonatkozó rendelkezések, illetve elõírások megtartását, és ezekkel kapcsolatos

megállapításait írásban – a vizsgálati jegyzõkönyv megküldése útján – haladéktalanul közli a társulat elnökével;

b) testületileg vagy kiküldött tagja útján bármikor megvizsgálhatja, évenként pedig köteles megvizsgálni a társulat

könyveit, számadásait, nyilvántartásait, pénztárát, valamint anyagkezelését. Megállapításairól jegyzõkönyvet

készít;

c) szükség esetén javaslatot tesz a rendkívüli küldöttgyûlés összehívására;

d) indokolt esetben a küldöttgyûlés felé javaslatot tesz az intézõbizottság elnökének vagy tagjainak visszahívására,

alkalmazottak tekintetében felelõsségre vonást kezdeményezhet;

e) véleményezi a küldöttgyûlés elé terjesztett beszámolókat és jelentéseket;

f) jogosult a társulat mûködésével kapcsolatos bármely ügyben vizsgálatot tartani, ellenõrzése alól a társulat ügyei

nem vonhatóak ki.

(5) A felügyelõbizottság

a) ügyrendjét maga állapítja meg;

b) a társulat tevékenységére vonatkozó megállapításairól a küldöttgyûlésnek évente beszámol; a küldöttgyûlés

a társulat éves beszámolójáról, illetõleg egyszerûsített éves beszámolójáról csak a felügyelõbizottság

megállapításainak ismeretében határozhat;

c) az intézõbizottsághoz fordul, ha annak hatáskörét az ellenõrzése kapcsán tett megállapítása érinti;

d) akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van, határozatait egyszerû szótöbbséggel hozza meg, és

szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt.

(6) A felügyelõbizottság üléseit a felügyelõbizottság elnöke hívja össze és vezeti le az ülést. A felügyelõbizottság

elnökének akadályoztatása esetén a felügyelõbizottság ülését a korelnök hívja össze és vezeti le. A felügyelõbizottsági

ülésrõl jegyzõkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell az ülés megtartásának helyét, idejét, a megjelentek

nevét, a határozatképességre vonatkozó megállapítást, a tárgyalt napirendeket, a hozzászólások lényeges tartalmát,

a hozott határozatokat folyamatos sorszámozással megjelölve, és – ha azok jellege megkívánja – a határozatok

végrehajtási határidejét a felelõs nevének feltüntetésével. A jegyzõkönyvet a jegyzõkönyv vezetõje és

a felügyelõbizottság elnöke írja alá.

(7) A felügyelõbizottság vizsgálatairól, az ezek során megtett megállapításairól jegyzõkönyvet kell készíteni.

A felügyelõbizottság vizsgálati jegyzõkönyvét ismertetni kell a vizsgálatban érdekelt személyekkel, akik a jegyzõkönyv

tartalmára észrevételeket tehetnek.

(8) A felügyelõbizottsági ülések és vizsgálatok jegyzõkönyveit, továbbá azok mellékleteit a társulat külön gyûjtõben

köteles megõrizni. A jegyzõkönyvek nem selejtezhetõk.

45244 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 185. szám



A társulat tisztségviselõi

33. § (1) A társulat tisztségviselõi:

a) intézõbizottság elnöke, tagjai (vezetõ tisztségviselõk);

b) felügyelõbizottság elnöke (vezetõ tisztségviselõ), tagjai.

(2) Tisztségviselõ csak a társulat nagykorú, cselekvõképes tagja – jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ

gazdálkodó szerv esetén annak képviselõje – lehet, aki nem áll jogerõs bírósági ítélet alapján a közügyektõl eltiltás

hatálya alatt. Egy tag két tisztségre nem választható. A tisztségviselõk és az igazgató nem lehetnek egymásnak a Ptk.

szerinti közeli hozzátartozói, valamint a tisztségviselõ nem lehet a társulat ügyvezetõje. A tisztségviselõk tisztségüket

a jogszabályokban, az alapszabályban, a társulat belsõ szabályzataiban, a küldöttgyûlés, az intézõbizottság és

a felügyelõbizottság határozataiban foglaltak szerint kötelesek ellátni. A tisztségviselõk jogszabályba, alapszabályba,

a társulat belsõ szabályzataiba, küldöttgyûlési és intézõbizottsági határozatokba ütközõ cselekedeteikkel a társulatnak

szándékosan okozott kárért egyetemlegesen, a gondatlan károkozásért közrehatásuk arányában felelnek.

A tisztségviselõk a társulat küldöttgyûlése által az éves költségvetésben jóváhagyott összeg mértékéig tiszteletdíjban,

költségtérítésben részesülhetnek.

34. § (1) A tisztségviselõt fel kell menteni, ha

a) tisztségérõl lemondott;

b) a tisztség betöltését kizáró ok következett be;

c) a jogszabályban, illetõleg az alapszabályban meghatározott összeférhetetlenség áll fenn, és azt az érintett

felhívásra nem szüntette meg;

d) a tisztség betöltésére alkalmatlanná vált.

(2) Ha az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott alkalmatlanság a tisztségviselõ tisztségének ellátásával vagy

magatartásával függ össze, az alapszabályban szabályozott módon a felmentés elõtt lehetõséget kell adni számára

a vele szemben felhozott kifogások elleni védekezésre, kivéve, ha az eset összes körülményeibõl következõen ez

a küldöttgyûléstõl nem várható el.

35. § A tisztségviselõt a küldöttgyûlés visszahívja, ha a közügyektõl jogerõsen eltiltották.

36. § (1) A társulat tisztségviselõje írásbeli bejelentéssel tisztségérõl bármikor lemondhat. Ez esetben a küldöttgyûlés

a bejelentés idõpontjára visszamenõ hatállyal menti fel a tisztségviselõt.

(2) Az intézõbizottság elnöke lemondását a felügyelõbizottság elnökének köteles bejelenteni, a többi tisztségviselõ

az intézõbizottság elnökének jelenti be a lemondását.

(3) Ha a tisztségviselõi helyek bármilyen okból megüresednek a soron következõ küldöttgyûlésen gondoskodni kell

a tisztségviselõk alapszabály szerinti számának választással történõ helyreállításáról.

(4) Az intézõbizottság elnökének lemondása esetén 90 napon belül összehívott küldöttgyûlésen kell az új elnököt

megválasztani.

(5) Amennyiben a felügyelõbizottság elnökének tisztsége szûnik meg, feladatai ellátásáról az alapszabályban kell

rendelkezni.

Az intézõbizottság elnöke

37. § (1) Az intézõbizottság elnöke egyben a társulat elnöke.

(2) Az intézõbizottság elnöke a jogszabályoknak, az alapszabálynak és más belsõ szabályzatnak, valamint a küldöttgyûlés

és az intézõbizottság határozatainak megfelelõen irányítja a társulatot. Az intézõbizottság ülései közötti idõszakban

dönt azokban az ügyekben, amelyek jogszabály vagy az alapszabály rendelkezései szerint nem tartoznak

a küldöttgyûlés, illetõleg az intézõbizottság hatáskörébe. Akadályoztatása esetén feladatai ellátásáról

az alapszabályban kell rendelkezni.

(3) Az intézõbizottság elnöke

a) irányítja a közfeladat végrehajtását, és folyamatosan ellenõrzi annak teljesítését;

b) gondoskodik a társulati feladatok költségfedezetének biztosításáról, és folyamatosan ellenõrzi a költségvetés

betartását;

c) gyakorolja az igazgató feletti munkáltatói jogokat;
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d) gondoskodik a tagok kiértesítésérõl a 49. § (1) bekezdése szerint;

e) gondoskodik a határidõre be nem fizetett társulati hozzájárulások behajtásáról;

f) gondoskodik a pénz- és hitelgazdálkodással kapcsolatos tennivalók idõben történõ elvégzésérõl, a társulati

vagyon kezelésérõl és nyilvántartásáról;

g) gondoskodik a küldöttgyûlés és az intézõbizottság elé terjesztendõ javaslatok, jelentések és beszámolók

elkészítésérõl, továbbá a küldöttgyûlési és intézõbizottsági határozatok végrehajtásáról;

h) gondoskodik arról, hogy a társulat tagjairól nyilvántartást vezessenek és a változást, az éves küldöttgyûlést követõ

30 napon belül az illetékes cégbírósághoz benyújtsák;

i) összehívja a küldöttgyûlést, a rendkívüli küldöttgyûlést és az intézõbizottsági ülést;

j) beszámol a küldöttgyûlésnek és az intézõbizottságnak a közfeladat teljesítésérõl, a társulat vagyoni helyzetérõl,

az ügyvitelérõl, valamint a küldöttgyûlések és az intézõbizottsági ülések között általa hozott legfontosabb

intézkedésekrõl;

k) rendszeresen és részletesen tájékoztatja a felügyelõbizottságot a társulat mûködésérõl;

l) a felügyelõbizottság elnökével együttmûködik a társulati feladatokkal kapcsolatos panaszok és bejelentések

kivizsgálásában és a vizsgálatok eredménye alapján szükség szerint intézkedik;

m) ha az intézõ-, illetve felügyelõbizottság a jogszabályban vagy az alapszabályban megállapított feladatait nem

kielégítõen látja el, az intézõbizottság elnöke köteles a bizottságnak vagy egyes tagjainak visszahívására

a küldöttgyûlés felé javaslatot tenni;

n) tevékenységérõl a küldöttgyûlésnek évente beszámol;

o) levezeti a küldöttgyûlést és az intézõbizottsági üléseket.

A felügyelõbizottság elnöke

38. § (1) A felügyelõbizottság elnöke vezetõ tisztségviselõ. Összehangolja és irányítja a társulat egész tevékenységére kiterjedõ

folyamatos ellenõrzést. Ezen belül a felügyelõbizottság elnöke

a) rendszeresen ellenõrzi a társulat ügyvitelét, pénz- és anyaggazdálkodását, testületileg vagy kiküldött tagja útján

bármikor megvizsgálhatja, évenként pedig köteles megvizsgálni a társulat könyveit, számadásait,

nyilvántartásait, pénztárát, anyagkezelését, mûhelyeit, raktárait, és a vizsgálatról jegyzõkönyvet készít;

b) a küldöttgyûlés megbízása alapján, az intézõbizottság, illetõleg az elnök felkérésére célvizsgálatot végez;

c) megvizsgálja a társulat zárszámadását, errõl és az éves ellenõrzõ tevékenységérõl beszámol a küldöttgyûlésnek;

d) összehívja a küldöttgyûlést, ha az intézõbizottság elnöke ezen kötelezettségének nem tesz eleget, illetõleg

javaslatot tesz a rendkívüli küldöttgyûlés összehívására.

(2) A felügyelõbizottság elnöke az intézõbizottság ülésein tanácskozási joggal vesz részt.

(3) Feladatai ellátásának akadályoztatása esetére helyettesítésérõl az alapszabályban kell rendelkezni.

A társulat igazgatója

39. § (1) A társulat szakmai és gazdasági tevékenységének irányítását igazgató is elláthatja.

(2) Tevékenységét az alapszabályban és a társulat belsõ szabályzataiban meghatározottak szerint, határozatlan idõre

szóló munkaszerzõdés vagy egyéb jogviszony alapján végzi.

(3) A társulat munkavállalói felett gyakorolja a munkáltatói jogokat.

(4) A munkaszerzõdéssel alkalmazott igazgatóra a Munka Törvénykönyve vezetõ állású munkavállalóra vonatkozó

rendelkezései vonatkoznak.

(5) Az igazgatóval kapcsolatos munkáltatói jogokat az intézõbizottság elnöke gyakorolja.

A társulat felügyelete, érdekképviselete

40. § (1) A társulat felett a törvényességi felügyeletet a cégbíróság látja el.

(2) A társulat közfeladatainak ellátása feletti szakmai felügyeletet a mezõgazdasági vízgazdálkodásért felelõs miniszter

látja el.

(3) A társulatok közös érdekeinek érvényesítését és védelmét az egyesülési jogról szóló törvény szerint mûködõ országos,

illetve régiós hatáskörû társulati érdekképviseleti szervezet látja el. A társulatok az érdekképviseleti szervezetnek

fizetett hozzájárulást az egyéb költségeik között számolhatják el.
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A társulat gazdálkodása, vagyona

41. § (1) A társulat a tagok társulati hozzájárulásából, az állam és az érintett települési önkormányzat költségvetési

hozzájárulásából, egyéb támogatásokból, továbbá a vállalkozásból származó eredményébõl végzi közcélú

tevékenységét. A társulat közfeladataihoz történõ állami vagy önkormányzati hozzájárulás mértékérõl, folyósításának

feltételeirõl a vagyonkezelõi, üzemeltetõi, illetve használati szerzõdésben kell rendelkezni. Az állami tulajdonú

társulati mûvek üzemeltetéséhez, fenntartásához az állam normatív támogatást biztosít, amelynek felsõ határa

a tárgyévre megállapított közcélú érdekeltségi hozzájárulás hektárra megállapított összege és a társulat hektárban

kifejezett mûködési területe szorzatának fele.

(2) A normatív támogatás, a szerzõdésen alapuló állami és önkormányzati hozzájárulás, valamint a tagok hozzájárulása

a társulat tulajdonába kerül.

42. § (1) A társulat közfeladata ellátásához szükséges elkülönített vagyona és a vállalkozásaiból származó nyeresége a tagok

között nem osztható fel.

(2) A társulat a közfeladatok ellátásához szükséges elkülönített vagyonával gazdasági társaságot, közhasznú társaságot,

alapítványt nem hozhat létre, gazdasági társaságban, közhasznú társaságban érdekeltséget nem szerezhet, alapítvány

részére pénzbeli vagy egyéb hozzájárulást nem teljesíthet. A közfeladat ellátásához szükséges elkülönített vagyon

nem terhelhetõ meg, nem vonható végrehajtás alá, azt a társulat mértékének és értékének csökkenése nélkül

használhatja. A tárgyévben a közfeladat ellátásához juttatott pénzeszközt közfeladatai ellátására fordítja.

(3) A társulat a tartozásaiért a közfeladat ellátásához szükséges elkülönített vagyonával nem felel, de küldöttgyûlési vagy

intézõbizottsági határozattal az állami (önkormányzati) visszatérítendõ támogatások, továbbá a közfeladat ellátását

biztosító hitelek visszafizetésére az éves társulati hozzájárulás legfeljebb felét fedezetként felajánlhatja. A tagok

a társulat tartozásaiért nem felelnek.

(4) A társulat elkülönített vagyonáról a küldöttgyûlés által jóváhagyott, tételes és évente aktualizált nyilvántartást köteles

vezetni.

43. § A társulat gazdasági tevékenységének elvégzésére munkaszervezetet mûködtethet. A munkaszervezet irányítását

önálló hatáskörben az igazgató is elláthatja. A társulatnál foglalkoztatott munkavállalók jogaira és kötelezettségeire,

valamint a munkaügyi kapcsolatokra a Munka Törvénykönyve rendelkezéseit kell alkalmazni.

44. § A társulat a vállalkozási tevékenységbõl származó adózás elõtti eredményét közfeladatai ellátására fordíthatja.

45. § A társulati mûvek körébe tartozó állami, önkormányzati és egyéb tulajdonú vizekre és vízilétesítményekre

vagyonkezelõi, illetve használati (üzemeltetõi) szerzõdést köt a tulajdonossal.

46. § A társulat a tagjainál vagy harmadik személynél bekövetkezett vízkárokért csak akkor felel, ha a társulati és

a közfeladatok elvégzéséhez bármely jogcímen kapott hozzájárulást nem a küldöttgyûlés döntései szerint használja

fel.

Társulati hozzájárulás

47. § (1) A társulati hozzájárulás alap- és differenciált hozzájárulásból (a továbbiakban: hozzájárulás) áll. A hozzájárulás

összegét a küldöttgyûlés állapítja meg.

(2) Az alaphozzájárulás hektáronkénti összege nem lehet kevesebb, mint a tárgyévet megelõzõ naptári évre

megállapított közcélú érdekeltségi hozzájárulás fele.

(3) Erdõ, rét, legelõ, nádas, halastó mûvelési ágban nyilvántartott terület és kijelölt vízjárta külterület esetén

a küldöttgyûlés az alaphozzájárulás mértékét legfeljebb felével mérsékelheti, más mûvelési ág és belterület esetén

az alaphozzájárulás növelésének mértékérõl a küldöttgyûlés határozhat.

(4) A küldöttgyûlés a társulat alapszabályában foglaltak szerint differenciált hozzájárulást is megállapíthat. A differenciált

hozzájárulás elveit az alapszabályban kell meghatározni, jellegérõl és mértékérõl a küldöttgyûlés dönt. A differenciált

hozzájárulás jellege megállapítható területi, illetve egyéb jogcímen. Egyéb jogcím lehet különösen a védett érték,

a többlet fenntartási, beruházási és fejlesztési igény. Egyéb jogcím esetében a differenciált hozzájárulást a tag

tulajdonában vagy használatában álló terület nagyságától függetlenül is meg lehet állapítani.
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(5) Az alapszabály meghatározhatja azt a területi mértéket, amelynél kisebb egység után nem kell társulati hozzájárulást

fizetni.

(6) A belterületi földterületek összessége utáni hozzájárulás megfizetésének kötelezettje a települési önkormányzat.

48. § A hozzájárulás adók módjára behajtható köztartozás, amelyet a tag a költségei között számolhat el. A hozzájárulás

mértékét, jellegét, a befizetés idõpontját és az ellátandó éves közfeladatok körét a küldöttgyûlés állapítja meg,

amelyet a tagok a közfeladatok elvégzését megelõzõen kötelesek megfizetni. Az intézõbizottság az alapszabályban

meghatározott feltételek szerint a hozzájárulás mértékét csak abban az esetben mérsékelheti, illetve megfizetését

meghatározott idõre felfüggesztheti, ha ez nem veszélyezteti a közfeladatok ellátását. A hozzájárulást – ha

az alapszabály kivételt nem tesz – a tagok pénzben kötelesek teljesíteni. A társulat küldöttgyûlése által elfogadott

hozzájárulás a közfeladatok teljesítésével nyújtott szolgáltatás megelõlegezett ellenértéke.

49. § (1) A hozzájárulással kapcsolatos küldöttgyûlési határozatról a tagot az intézõbizottság elnöke írásban értesíti.

Az értesítésben meg kell jelölni

a) a fizetési kötelezettség jogalapját;

b) a küldöttgyûlési határozat számát;

c) a társulati hozzájárulás alapjául szolgáló egységre esõ hozzájárulás mértékét;

d) a tag társulati hozzájárulás alapjául szolgáló egységeinek számát, mennyiségét;

e) a hozzájárulás összegét;

f) a befizetés módját;

g) a befizetés határidejét;

h) a befizetés elmulasztásának jogkövetkezményeit;

i) a jogorvoslati lehetõséget.

(2) A befizetett hozzájárulásról a társulat a befizetést követõ hónap 10. napjáig számlát bocsát ki a tag részére.

(3) A társulat tagja a vele szemben megállapított hozzájárulás felülvizsgálatát a küldöttgyûlési határozatról szóló értesítés

kézhezvételétõl számított 30 napon belül a bíróságtól kérheti.

(4) A késedelmes befizetés esetén a társulat késedelmi pótlék felszámítására jogosult, ennek mértékét a küldöttgyûlés

határozza meg.

50. § (1) A határidõre be nem fizetett társulati hozzájárulást és a megállapított késedelmi pótlékot az intézõbizottság

elnökének megkeresésére az illetékes állami vagy helyi adóhatóság költségátalány megelõlegezése nélküli

eljárásában, az adózás rendjérõl szóló jogszabályok szerint a behajtás költségeivel növelten hajtja be, a befolyt

összeget pedig a behajtási költségek levonása után negyedévenként a társulat számlájára utalja át.

(2) A megkeresésben közölni kell a végrehajtáshoz szükséges alábbi adatokat:

a) a tag nevét;

b) lakóhelyét, székhelyét;

c) a tag hozzájárulásának alapjául szolgáló egységeinek számát, mennyiségét;

d) a hozzájárulás összegét, a követelést megalapozó küldöttgyûlési határozat számát és az abban foglalt határidõt;

e) a természetes személy tag részére költségvetési támogatást folyósító és ismert szervezet nevét, címét.

(3) A végrehajtási eljárás eredménytelensége esetén az adóhatóság a köztartozásról haladéktalanul tájékoztatja a tag

részére költségvetési támogatást folyósító szervezetet.

Csatlakozás a társulathoz, belépés

51. § (1) Csatlakozáskor a társulat mûködési területe azon területtel bõvül, amelyen az érdekeltek több mint kétharmada

az alakulás szabályai szerinti szándéknyilatkozatban nyilvánítja ki, hogy az adott társulat tagja kíván lenni.

A csatlakozásról a társulat küldöttgyûlése az alapszabály egyidejû módosításával határoz.

(2) Amennyiben új ingatlantulajdonos természetes vagy jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági

társaságok, egyéb szervezetek lépnek be a már mûködõ társulatba, a társulat mûködési területe a belépõ tagok által

képviselt területtel bõvül ki.

(3) A mûködési terület kibõvítésénél a területileg illetékes vízügyi igazgatási szervezet véleményét figyelembe kell venni.

A belépésrõl a társulat küldöttgyûlése az alapszabály egyidejû módosításával határoz.
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A társulat megszûnése jogutódlással

52. § (1) Jogutóddal szûnik meg a társulat egyesülés és szétválás esetén.

(2) Társulatok egyesülése esetén két vagy több társulatból egyetlen jogutód társulat keletkezik. Az egyesülés történhet

összeolvadással vagy beolvadással.

(3) Társulat szétválása esetén a társulat két vagy több társulatra válik szét.

Egyesülés

53. § (1) A társulatok külön-külön tartott küldöttgyûlésen elõzetesen elkészített vagyonmérleg alapján elhatározhatják

egyesülésüket.

(2) Az egyesülésre a megalakulás szabályait kell megfelelõen alkalmazni, és a társulatok vagyonát – elõzetesen elkészített

vagyonmérleg alapján – egyesíteni kell.

(3) A tisztségviselõk elkészítik az egyesülõ társulatok vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár-tervezetét, a jogutód

társulat (nyitó) vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár-tervezetét, a jogutód társulat alapszabály-tervezetét,

meghatározzák az új mûködési területet.

(4) Az új társulat tervezett mûködési területének megállapítása után az egyesülõ társulatok együttes küldöttgyûlésen

fogadják el az új mûködési területet, az egyesülés idõpontját, az új alapszabályt és választják meg a tisztségviselõket,

küldötteket.

(5) Az egyesüléssel létrejövõ társulat az átalakult társulat általános jogutódja. A jogutód társulatot illetik meg a jogelõd

társulatok jogai, és terhelik a jogelõd társulatok kötelezettségei, ideértve a munkavállalókkal kötött kollektív

szerzõdésben foglalt kötelezettségeket is.

(6) Az egyesülés elhatározásáról tájékoztatni kell a társulatnál mûködõ munkavállalói érdekképviseleti szerveket.

54. § (1) A társulat az egyesülés elhatározásáról szóló küldöttgyûlést követõ 8 napon belül köteles errõl a Cégközlönyben

közleményt közzétenni.

(2) A közleménynek tartalmaznia kell:

a) az egyesülõ társulatok cégnevét, székhelyét és cégjegyzékszámát;

b) a létrejövõ társulat cégnevét, székhelyét és cégjegyzékszámát;

c) a létrejövõ társulat megalakulásának napját;

d) az egyesülõ és a létrejövõ társulat vagyonmérleg-tervezetének legfontosabb adatait, így különösen a jegyzett

tõke és a társulati mûvek értékének összegét, valamint a mérlegfõösszeget;

e) a létrejövõ társulat fõtevékenységét; valamint

f) a hitelezõknek szóló felhívást.

55. § (1) Az egyesülés az egyesülõ társulatokkal szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá.

(2) Azok a hitelezõk, akiknek az átalakuló társulattal szemben fennálló, le nem járt követelései az átalakulással hozott

döntés elsõ közzétételét megelõzõen keletkeztek, követeléseik erejéig az átalakuló társulattól a döntés második

közzétételét követõ 30 napos jogvesztõ határidõn belül biztosítékot követelhetnek.

Szétválás

56. § (1) A társulat küldöttgyûlése elõzetesen elkészített vagyonmérleg alapján elhatározhatja a társulat szétválást több

társulatra. Szétválás esetén a szétváló társulat megszûnik, és vagyona a szétválással létrejövõ társulatokra mint

jogutódokra száll át. A társulat jogai és kötelezettségei a jogutód társulatokra szállnak át.

(2) A szétválás esetén az új társulatok létrejötténél a megalakulás szabályait kell megfelelõen alkalmazni.

(3) A szétválás tervezetét a tisztségviselõk készítik el. Ebben meg kell határozni

a) a szétváló társulat cégnevét, székhelyét és cégjegyzékszámát és a létrejövõ társulatok cégnevét és székhelyét;

b) a szétválás módját (különválás, kiválás);

c) a vagyonmegosztási javaslatot, vagyis a szétváló társulat vagyonának a jogutódok közti megosztásának tervezett

arányát;
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d) az egyes jogosítványok, illetve kötelezettségek, valamint a folyamatban lévõ peres és nem peres ügyek és

hatósági eljárások tekintetében a jogutód nevesítését;

e) kiválás esetében a fennmaradó társulat alapszabályában a szükséges módosítások tervezetét, valamint

a kiválással létrejövõ társulat alapszabályának tervezetét;

f) különválás esetében a létrejövõ új társulatok alapszabályának tervezetét;

g) mindazt, amit a szétváló társulat küldöttgyûlése szükségesnek tart.

(4) A vezetõ tisztségviselõk a szétváló társulat és a szétválás utáni valamennyi jogutód tekintetében elkészítik

a vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteket.

57. § (1) Az 56. § (3) bekezdésében meghatározott tervezetek és okiratok javaslatainak elfogadásáról a szétváló társulat

küldöttgyûlése dönt, egyúttal megbízza a társaság tisztségviselõit, hogy a jogutódok alapszabályának

(alapszabály-módosításának) tervezetét a szükséghez képest dolgozzák át.

(2) A szétválás elhatározásáról szóló küldöttgyûlési döntést követõ 15 napon belül a szétváló társulatnál mûködõ

munkavállalói érdekképviseleti szerveket értesíteni kell.

(3) A szétválás elhatározását tartalmazó közleményt a szétváló társulat a küldöttgyûlési döntést követõ nyolc napon belül

köteles a Cégközlönyben közzétenni.

(4) A szétválásról szóló közleményben a meg kell jelölni

a) a szétváló társulat cégnevét, székhelyét és cégjegyzékszámát;

b) a létrejövõ társulat megalakulásának napját;

c) az átalakuló és a létrejövõ társulatok vagyonmérleg-tervezetének legfontosabb adatait, így különösen a jegyzett

tõke és a társulati mûvek értékének összegét, valamint a mérlegfõösszeget;

d) a létrejövõ társulat fõtevékenységét;

e) a hitelezõknek szóló felhívást, valamint azt, hogy a hirdetményi határidõ alatt hol kaphatnak tájékoztatást

a hitelezõk a követelésüket érintõ vagyonmegosztási rendelkezésekrõl;

f) a szétválás módját (különválás, kiválás);

g) a szétváló társulatot megilletõ jogok és terhelõ kötelezettségek megosztására vonatkozó megállapodás

legfontosabb rendelkezéseit, különösen a vagyonmegosztás arányát.

58. § (1) A szétváló társulat jogutódai a szétváló társulatnak a szétválás elõtt keletkezett kötelezettségeiért a szétválásról szóló

küldöttgyûlési határozat rendelkezése szerint felelnek. A szétváló társulat vagyonmegosztás elõtt szerzett jogainak

érvényesítésére a szétválás után az a jogutód jogosult, amelyhez az adott jogot a szétválásról szóló küldöttgyûlési

határozat telepítette.

(2) Ha valamely vagyontárgyról vagy igényrõl a szétválásról szóló küldöttgyûlési határozatban nem rendelkeztek, vagy

az csak utóbb vált ismertté, a vagyontárgy, igény, illetve annak ellenértéke (érvényesítési joga) valamennyi jogutód

társulatot a vagyonmegosztás arányában illeti meg.

(3) Ha a kötelezettségrõl a szétválásról szóló küldöttgyûlési határozatban nem rendelkeztek, vagy az csak

a megállapodást követõen válik ismertté, a jogutód szervezetek (ideértve a szétválás után megmaradó társulatot is)

felelõssége egyetemleges.

(4) A szétválásról szóló küldöttgyûlési határozatban nevesített követelést elsõsorban azzal a jogutóddal szemben kell

érvényesíteni, amelyhez az adott kötelezettséget a szétválásról szóló küldöttgyûlési határozat a vagyonmegosztás

folytán telepítette.

Kiválás

59. § (1) Kiválás esetében az a társulat, amelybõl a kiválás történik, alapszabályának módosítását követõen változatlan

formában mûködik tovább, a kivált tagok részvételével és a társulati vagyon egy részének felhasználásával pedig új

társulat vagy társulatok az alakulás szabályai szerint jönnek létre.

(2) Kiválásra sor kerülhet úgy is, hogy a társulattól megváló tagok a társulati vagyon egy részével más, már mûködõ

társulathoz, mint átvevõ társulathoz csatlakoznak. A kiválásról szóló küldöttgyûlési határozat megalkotásában

ilyenkor az átvevõ társulat is részt vesz.

(3) A társulatból kiválni szándékozó területrészen a társulati tagok több mint kétharmada javaslatára a kiválásról döntõ

küldöttgyûlés megtartása elõtt a kiváló területrészre az alakulás szabályát kell megfelelõen alkalmazni, a kiválást
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elhatározó területrész társulati tagjai többségének szándéknyilatkozatát a kiválásról döntõ küldöttgyûlés megtartása

elõtt be kell szerezni az új társulat megalakulására vonatkozóan.

60. § A társulat más gazdálkodó szervezetté nem alakulhat át.

A társulat megszûnése jogutód nélkül

61. § (1) A társulat jogutód nélkül megszûnik, ha

a) elhatározza a jogutód nélküli megszûnését (feloszlását);

b) a társulatot a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti;

c) a cégbíróság megszûntnek nyilvánítja;

d) a cégbíróság hivatalból elrendeli a törlését.

(2) A társulat megszûnését követõen az új társulat megalakulásig a társulat elkülönített vagyonát a vízgazdálkodásért

felelõs illetékes állami szervezet felelõs õrzésbe veszi át és külön törvény szerint gondoskodik a társulati mûvek

mûködtetésérõl. Ez a szervezet a megszûnt társulat mûködési területén megalakuló új társulat(ok) részére

az elkülönített vagyont térítésmentesen, területarányosan adja át a közfeladat ellátási kötelezettségével.

Átmeneti rendelkezések

62. § (1) E törvény hatálybalépésekor már mûködõ, bejegyzett társulatok 2010. december 31-ig kötelesek

a) alapszabályukban a szükséges változásokat átvezetni, és a cégbírósághoz benyújtani;

b) e törvény elõírásai szerinti szervezeti változásokról gondoskodni, a küldötteket a 17. § (1) bekezdés értelemszerû

alkalmazásával a területi egységekben megválasztani;

c) a társulati mûvek körébe tartozó állami tulajdonú vizekre és vízilétesítményekre a 41. § (1) bekezdésében

meghatározott hozzájárulást is tartalmazó vagyonkezelõi, üzemeltetõi, az önkormányzati és egyéb tulajdonú

vizekre és vízilétesítményekre használati (üzemeltetési) szerzõdést kötni.

(2) Az (1) bekezdésben elõírt határidõt elmulasztó társulat vezetõjével szemben a cégbíróság a hatályos jogi szabályozás

szerint jár el.

Hatálybalépés

63. § Ez a törvény a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.

Módosuló jogszabályok

64. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vt.) 3. §

(3) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A vízügyi igazgatási szervezet látja el – a mezõgazdasági vízgazdálkodási célokat szolgáló vizek és

vízilétesítmények kivételével – azoknak az állam tulajdonában lévõ vizeknek és vízilétesítményeknek a kezelését,

amelyek nem minõsülnek az állam vállalkozói vagyonának, és így más gazdálkodó szervezet használatába nem

adhatók. A mezõgazdasági vízgazdálkodási célokat szolgáló vizek és vízilétesítmények tekintetében a kezelésrõl

a mezõgazdasági vízszolgáltatás és vízkárelhárítás feladatait ellátó miniszter útján gondoskodik.”

(2) A Vt. 6. § (3) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A helyi önkormányzat tulajdonában vannak törzsvagyonként – a külön törvények rendelkezése alapján – a helyi

önkormányzatoknak átadott vizek és vízilétesítmények (ideértve a víziközmûveket is).”

(3) A Vt. 7. § (1) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az állami tulajdonban lévõ vizekrõl és vízilétesítményekrõl a 9–10. §-okban és a 13. §-ban foglaltakra is

figyelemmel, a közérdek mértékéig, a központi költségvetés – ideértve a fejezeti kezelésû Környezetvédelmi és vízügyi

célelõirányzat pénzeszközeinek felhasználásával –, illetve a külön törvényben szabályozott vízitársulat útján kell

gondoskodni.”
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(4) A Vt. 7. § (3) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A helyi önkormányzat tulajdonában lévõ vizekrõl és vízilétesítményekrõl a 9–10. §-okban és a 13. §-ban foglaltakra

is figyelemmel a központi és az önkormányzati költségvetésben meghatározott pénzeszközök felhasználásával, illetve

a külön törvényben szabályozott vízitársulat útján lehet gondoskodni.”

(5) A Vt. 8. § (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A területi közcélú vízilétesítmények, illetve a közcélú vízimunkák költségeit, vízitársulat esetén a tagok külön

törvény szerint, vízitársulat hiányában az érdekeltek érdekeltségük arányában kötelesek viselni (közcélú érdekeltségi

hozzájárulás). A közcélú érdekeltségi hozzájárulás hektáronként fizetendõ mértékét a vízügyi igazgatásért felelõs

miniszter évente rendeletben állapítja meg.”

(6) A Vt. 34–44. §-ai helyébe a következõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg a következõ 44/A. §-sal egészül ki:

„34. § (1) A vízgazdálkodási közfeladatok az e törvényben meghatározott feltételek szerint létrehozott vízgazdálkodási

társulatok útján is elláthatók. A vízgazdálkodási társulat közfeladatai jellegétõl függõen vízitársulat, illetve víziközmû

társulat.

(2) A vízitársulatról külön törvény rendelkezik.

35. § (1) A társulat közfeladatait szolgáló tevékenységét érdekeltségi területén végzi.

(2) A víziközmû társulat tagjai az érdekeltségi területen ingatlantulajdonnal rendelkezõ vagy az ingatlant egyéb

jogcímen használó természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságok.

(3) A víziközmû társulat tagjai kötelesek a víziközmû társulat részére víziközmû társulati érdekeltségi hozzájárulást

(a továbbiakban: hozzájárulás) fizetni. A hozzájárulás adók módjára behajtható köztartozás.

(4) A víziközmû társulat tagja a vele szemben megállapított hozzájárulás felülvizsgálatát a taggyûlési határozat

közlésétõl számított 30 napon belül a bíróságtól kérheti.

(5) A víziközmû társulat feladatai ellátása kapcsán a feladat ellátásához szükséges mértékig jogosult a víziközmû

társulati tagok adatainak kezelésére. A víziközmû társulat a hozzájárulás beszedése érdekében jogosult továbbá

az ehhez szükséges adatokat a hatáskörrel rendelkezõ szervtõl bekérni.

36. § (1) A víziközmû társulat megalakulását – egyéb jogszabály szerinti – szervezõ bizottság készíti elõ.

(2) A víziközmû társulat legfõbb szerve a közgyûlés.

(3) A közgyûlés tagjait az alapszabályban meghatározott eljárásnak megfelelõen a tagok delegálják.

(4) A víziközmû társulat ügyvezetését az intézõbizottság látja el.

(5) A víziközmû társulat ellenõrzõ szerve az ellenõrzõ bizottság.

(6) A víziközmû társulat intézõbizottsága elnökbõl és legalább kettõ, legfeljebb hét tagból áll.

(7) Az intézõbizottság és az ellenõrzõ bizottság elnökét és tagjait – az alakuló taggyûlés kivételével – a közgyûlés

választja meg. Az intézõbizottság elnöke a víziközmû társulat elnöke.

(8) Az intézõbizottság és az ellenõrzõ bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

37. § (1) A víziközmû társulat csak víziközmû társulattá alakulhat át.

(2) A víziközmû társulat a közfeladatok ellátásához szükséges elkülönített vagyonával gazdasági társaságot, nonprofit

gazdasági társaságot, alapítványt nem hozhat létre, gazdasági társaságban, nonprofit gazdasági társaságban

érdekeltséget nem szerezhet, alapítvány részére pénzbeli vagy egyéb hozzájárulást nem teljesíthet.

(3) A víziközmû társulat tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a víziközmû társulat tartozásaiért nem felelnek.

(4) A víziközmû társulat jogutód nélküli megszûnése esetén – a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és

a végelszámolásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelõen – végelszámolásra kerül sor.

Víziközmû társulat
38. § A víziközmû társulat közfeladatként a település, az együttesen ellátható települések belterületi, illetve lakott

területi részének közmûves vízellátását, szennyvízelvezetését, szennyvíztisztítását, a belterületi vízrendezést és

csapadékvíz elvezetést szolgáló vízilétesítményeket hoz létre, illetve fejleszt.

39. § (1) A víziközmû társulat törvényességi felügyeletét – ideértve a közfeladatok ellátásával kapcsolatos, a szakmai

követelményeknek megfelelõ törvényes megalakulás és mûködés ellenõrzését is – a társulat székhelye szerint illetékes

környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság gyakorolja.

(2) A törvényességi felügyelet kiterjed a társulat megalakulásának, mûködésének, ellenõrzésére, továbbá annak

vizsgálatára, hogy

a) alapszabálya, valamint más belsõ szabályzatai,

b) szerveinek határozatai és a testületi szervek mûködése,

c) az érdekeltségi (tagsági) jogviszony keretében a jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése megfelel

a jogszabályoknak, továbbá a testületi szervek határozatainak és a társulat alapszabályának.
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(3) A közfeladat ellátás állami ellenõrzésére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

törvény rendelkezései az irányadók.

A víziközmû társulat megalakulása
40. § (1) A víziközmû társulat alapításához az szükséges, hogy az érdekeltségi területen ingatlantulajdonnal

rendelkezõ természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságok

(a továbbiakban: tagok) az alakuló taggyûlésen

a) elhatározzák megalakulását,

b) elfogadják alapszabályát,

c) megválasszák ügyvezetõ és ellenõrzõ szervét.

(2) A víziközmû társulat a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre.

(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában a tagok kétharmadának, az (1) bekezdés c) pontja tekintetében

a tagok több mint felének szavazata szükséges.

41. § A víziközmû társulat alapszabályában meg kell határozni:

a) a víziközmû társulat nevét, székhelyét;

b) a víziközmû társulat tagjait nevük (cégnevük) és lakóhelyük (székhelyük) feltüntetésével;

c) a víziközmû társulat feladatát; tevékenységi körét;

d) érdekeltségi területét (helyszínrajzi ábrázolással);

e) a tagok jogait és kötelességeit;

f) a társulati érdekeltségi egységet, a tagok hozzájárulásával kapcsolatos szabályokat;

g) a társulat gazdálkodására (üzemi tevékenységére), vezetõ beosztású dolgozóira, testületi szerveire vonatkozó

általános szervezeti és mûködési szabályokat;

h) a víziközmû társulat képviseletének módját;

i) a vezetõ tisztségviselõk nevét, lakóhelyét.

A víziközmû társulat mûködése és tevékenysége
42. § (1) A közgyûlés évente legalább egyszer ülést tart.

(2) A közgyûlést az intézõbizottság hívja össze. Ha az intézõbizottság ezt elmulasztja, az összehívásra az ellenõrzõ

bizottság jogosult.

(3) A tagok legalább 10%-ának kezdeményezésére a közgyûlést össze kell hívni.

(4) A napirendet tartalmazó írásbeli meghívót a közgyûlés tervezett idõpontja elõtt legalább 15 nappal ki kell küldeni,

és a helyben szokásos módon is közzé kell tenni.

(5) A közgyûlés akkor határozatképes, ha a tagjainak több mint 50%-a jelen van.

(6) Az alapszabály módosításához, a víziközmû társulat megszüntetéséhez, más víziközmû társulattal történõ

egyesüléséhez, illetve szétválásához a közgyûlés több mint 50%-ának szavazatával meghozott határozatára van

szükség.

(7) Ha a közgyûlés nem határozatképes, az elsõ üléstõl számított 8 napon belüli idõpontra összehívott második ülés

az eredeti napirenden szereplõ ügyekben a megjelentek számára és az érdekeltségi arányra tekintet nélkül

határozatképes.

43. § A víziközmû társulat ellenõrzõ bizottságára e törvény eltérõ rendelkezése hiányában a gazdasági társaságokról

szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A víziközmû társulat vagyona
44. § (1) A víziközmû társulat a tagok hozzájárulásából, valamint az érintett helyi önkormányzat és az állam

költségvetési, illetve egyéb támogatásaiból látja el a közcélú feladatait.

(2) A hozzájárulás mértékét a közgyûlés állapítja meg. A közgyûlés az alapszabályban meghatározott feltételek szerint

a hozzájárulás mértékét mérsékelheti, illetve megfizetését meghatározott idõre felfüggesztheti. A hozzájárulást

a tagok pénzben kötelesek teljesíteni. A közgyûlés által elfogadott hozzájárulás a közfeladatok teljesítésével nyújtott

szolgáltatás ellenértéke.

A víziközmû társulat megszûnése
44/A. § (1) A víziközmû társulat jogutód nélkül megszûnik, ha

a) elhatározza jogutód nélküli megszûnését,

b) alapszabályban meghatározott közcélú feladatát megvalósította,

c) a cégbíróság a Cégtörvényben foglalt ok miatt megszünteti.

(2) A víziközmû társulat jogutódlással szûnik meg, ha másik víziközmû társulattá átalakul.
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(3) A víziközmû társulat az elkészült víziközmûvet szolgáltatásra alkalmas állapotban az önkormányzat (önkormányzati

társulás) részére átadja.

(4) Amennyiben a víziközmû beruházás részenként üzembe helyezhetõ, a víziközmû társulat a beruházás

eredményeként megvalósult víziközmûvet részenként is átadhatja.”

(7) A Vt. 1. számú mellékletének 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7. érdekeltségi terület: víziközmû-társulat esetén azok a területek, amelyeken az általuk megvalósított

vízilétesítmények szolgáltatása (vízellátás, szennyvízelvezetés, belterületi csapadék- vagy talajvízelvezetés) igénybe

vehetõ;”

65. § A közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény 2. §-ának (1) bekezdése az alábbi l) ponttal egészül ki:

[Közhasznú szervezetté minõsíthetõ a Magyarországon nyilvántartásba vett]

„l) vízitársulat.”

66. § A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 4. § (3) bekezdésének b) pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

[Nem tartozik a (2) bekezdés hatálya alá:]

„b) az állami tulajdonban álló erdõ, továbbá jogszabályban meghatározott természetvédelmi oltalom alatt álló

földterület (nemzeti park, fokozottan védett terület, nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó terület), külön

jogszabályban meghatározott állami tulajdonban lévõ mûemlék, továbbá a vízitársulatok tulajdonában,

vagyonkezelésében, használatában lévõ vizek, vízilétesítmények és a vízitársulatoknak a közfeladatok ellátásához

szükséges elkülönített vagyona;”

67. § Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 73/A. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A vízitársulat a törvényben meghatározott közfeladatainak teljesítése céljából a hivatali helyiségében

mûködtetett saját számítástechnikai eszközével jogosult a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer

szolgáltatásait igénybe venni. Az ingatlanügyi hatóság a vízitársulat részére kérelem alapján térítésmentesen

biztosítja a vízitársulat közfeladatainak ellátásához szükséges számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer

szolgáltatásait.”

68. § A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 23. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv nyilvántartási rendszerébõl a vízitársulatok által törvény

szerint kezelt adatokat a vízitársulat megkeresésére díjmentesen évente egy alkalommal átadja a vízitársulatnak.”

Sólyom László s. k., Dr. Katona Béla s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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2009. évi CXLV. törvény
az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról*

1. § (1) Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávtv.) 5. §-ának (3)–(4) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A szabadban tartott állatok számára – azok természetes viselkedését is figyelembe véve – biztosítani kell olyan

területet, illetve létesítményt, ahol azok veszély esetén, valamint az idõjárás káros hatásaival és az egészségre ártalmas

hatásokkal szemben védelmet találnak.

(4) Az állandóan zárt körülmények között tartott állat számára az állattartó köteles az állat szükségleteihez igazodó,

megfelelõ mozgásteret biztosítani.”

(2) Az Ávtv. 5. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A kedvtelésbõl tartott állat ürülékét az állattartó a közterületrõl köteles eltávolítani.”

2. § Az Ávtv. a következõ 24/F. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„Az ország õshonos növény-, illetve állatvilágára ökológiai szempontból veszélyes állatokkal kapcsolatos

tilalmak

24/F. § Az ország õshonos növény-, illetve állatvilágára ökológiai szempontból veszélyes, külön jogszabályban

meghatározott állatok kedvtelésbõl való tartása, szaporítása és forgalomba hozatala tilos. A tilalom megszegésével

tartott állatot az állatvédelmi hatóság elkobozza, majd gondoskodik az állat tulajdonjogának átruházásáról, ha ezt

jogszabály kizárja vagy az eredménytelen, az állat végleges elhelyezésérõl. Ha az állat végleges elhelyezése csak

rendszeres költségráfordítással biztosítható, a korábbi tulajdonos a jogsértés súlyától, ismétlõdésétõl függõen

legfeljebb 12 hónapra jutó költség fizetésére kötelezhetõ. Az elhelyezés eredménytelensége esetén az állat életét

megengedett módon ki lehet oltani.”

3. § Az Ávtv. 25. §-a (5) bekezdésének bevezetõ rendelkezése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Az engedélyezés során – a kérelmezõ által benyújtott dokumentáció, továbbá az élelmiszerlánc-felügyeletért

felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) által létrehozott állatvédelmi tanácsadó szakértõi testület

(a továbbiakban: szakértõi testület) véleménye alapján – különösen figyelembe kell venni:”

4. § Az Ávtv. 32. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Állatkísérlet engedélyezése iránti kérelem elbírálása során a szakértõi testület munkájában nem vehet részt az,

a) akinek a kérelmére indult az eljárás;

b) akinek a kísérlet engedélyezéséhez érdeke fûzõdik;

c) aki az a) és b) pontban szereplõ személlyel olyan viszonyban áll, amely a testületben való feladata ellátásához

szükséges elfogulatlanságát veszélyezteti.”

5. § Az Ávtv. 34. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A MÁB-nak – az (1) bekezdés b)–c) pontja alapján – az adott kísérlet ellenõrzését, illetve felügyeletét végzõ tagja

a kísérlet végzésében nem vehet részt.”

6. § Az Ávtv. 41. §-a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A (2) bekezdésben foglaltakon túl az állatmenhely akkor létesíthetõ és tartható fenn, ha biztosított annak tartós

mûködtetéshez szükséges vagyoni fedezet.”

7. § Az Ávtv. 42. §-át megelõzõ cím helyébe a következõ cím lép:

„VIII. Fejezet
AZ ÁLLATVÉDELMI FELADATOK PÉNZÜGYI FEDEZETE, AZ ÁLLATVÉDELMI BÍRSÁG ”

* A törvényt az Országgyûlés a 2009. december 7-i ülésnapján fogadta el.
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8. § Az Ávtv. a következõ 43/A–43/B. §-sal és az azt megelõzõ címmel egészül ki:

„IX. Fejezet
AZ ÁLLATVÉDELMI OKTATÁS
43/A. § (1) Az állatokkal szembeni megfelelõ magatartásra, gondoskodásra nevelést, az állatok megismertetését

az iskolai általános képzésbe, a szakképzésbe és az ismeretterjesztésbe be kell építeni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtását az állami és önkormányzati szervek, valamint

az oktatási intézmények kötelesek elõmozdítani.

(3) Az állam az állatokkal szembeni megfelelõ magatartásra neveléssel összefüggõ feladata ellátásáért való felelõssége

körében, a szükséges ismeretek széles körû terjesztésével, tájékoztatások, képzések, oktatás biztosításával járul hozzá

az állatok jóllétét figyelembe vevõ szemlélet kialakításához.

43/B. § Az állatvédelmi hatóság

a) szakmailag felügyeli az állatok tartása során alkalmazandó állatvédelmi elõírásokra vonatkozó iskolarendszeren

kívüli hatósági jellegû képzést és vizsgáztatást,

b) részt vesz a képzés tartalmi követelményeinek kidolgozásában és a képzés szervezésében.”

9. § Az Ávtv. 49. §-ának (4) bekezdése a következõ f)–g) ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap]

f) a miniszter, hogy az állatok tartása során alkalmazandó állatvédelmi elõírásokra vonatkozó iskolarendszeren kívüli

hatósági jellegû képzések és vizsgáztatás részletes szabályait,

g) a miniszter, hogy az Európai Gazdasági Térség más szerzõdõ államaiban megszerzett, az állatok tartása során

alkalmazandó állatvédelmi elõírásokra vonatkozó képesítést igazoló bizonyítványok elismerésének feltételeit és

rendjét”

[rendeletben állapítsa meg.]

10. § (1) E törvény a kihirdetését követõ hónap tizenötödik napján lép hatályba és az azt követõ napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti

a) az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvény 24/F. §-a és az azt megelõzõ alcím;

b) az Ávtv. 41. §-a (2) bekezdésének e) pontja;

c) az Ávtv. 43. §-át megelõzõ „IX. Fejezet ALLATVÉDELMI BÍRSÁG” cím;

d) az Ávtv. 46. §-a.

(3) Az Ávtv. 48/B. §-ában az „emlõsökre” szövegrész helyébe az „állatokra” szöveg lép.

Sólyom László s. k., Dr. Katona Béla s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 289/2009. (XII. 18.) Korm. rendelete
a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet módosításáról

A Kormány a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 9. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § (1) A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §

(1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A közlekedésben olyan jármûvel szabad részt venni,

a) amelynek jogszabályban meghatározott érvényes hatósági engedélye van;

b) amelyre külön jogszabályban meghatározott számú, típusú és elhelyezésû hatósági jelzés(ek) [rendszámtábla(ák)]

van(nak) felszerelve;

c) amely a jogszabályban meghatározott mûszaki és környezetvédelmi feltételeknek megfelel;

d) amely az utat és tartozékait nem rongálja és azok környezetét nem szennyezi;

e) amely megfelel a (9) bekezdésben meghatározott feltételnek.

(2) A jármû vezetõje, mielõtt a jármûvel a telephelyrõl (így különösen a garázsból) elindul, köteles

a kormányberendezés, a fékberendezés, a gumiabroncsok, valamint a kötelezõen elõírt világító- és fényjelzõ

berendezések állapotát (mûködését), továbbá a hatósági jelzés(ek) [rendszámtábla(ák)] meglétét, állapotát – az adott

körülmények között indokolt módon – ellenõrizni.”

(2) Az R. 5. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A hatósági jelzés(eke)t [rendszámtábla(áka)t] a jármûvön a felszerelésére kijelölt helyen, jól olvasható állapotban

kell tartani, azt megváltoztatni, letakarni vagy jogosulatlanul eltávolítani tilos.”

2. § Az R. 6. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az (1), (2) és a (3) bekezdésben foglalt rendelkezések értelemszerûen irányadók a szolgálatban lévõ katonai

forgalomszabályozó, a katasztrófavédelmi hatóság közúti ellenõre, a vám- és pénzügyõr, a tûzoltó, valamint

a forgalmat ellenõrzõ közlekedési hatóság közúti ellenõre által adott jelzésekre is.”

3. § Az R. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„7. § (1) A jelzõõr vagy a polgárõr jelzõtárcsával vagy – feltartott, vagy vasúti átjárónál az úttesten állványra helyezett –

piros fényû lámpával adott jelzésére meg kell állni.

(2) Ha a forgalmat jelzõõr vagy polgárõr irányítja, köteles azt az egyéb veszélyt jelzõ táblával – a jelzõõrre vonatkozó

kiegészítõ táblával együtt – a külön jogszabályban meghatározottak szerint elõre jelezni.”

4. § (1) Az R. 10. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A jelzõtáblákat – a (4)–(7) bekezdésben említett kivétellel – az úttest mellett, menetirány szerint a jobb oldalon

helyezik el. A jelzõtáblát a bal oldalon, vagy az úttest felett megismételhetik. A jelzõtábla jelzése – a (4) és

(5) bekezdésben említett kivétellel – a jelzõtáblával szemben közlekedõ minden jármûre vonatkozik.”

(2) Az R. 10. §-a a következõ (7)–(10) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A megengedett hosszúsági vagy szélességi méretet meghaladó méretû jármû vagy jármûszerelvény kíséretét

– külön jogszabály alapján – ellátó jármûvön, kíséret közben elhelyezhetõ fényt kibocsátó vagy megvilágított jelzésû

jelzõtábla. Az így elhelyezett jelzõtábla rendelkezésének a kísérõ és kísért jármû (jármûszerelvény) mellett történõ

elhaladás közben kell eleget tenni.

(8) A fény kibocsátására alkalmas jelzõtáblán a jelzõtábla fehér és fekete jelzései egymással felcserélt színekkel is

megjelenhetnek.

(9) A közúti jelzõtáblák az észlelést elõsegítõ sárga vagy fényvisszaverõ sárga háttéren is elhelyezhetõk.
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(10) Az utasítást adó jelzõtáblán és a jármûvek forgalmára vonatkozó tilalmi jelzõtáblán, a kötelezõ legkisebb, illetve

a megengedett legnagyobb sebességre utaló felirat a sebességet km/órában határozza meg.”

5. § (1) Az R. 13. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az utasítást adó jelzõtáblák:)

„e) „Kerékpárút” (26. ábra); a tábla a kétkerekû kerékpárok közlekedésére kijelölt utat jelez; a segédmotoros

rokkantkocsi, a gépi meghajtású kerekes szék és a kétkerekû segédmotoros kerékpár lakott területen kívül

a kerékpárutat igénybe veheti, ha ezt jelzõtábla nem tiltja. A kerékpárúton más jármû közlekedése tilos;”

(2) Az R. 13. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az utasítást adó jelzõtáblák:)

„i) „Gyalog- és kerékpárút” (26/d. ábra); a gyalogos, a kerekes szék és a kétkerekû kerékpár közlekedésére kijelölt út. Ha

a gyalogos és a kerékpáros forgalmat burkolati jel választja el (26/e. ábra), a gyalogos és a kerékpáros csak az útnak

a részére kijelölt részén közlekedhet;”

6. § (1) Az R. 14. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A jármûvek forgalmát tiltó vagy korlátozó jelzõtáblák:)

„d) „Sebességkorlátozás” (30. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton a táblán megjelöltnél nagyobb sebességgel haladni

tilos. A tábla alatt elhelyezett hóesésre (97/a. ábra) vagy esõzésre (97/b. ábra) utaló kiegészítõ jelzõtábla azt jelzi, hogy

a sebességkorlátozás csak a megjelölt idõjárási körülmények vagy nedves útburkolat esetében érvényes. Kiegészítõ

tábla jelezheti, hogy a sebességkorlátozás meghatározott idõszakra vagy bizonyos jármûkategóriákra vonatkozik;”

(2) Az R. 14. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A jármûvek forgalmát tiltó vagy korlátozó jelzõtáblák:)

„g) „Tehergépkocsival elõzni tilos” (33. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton 3500 kilogrammot meghaladó

megengedett legnagyobb össztömegû tehergépkocsival, valamint vontatóval, mezõgazdasági vontatóval és lassú

jármûvel, valamint az ezen jármûvekbõl és pótkocsiból álló jármûszerelvényekkel elõzni tilos; ez a tilalom nem

vonatkozik kétkerekû motorkerékpár, kétkerekû segédmotoros kerékpár és kerékpár, valamint állati erõvel vont jármû

és kézikocsi elõzésére, továbbá az úttest közepén levõ vágányon haladó villamos elõzésére; ha a jelzõtáblán számérték

is megjelenik (33/a. ábra), az elõzés tilalma csak az ezt az értéket meghaladó megengedett legnagyobb össztömegû

tehergépkocsira, vontatóra, mezõgazdasági vontatóra és lassú jármûre vonatkozik;

33. ábra

33/a. ábra”

45258 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 185. szám



(3) Az R. 14. § (1) bekezdés r) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A jármûvek forgalmát tiltó vagy korlátozó jelzõtáblák:)

„r) „Tehergépkocsival behajtani tilos” (43. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útra tehergépkocsival – kivéve a legfeljebb

3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömegû, zárt kocsiszekrényû tehergépkocsit –, valamint vontatóval,

mezõgazdasági vontatóval és lassú jármûvel behajtani tilos; ha a tábla súlyhatárt is megjelöl (44. ábra), csak az ezt

meghaladó megengedett legnagyobb össztömegû jármûvel tilos behajtani;”

(4) Az R. 14. § (1) bekezdése a következõ z/3. ponttal egészül ki:

(A jármûvek forgalmát tiltó vagy korlátozó jelzõtáblák:)

„z/3. „Környezetvédelmi övezet (zóna)” (53/e. ábra); a jelzõtábla azt jelzi, hogy a „Környezetvédelmi övezet (zóna)

vége” (53/f. ábra) jelzõtábláig az úton (övezetben) a gépkocsik nem közlekedhetnek. A kiegészítõ jelzõtábla jelzi (53/g.

ábra) azon környezetvédelmi igazolólaphoz tartozó – a hatósági jelzésen (rendszámtáblán) elhelyezett – matrica

színét, amellyel rendelkezõ gépkocsira a behajtás tilalma vonatkozik. A behajtási tilalom alól az út kezelõje felmentést

adhat. A kiegészítõ jelzõtáblán „Kivéve engedéllyel” felirat is elhelyezhetõ.

53/e. ábra

53/f. ábra

53/g. ábra”

(5) Az R. 14. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Az (1) bekezdés c)-g) pontjában említett jelzõtábla hatálya a táblánál kezdõdik és a következõ útkeresztezõdés

kezdetéig tart, kivéve, ha a jelzõtábla alatt elhelyezett kiegészítõ tábla ennél rövidebb távolságot jelöl meg, vagy

a (7) bekezdésben említett jelzõtábla a tilalmat elõbb feloldja. A vasúti átjáró elõtt a 90., 91., 92. vagy 95. ábra szerinti

veszélyt jelzõ táblával együtt elhelyezett, az (1) bekezdés d) pontjában említett jelzõtábla hatálya a vasúti átjáró

kezdetéig tart.”
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(6) Az R. 14. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(9) Ha az (1) bekezdés a)–d), f)–g), z/1., z/2. és z/3. pontjában említett jelzõtábla alatt elhelyezett kiegészítõ tábla

idõszakot jelöl meg, a tilalom csak ebben az idõszakban áll fenn.”

(7) Az R. 14. § (12) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(12) Az (1) bekezdés n)–t) és z/2. pontjában említett jelzõtáblánál a köztisztasági és közegészségügyi feladat vagy

postai gyûjtõ- és kézbesítõ szolgálat ellátására szolgáló jármûvel a tilalom ellenére be szabad hajtani, ha ez a feladat

ellátása érdekében elkerülhetetlen; a feladat elvégzése után az utat minden jármûnek haladéktalanul el kell hagyni.”

(8) Az R. 14. § (14) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(14) Ha az (1) bekezdés n) pontjában említett jelzõtábla alatt „Kivéve engedéllyel”, „Kivéve taxi”, vagy

„Kivéve ..... (tömegközlekedési vállalat)” feliratú kiegészítõ tábla van, az útra engedéllyel rendelkezõ vagy a kiegészítõ

táblán feltüntetett jármûvel, továbbá kerékpárral és állati erõvel vont jármûvel szabad behajtani. Az engedélyt az út

kezelõje adja ki, a korlátozással érintett területen lakó, ott telephellyel rendelkezõ, vagy oda (onnan) áruszállítást végzõ

természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság részére. A (12) bekezdésben

meghatározott behajtási tilalom alól az út kezelõje felmentést adhat.”

(9) Az R. 14. §-a a következõ (16) bekezdéssel egészül ki:

„(16) Ha a „Korlátozott forgalmú övezet” jelzõtáblát (53/c. ábra) a „Lakott terület kezdete” (131–131/c. ábra)

jelzõtáblával együtt helyezték el, a tilalom hatálya a teljes lakott területre kiterjed.”

7. § Az R. 16. § (1) bekezdése a következõ z/6. ponttal egészül ki.

(A veszélyt jelzõ táblák:)

„z/6. „Torlódás” (95/f. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton forgalmi akadályt képezhetnek a feltorlódott jármûvek;

95/f. ábra”

8. § (1) Az R. 17. § (1) bekezdése a következõ d/2. ponttal egészül ki:

(A tájékoztatást adó jelzõtáblák a következõk:)

„d/2. „Magánút” (109/b. ábra); „Mindkét irányból behajtani tilos” (40. ábra) jelzõtábla alatt elhelyezett tábla azt jelzi,

hogy az út a közforgalom elõl el van zárva;

109/b. ábra”

(2) Az R. 17. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A tájékoztatást adó jelzõtáblák a következõk:)

„e) „Várakozóhely” (110. ábra); a tábla a jármûvek kijelölt várakozóhelyét jelzi, a tábla alatt elhelyezett kiegészítõ tábla

jelezheti a várakozó helyen kötelezõ elhelyezkedés módját (pl. a jobb oldali kerekekkel a járdára állva kell várakozni)

(111. ábra), vagy azt, hogy a várakozóhely kizárólag bizonyos jármûvek (pl. csak személygépkocsik 112. ábra, csak

kerékpárok 112/c. és 112/f. ábra, mozgáskorlátozott személyt szállító jármû 115. ábra és 115/a. ábra) részére van
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fenntartva. Ahol a várakozást ellenõrzõ óra van, kiegészítõ tábla (113. ábra) jelezheti azt az idõszakot, amelyben

a várakozást ellenõrzõ óra (parkométer) vagy jegykiadó automata mûködtetése kötelezõ, vagy a kiegészítõ tábla

jelezheti azt is, hogy várakozni csak meghatározott idõtartamig és a 41. § (4)–(5) bekezdésében foglaltak

megtartásával szabad (113. és 114. ábra). A mozgáskorlátozottakat szállító jármûvek részére fenntartott

várakozóhelyet kiegészítõ tábla (115. ábra) vagy külön jelzõtábla (115/a. ábra) jelezheti;

112/f. ábra”

(3) Az R. 17. § (1) bekezdése a következõ g/6. és g/7. ponttal egészül ki:

(A tájékoztatást adó jelzõtáblák a következõk:)

„g/6. „Nyitott kerékpársáv” (117/g. ábra); a tábla a kerékpárosok egyirányú közlekedésére kijelölt kerékpársáv úttesten

történõ elhelyezkedését jelzi;

g/7. „Nyitott kerékpársáv vége” (117/h. ábra):

117/g. ábra 117/h. ábra”

(4) Az R. 17. § (1) bekezdése a következõ v/1. ponttal egészül ki:

(A tájékoztatást adó jelzõtáblák a következõk:)

„v/1. „Útirány elõjelzõ tábla” (139/a–139/b. ábra); a tábla autópályán és autóúton azt jelzi, hogy a megjelölt helységek

vagy a megjelölt országok a következõ útkeresztezõdésnél melyik irányban érhetõk el;

139/a. ábra 139/b. ábra”

(5) Az R. 17. § (1) bekezdése a következõ y/1. ponttal egészül ki:

(A tájékoztatást adó jelzõtáblák a következõk:)

„y/1. „Útvonal megerõsítõ tábla” (145/a. ábra); a tábla autópályán és autóúton az út számát, a táblán megjelölt

települések távolságát (km mértékegységben) jelzi, továbbá az útcsatlakozások távolságát is jelezheti;
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145/a. ábra”

(6) Az R. 17. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Ha az „Egyirányú forgalmú út” jelzõtáblák (104. és 105. ábra) alatt elhelyezett kiegészítõ táblán (105/a. ábra)

autóbuszt és/vagy kerékpárt mutató ábra jelenik meg:

a) az úttesten kijelölt kerékpársávon, ennek hiányában az úttest jobb széléhez húzódva a kerékpáros,

b) az autóbusz forgalmi sávon a menetrend szerint közlekedõ autóbusz,

c) a kerékpáros által is igénybe vehetõ autóbusz forgalmi sávon – az autóbusz részére kijelölt közlekedési iránnyal

megegyezõen – a kerékpáros is

a jelzõtáblán megjelölt iránnyal szemben közlekedhet.”

9. § (1) Az R. 18. § (1) bekezdés h/1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az útburkolati jelek:)

„h/1. „Elõretolt kerékpáros felálló hely a balra bekanyarodó kerékpárosok számára” (153/a. ábra); a forgalomirányító

fényjelzõ készülékkel szabályozott útkeresztezõdésben az út jobb szélén kijelölt kerékpáros nyomon (158/k. ábra)

vagy a kerékpársávon oda érkezõ és balra bekanyarodó kétkerekû kerékpárok a megállás helyét jelölõ vonalak közötti,

kerékpárt mutató sárga színû útburkolati jellel (158/i. ábra) megjelölt úttestre csak a jármûvek forgalmát irányító

fényjelzõ készülék piros fényjelzésének idõtartamában szabad – a 36. § (12) bekezdésében foglaltak és a besorolás

általános szabályai szerint – a többi jármû elé besorolva a továbbhaladáshoz felkészülni.”

(2) Az R. 18. §-a a következõ (8)–(10) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az úttest vagy egy részének lezárása miatt szükséges ideiglenes forgalomszabályozásnál alkalmazott

– az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott – sárga színû útburkolati jel kiegészíthetõ vagy helyettesíthetõ:

a) függõleges jelzõfelülettel és fényvisszaverõ prizmával ellátott vagy

b) fényt kibocsátó

burkolati jelzõtestekkel.

(9) Az úttesten, burkolati jellel kijelölt kerékpáros nyom (158/k. ábra) jelzi a kerékpárosok részére az úttesten történõ

haladásra ajánlott útfelületet. Az így megjelölt úttesten fokozottan számolni kell kerékpárosok közlekedésével.

158/k. ábra

(10) A nyitott kerékpársávot – amely a kerékpárosok közlekedésére kijelölt sáv – az úttesten felfestett fehér színû

szaggatott vonal és kerékpárt mutató burkolati jel is jelzi. A nyitott kerékpársávot – az egy irányban vagy egymással

szemben közlekedõ jármûvek egymás mellett történõ elhaladás ezt szükségessé teszi – más jármûvek is igénybe

vehetik, az irányváltoztatásra vonatkozó szabályok megtartása mellett. A jobbra bekanyarodást a nyitott

kerékpársávról kell végrehajtani. A kerékpáros balra bekanyarodásra történõ felkészülés céljából, vagy ha a nyitott

kerékpársáv megszûnik, a nyitott kerékpársávot elhagyhatja.”
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10. § Az R. 20. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) „Gyermekszállítás” (160/a. ábra); a gyermekeket szállító autóbusz vagy az iskolabusz elején és hátulján elhelyezett

tábla az álló jármû környezetében gyermekek közlekedésére figyelmeztet. Az így megjelölt, az úttesten álló autóbuszt

– a gyermekek be- és kiszállásának az autóbusz mindkét oldali elsõ és hátsó irányjelzõjének egyidejû mûködtetésével

jelzett idõtartamában – kikerülni vagy az autóbusz mellett elhaladni csak fokozott óvatossággal és mérsékelt

sebességgel szabad.”

11. § Az R. 21. §-a a következõ (13) bekezdéssel egészül ki:

„(13) A gyalog- és kerékpárúton a gyalogos a kerékpáros forgalmat nem akadályozhatja és nem veszélyeztetheti.”

12. § (1) Az R. 25. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Jármûvel az úttesten – az elõzés és kikerülés esetét kivéve – annak menetirány szerinti jobb oldalán, az út- és

forgalmi viszonyok szerint lehetséges mértékben jobbra tartva kell közlekedni. Lassú jármûvel, állati erõvel vont

jármûvel, kézikocsival, hajtott (vezetett) állattal, valamint lassan haladó jármûvel – ha az út- és forgalmi viszonyok

lehetõvé teszik – szorosan az úttest jobb széléhez húzódva kell haladni. Párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten

a jobbra tartásra a külön szabályok (36. §) az irányadók.

(3) Az autóbuszöblöt, az autóbusz forgalmi sávot, a kapaszkodó sávot, a gyorsító és lassító sávot, a nyitott

kerékpársávot, valamint a kerékpársávot a (2) bekezdésben említett jobbra tartási, vagy az úttest jobb szélén való

haladási kötelezettség szempontjából figyelmen kívül kell hagyni. A kerékpársávon csak kerékpárral szabad

közlekedni – az egyirányú forgalmú úton kijelölt kerékpársáv kivételével – az úttest menetirány szerinti jobb oldalának

haladási irányával azonos irányban.”

(2) Az R. 25. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Járda, járdasziget, gyalogút, gyalog- és kerékpárút, kerékpárút, nyitott kerékpársáv és kerékpársáv mellett tilos úgy

haladni, hogy a jármû szerkezeti eleme vagy rakománya ezek fölé nyúljék.”

13. § (1) Az R. 26. § (1) bekezdés bevezetõ szövege és a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az egyes jármûvekkel – ha e rendelet másként nem rendelkezik – legfeljebb a következõ sebességgel szabad

közlekedni:

a) személygépkocsival, motorkerékpárral, 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó

gépkocsival

aa) autópályán 130 km/óra,

ab) autóúton 110 km/óra,

ac) lakott területen kívül egyéb úton 90 km/óra,

ad) lakott területen 50 km/óra,”

(2) Az R. 26. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, ezzel egyidejûleg a következõ da) és db) ponttal

egészül ki:

(Az egyes jármûvekkel – ha e rendelet másként nem rendelkezik – legfeljebb a következõ sebességgel szabad közlekedni:)

„d) teherszállításra kialakított motoros triciklivel, elromlott jármûvet vontató gépjármûvel,

segédmotoros kerékpárral, lakott területen kerékpárral 40 km/óra,

da) lakott területen kívül kerékpárral, ha a kerékpárt hajtó kerékpáros fejvédõ sisakot visel és

utast nem szállít 50 km/óra,

db) lakott területen kívül kerékpárral, ha a kerékpárt hajtó kerékpáros fejvédõ sisakot nem visel 40 km/óra,”

(3) Az R. 26. § (1) bekezdése a d/1. pontot követõen a következõ d/2. és d/3. ponttal egészül ki:

(Az egyes jármûvekkel – ha e rendelet másként nem rendelkezik – legfeljebb a következõ sebességgel szabad közlekedni:)

„d/2. a kerékpárúton közlekedõ jármûvel 30 km/óra,

d/3. a gyalog- és kerékpárúton közlekedõ jármûvel 20 km/óra,”

(4) Az R. 26. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ha a „Sebességkorlátozás” jelzõtábla lakott területen 50 km/óránál, lakott területen kívül 90 km/óránál nagyobb

sebességet jelez, személygépkocsival, motorkerékpárral és a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg

nem haladó gépkocsival legfeljebb a jelzõtáblán megjelölt sebességgel szabad közlekedni.”
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14. § (1) Az R. 31. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Villamospályával ellátott úttesten, ha az (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelõ besorolás a villamos

forgalmát zavarná, a villamos elhaladásához szükséges területet szabadon kell hagyni. Az egyirányú forgalmú úton

az ellenirányban kijelölt autóbusz sávot és az ellenirányban kijelölt kerékpársávot a besorolás szempontjából

figyelmen kívül kell hagyni.

(3) A jármûvel másik útra – ha közúti jelzésbõl más nem következik – jobbra kis ívben, balra nagy ívben kell

bekanyarodni, úgy, hogy a jármû a bekanyarodás után a menetirány szerinti jobb oldalon maradjon. Ha az úttest

menetirány szerinti jobb oldalán kerékpársávot jelöltek ki, a jobbra bekanyarodásra – a kerékpár forgalom

akadályozása nélkül és ha burkolati jel ezt lehetõvé teszi – a kerékpársáv igénybevételével kell felkészülni.”

(2) Az R. 31. § (5) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Elsõbbséget kell adni, ha a 28. § (2) bekezdésében foglaltakból más nem következik]

„b) jobbra bekanyarodó jármûvel a kerékpársávon vagy az úttest mellett levõ, attól jobbra esõ kerékpárúton, gyalog-

és kerékpárúton érkezõ jármû és gyalogos részére,

c) balra bekanyarodó jármûvel

ca) az úttesten szembõl érkezõ és egyenesen továbbhaladó vagy jobbra bekanyarodó jármû,

cb) az úttest mellett levõ, attól balra esõ kerékpárúton, gyalog- és kerékpárúton érkezõ jármû és gyalogos

részére.”

15. § (1) Az R. 36. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A párhuzamos közlekedésre alkalmas olyan úttesten, amelyen az azonos irányú forgalom számára kettõnél több

forgalmi sáv van útburkolati jelekkel kijelölve, a (2) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell értelemszerûen

alkalmazni. Az ilyen úttesten azonban a második forgalmi sávban – a (2) bekezdésben foglalt rendelkezések

megtartásával – bármely gépjármûvel szabad közlekedni; a harmadik és további (belsõ) forgalmi sávokra – a balra

bekanyarodás esetét kivéve – ráhajtani csak személygépkocsival és motorkerékpárral szabad.”

(2) Az R. 36. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) Az autóbusz forgalmi sávban

a) a menetrend szerint közlekedõ autóbusz és trolibusz, a villamos, továbbá 20 és 6 óra között a kommunális szemét

szállítására szolgáló jármû;

b) az autóbusz- és trolibuszforgalom zavarása nélkül

ba) ha az autóbusz forgalmi sávot az úttest menetirány szerinti jobb szélén jelölték ki, erre utaló jelzés esetében

(117/c. ábra) a kerékpáros,

bb) külön jogszabály alapján rögzített üzemmódú megkülönböztetõ jelzést adó készülékkel felszerelt

bba) sürgõsségi betegellátásra rendszeresített gépjármû,

bbb) hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a tûzoltóság és a tûzoltó egyesületek közvetlen helyszíni beavatkozására

rendszeresített gépjármûve,

bbc) a rendõrség közrendvédelmi és közlekedésrendészeti szolgálati ágának közvetlen helyszíni beavatkozásra

rendszeresített gépjármûve,

bc) a betegszállító gépjármû,

bd) a személytaxi,

be) a kétkerekû motorkerékpár és a kétkerekû segédmotoros kerékpár

közlekedhet. Más jármû erre a forgalmi sávra – a sáv keresztezését és a bekanyarodásra felkészülést kivéve – nem

hajthat rá. Ahol autóbusz forgalmi sáv van, a menetrend szerint közlekedõ autóbusz és trolibusz – a bekanyarodás és

kikerülés esetét kivéve – csak ebben a forgalmi sávban haladhat.”

(3) Az R. 36. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(10) Azon az úton, amelynek menetirány szerinti jobb oldalán két vagy több forgalmi sáv van útburkolati jelekkel

kijelölve, a körforgalmú útra történõ bekanyarodást

a) a besorolás rendjét jelzõ tábla és az útburkolati jelek jelzéseinek megfelelõen kell végrehajtani, vagy

b) a jobb oldali szélsõ forgalmi sávból kell végrehajtani, amennyiben a jármûvezetõ a bekanyarodás helyét követõ

elsõ kihajtási lehetõségnél kívánja a körforgalmú utat elhagyni.”

(4) Az R. 36. §-a a következõ (12) bekezdéssel egészül ki:

„(12) Ha a jármûveknek útkeresztezõdésben, útszûkületekben, szintbeni vasúti átjárónál vagy egyéb forgalmi okból

meg kell állnia, – elõre sorolás céljából – kétkerekû motorkerékpárral, illetve kétkerekû segédmotoros kerékpárral
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az álló jármûvek mellett, vagy azok között, kétkerekû kerékpárral az úttest szélén, az álló jármûvek mellett jobbról

szabad elõrehaladni, ha

a) az elõrehaladáshoz elegendõ hely áll rendelkezésre, és

b) az irányváltoztatási szándékot jelzõ jármûveket az irányváltoztatásban nem akadályozzák.”

16. § (1) Az R. 37. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Autópálya és autóút úttestjén – a forgalmi okból szükséges megállást kivéve – megállni tilos. Tilos a leállósávon

megállni vagy várakozni, kivéve ha:

a) mûszaki meghibásodás miatt a jármû továbbhaladásra képtelen;

b) a jármû a forgalmat ellenõrzi;

c) a jármû útfenntartást, úttisztítást végez;

d) a jármû, a továbbhaladásra képtelen jármû elszállítását vagy a mûszaki meghibásodásának elhárítását végzi;

e) a jármû a megkülönböztetõ jelzést adó berendezését mûködtetik.”

(2) Az R. 37. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A leállósávon – ha a közúti jelzésekbõl más nem következik – csak a (4) bekezdés b)–e) pontjában meghatározott

jármûvek és a forgalmi sávokban folyamatosan haladó jármûvek közé besorolni kívánó jármûvek haladhatnak.

A leállósávon álló, a forgalmat ellenõrzõ jármûvet úgy kell elhelyezni, hogy az kellõ távolságból észlelhetõ legyen.

A leállósáv igénybevételére jogosultaknak a feladatuk ellátását követõen a lehetõ legrövidebb idõn belül el kell

hagyniuk a leállósávot.”

17. § Az R. 39. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A vasúti átjárót megközelíteni csak fokozott óvatossággal szabad. A vasúti átjáró megközelítésekor, illetve a vasúti

átjárón történõ áthaladás során eleget kell tenni a vasúti átjáró biztosítására szolgáló közúti jelzéseknek.”

18. § Az R. 39/A. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Lakó-pihenõ övezetbe – a „Lakó-pihenõ övezet” jelzõtáblától a „Lakó-pihenõ övezet vége” jelzõtábláig terjedõ területre –

csak a következõ jármûvek hajthatnak be:)

„b) az ott lakókat vagy az oda látogatókat szállító személygépkocsi, a személygépkocsi kivételével a legfeljebb

3500 kg megengedett legnagyobb össztömegû gépkocsi, a betegszállító gépjármû, motorkerékpár, a motoros tricikli

és ezekhez kapcsolt pótkocsi, segédmotoros kerékpár, állati erõvel vont jármû és kézikocsi, a kommunális szemét

szállítására szolgáló jármû, továbbá az oda áruszállítást végzõ legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb

össztömegû tehergépkocsi,

c) az ott lakók és oda költözõk költöztetését végzõ tehergépkocsi,”

19. § (1) Az R. 40. § (5) bekezdés l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Tilos megállni:)

„l) kapaszkodósávon, gyorsító-és lassító sávon, kerékpársávon, nyitott kerékpársávon, kerékpárúton, gyalog- és

kerékpárúton;”

(2) Az R. 40. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(9) A járdán a mozgáskorlátozott személy (illetõleg az õt szállító jármû vezetõje) jármûvével, a betegszállító gépjármû,

a kerékpár, a kétkerekû segédmotoros kerékpár és a kétkerekû motorkerékpár a (8) bekezdésben említett egyéb

feltételek fennállása esetén akkor is megállhat, ha a megállást jelzõtábla vagy útburkolati jel nem engedi meg.”

20. § Az R. 42. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Olyan úttesten, amelyen az azonos irányú forgalom számára két vagy több forgalmi sáv van kijelölve, az azonos

irányban valamennyi forgalmi sávban – egymás mellett haladó – hó eltakarítást végzõ és figyelmeztetõ jelzést

használó jármûveket tilos megelõzni. Az ilyen gépjármûvek mögött a követési távolságot fokozott óvatossággal kell

megválasztani.”

21. § (1) Az R. 43. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Azt a helyet, ahol az (1) bekezdés értelmében a gyalogosnak elsõbbsége van, a jármû vezetõjének csak olyan

sebességgel szabad megközelítenie, hogy a jármû vezetõje az elsõbbségadási kötelezettségének eleget tudjon tenni.
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A jármû vezetõjének a kijelölt gyalogos-átkelõhelyet csak fokozott óvatossággal és olyan sebességgel szabad

megközelítenie, hogy a jármûvel, amennyiben szükséges, a gyalogos átkelõhely elõtt meg is tudjon állni.”

(2) Az R. 43. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A vezetõnek fokozottan ügyelnie kell az úttesten

a) villamos megállóhelynél levõ járdasziget és az ahhoz közelebb esõ járda között áthaladó gyalogosok, a menetrend

szerint közlekedõ jármûvek megállóhelyérõl az úttestre lelépõ gyalogosok, az autóbuszra felszálló és arról leszálló

gyermekek, továbbá

b) egyedül vagy csoportosan haladó (áthaladó) gyermekek, a koruk, testi fogyatékosságuk vagy más ok miatt saját

biztonságukra ügyelni felismerhetõen nem képes személyek

biztonságának a megóvására.”

22. § (1) Az R. 48. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A gépkocsiban vagy a mopedautóban utazó 150 cm-nél alacsonyabb gyermek – a testsúlyához igazodó

kialakítású – gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható. A gyermekbiztonsági rendszert kialakításától

függõen a jármûnek erre a célra gyárilag kialakított rögzítési pontjaihoz, vagy az üléshez tartozó biztonsági övhöz vagy

ennek bekötési pontjaihoz kell csatlakoztatni. A gépkocsi és a mopedautó üléseihez – a vezetõ ülését kivéve –

gyermekbiztonsági rendszer szerelhetõ be. Az elsõ üléshez – a jármû szokásos haladási irányával ellentétes irányban –

a gyermekbiztonsági rendszer csak akkor szerelhetõ be, ha az üléshez légzsákot nem szereltek fel vagy a légzsák

mûködésbe lépését elõzetesen megakadályozták. A 3 évnél fiatalabb gyermek csak gyermekbiztonsági rendszerben

rögzítve szállítható. A gyermeket a gyermekbiztonsági rendszerhez tartozó hevederekkel (pántokkal) is rögzíteni kell.”

(2) Az R. 48. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(9) A zárt utastérrel (vezetõtérrel) nem rendelkezõ motorkerékpáron és segédmotoros kerékpáron utazó személynek

becsatolt motorkerékpár-bukósisakot kell viselni. Ilyen jármûvel csak abban az esetben szabad közlekedni, ha

a jármûvezetõ és az utas becsatolt motorkerékpár-bukósisakot visel.”

23. § (1) Az R. 50. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, ezzel egyidejûleg a következõ b)–c) ponttal

egészül ki, és a jelenlegi b)–f) pontok jelölése d)–h) pontra változik:

(A jármû figyelmeztetõ jelzést adó berendezését mûködtetni a következõ esetekben kell:)

„a) ha a jármû

aa) az út vagy közmû építését, tisztítását, fenntartását (javítását),

ab) a települési (kommunális) hulladék, ide értve a szelektíven gyûjtött hulladék összegyûjtését

végzi,

b) az aa) pontban meghatározott tevékenységekkel érintett útszakaszon anyagszállítást végzõ jármûvön,

c) a jármûvek hatósági elszállításához, illetve a kerékbilincs alkalmazásához rendszeresen használt jármûvön

e tevékenységek végzése közben,”

(2) Az R. 50. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, ezzel egyidejûleg a következõ (3) és (4) bekezdéssel

egészül ki, és a jelenlegi (3) bekezdés számozása (5) bekezdésre változik:

„(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenységet végzõ jármû vezetõje, ha ez a munka végzése

érdekében elkerülhetetlen, a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti és a forgalmat lényegesen nem

akadályozza,

a) a 25. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezést figyelmen kívül hagyhatja;

b) 22 és 6 óra között – a megfelelõ biztonsági intézkedések (pl. jelzõõr állítása) megtétele mellett és legfeljebb

10 km/óra sebességgel – egyirányú forgalmú úton és osztottpályás út bal oldali úttestjén a menetiránnyal szemben is

közlekedhet;

c) legfeljebb 10 km/óra sebességgel a járdán is közlekedhet;

d) olyan helyen is megállhat, ahol az egyébként tilos;

e) behajthat olyan útra, vagy övezetbe ahová egyébként behajtania tilos.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jármû esetében a (2) bekezdés a), d) és e) pontját megfelelõen

alkalmazni kell, ha ez a tevékenység végzése érdekében elkerülhetetlen, a személy- és vagyonbiztonságot nem

veszélyezteti és a forgalmat lényegesen nem akadályozza.

(4) Ha az (1) bekezdés szerinti jármû nem az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet végez, a jármû

figyelmeztetõ jelzést adó berendezését mûködtetni nem szabad.”
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24. § (1) Az R. 54. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon vagy erre utaló jelzés (117/c. ábra) esetében az autóbusz forgalmi

sávon, ahol ilyen nincs, a leállósávon vagy a kerékpározásra alkalmas útpadkán, illetõleg – ha az út és forgalmi

viszonyok ezt lehetõvé teszik – a lakott területen kívüli úton, a fõútvonalként megjelölt úton az úttest jobb széléhez

húzódva kell közlekedni.”

(2) Az R. 54. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Kerékpárral

a) lakott területen kívül a fõútvonalról balra bekanyarodni vagy megfordulni, továbbá

b) a kerékpárútról a vele párhuzamos útra balra bekanyarodni

nem szabad.

A kerékpárosnak a kerékpárról le kell szállnia és azt tolva – a gyalogosok közlekedésére vonatkozó szabályok szerint –

kell az úttesten áthaladnia.

(5) A kétkerekû kerékpáron 16. életévét betöltött személy szállíthat 10 évnél nem idõsebb, a kerékpárt nem hajtó utast

a kerékpár pótülésén. Kettõnél több kerekû kerékpáron 17. életévét betöltött személy szállíthat a kerékpárt nem hajtó

utast.”

(3) Az R. 54. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) Az (1) és a (3) bekezdésben, a (4) bekezdés b) pontjában, valamint a (7) bekezdés b)–f) pontjában foglalt

rendelkezéseket a segédmotoros kerékpárok – a quad és a mopedautó kivételével – közlekedésére is alkalmazni kell

azzal, hogy

a) lakott területen a kerékpársávon segédmotoros kerékpárral közlekedni,

b) kétkerekû segédmotoros kerékpáron utast szállítani,

c) segédmotoros kerékpárhoz utánfutót kapcsolni

nem szabad.”

(4) Az R. 54. §-a a következõ (9)–(11) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A három- vagy négykerekû segédmotoros kerékpárral személyt szállítani akkor szabad, ha a jármû vezetõje

a 17. életévét betöltötte.

(10) A gyalog- és kerékpárúton a kerékpáros a gyalogos forgalmat nem akadályozhatja és nem veszélyeztetheti.

(11) Ha az út mellett, annak vonalvezetését követve kerékpárutat vagy gyalog- és kerékpárutat jelöltek ki, a kétkerekû

kerékpároknak a kerékpárúton vagy a gyalog- és kerékpárúton kell közlekedni. Ha a lakott területen a nem

fõútvonalként megjelölt út mellett annak vonalvezetését követve kerékpárutat vagy gyalog- és kerékpárutat jelöltek

ki és az úton kerékpár nyomot (158/k. ábra) is kijelöltek – ha a közúti jelzésekbõl más nem következik – a kétkerekû

kerékpárok az úttesten is közlekedhetnek.”

25. § (1) Az R. 59. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A rendõrség, a közterület felügyelet, a közút kezelõje – az üzemben tartó értesítése mellett és költségére –

elszállítással eltávolíthatja azt a jármûvet, amely

a) a 15. § (9) bekezdés 63/b. ábra szerinti kiegészítõ táblával ellátott megállást vagy várakozást tiltó jelzõtábla hatálya

alá esõ területen szabálytalanul várakozik,

b) a 37. § (4) bekezdésében, továbbá a 40. § (1)–(2) és (5) bekezdésében, valamint a (8) bekezdés b) és c) pontjában

meghatározott megállási tilalom megszegésével, vagy a rendelkezésekben meghatározott megállási feltételek

figyelmen kívül hagyásával szabálytalanul várakozik,

c) kijelölt rakodóhelyen szabálytalanul tartózkodik,

d) a mozgáskorlátozottak gépkocsijai részére fenntartott, jelzõtáblával (115. és 115/a. ábra) vagy útburkolati jellel

megjelölt várakozóhelyen jogosulatlanul várakozik.

A jármû elszállításáról a közterület felügyeletnek, illetve az út kezelõjének a rendõrséget is értesítenie kell.”

(2) Az R. 59. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Azt a hatósági jelzéssel nem rendelkezõ jármûvet, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt,

fõútvonalon tilos, mellékútvonalon – közterület-használati engedély nélkül – legfeljebb 10 napig szabad tárolni.

Az úton e rendelkezések megszegésével tárolt jármûvet a rendõrség, a közterület felügyelet, a közút kezelõje

– a tulajdonos költségére – eltávolíthatja.”
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26. § Az R. 63. §-a a következõ (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A közúti forgalom ellenõrzése során

a) a közúti forgalom ellenõrzését végzõ berendezést;

b) azt a jármûvet, amelyben a közúti forgalom ellenõrzését végzõ berendezés üzemel

a közúton úgy kell elhelyezni, hogy a gyalogos és jármû forgalmat indokolatlan mértékben ne akadályozza.

(5) A (4) bekezdés b) pontjában meghatározott jármû a jármûforgalom elõl elzárt területen, továbbá a közútnak azon

a részén is elhelyezhetõ, ahol a jármûvek megállása vagy várakozása tilos.”

27. § Az R. 1. számú függelék I. fejezete a következõ h/1., h/2. és h/3. ponttal egészül ki:

(Az úttal kapcsolatos fogalmak)

„h/1. Gyalog- és kerékpárút: jelzõtáblával gyalog- és kerékpárútként megjelölt út, amelyen a gyalogos és a kerékpáros

forgalom részére fenntartott útfelületet burkolati jellel és eltérõ színû burkolattal is kijelölhetõ.

h/2. Kerékpáros nyom: az úttesten kerékpárt és nyilat mutató sárga színû burkolati jellel kijelölt útfelület.

h/3. Nyitott kerékpársáv: az úttesten útburkolati jellel kijelölt – kerékpár és különleges esetekben (az egymás mellett

történõ elhaladáshoz szükséges hely biztosítása érdekében) jármû egyirányú közlekedésére szolgáló – különleges

forgalmi sáv.”

28. § (1) Az R. 1. számú függelék II. fejezet j) és k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A közúti jármûvekkel kapcsolatos fogalmak)

„j) Motorkerékpár: a külön jogszabályban L3e jármûkategóriába sorolt kétkerekû oldalkocsi nélküli, L4e

jármûkategóriába sorolt oldalkocsival rendelkezõ jármû, továbbá a motoros tricikli.

k) Motoros tricikli: a külön jogszabályban L5e jármûkategóriába sorolt háromkerekû és L7e jármûkategóriába sorolt

négykerekû motorkerékpár.”

(2) Az R. 1. számú függelék II. fejezet r) és r/1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A közúti jármûvekkel kapcsolatos fogalmak)

„r) Segédmotoros kerékpár: a külön jogszabályban L1e jármûkategóriába sorolt kétkerekû, L2e jármûkategóriába

sorolt háromkerekû jármû, továbbá az L6e jármûkategóriába sorolt quad és mopedautó.

r/1. Kerékpár: olyan, legalább kétkerekû jármû, amelyet emberi erõ hajt, és ezt legfeljebb 300 W teljesítményû motor

segíti. A kerékpáron a kerékpárt nem hajtó személy is szállítható erre alkalmas ülésen. A kerékpáron utánfutó

vontatására alkalmas berendezés helyezhetõ el.”

(3) Az R. 1. számú függelék II. fejezete a következõ r/2. és r/3. ponttal egészül ki:

(A közúti jármûvekkel kapcsolatos fogalmak)

„r/2. Quad: a külön jogszabályban

– L6e jármûkategóriába sorolt könnyû négykerekû segédmotoros kerékpár vagy

– L7e jármûkategóriába sorolt négykerekû motorkerékpár,

amely nyitott utasterû, kormánymûve nem áttételes és a motorkerékpárok esetében szokásos kezelõszervekkel van

felszerelve.

r/3. Mopedautó: a külön jogszabályban L6e jármûkategóriába sorolt könnyû négykerekû segédmotoros kerékpár,

amely zárt utasterû, több személy szállítására kialakított, kormánykerékkel és a gépkocsikban szokásos

kezelõszervekkel van felszerelve.”

(4) Az R. 1. számú függelék II. fejezet y) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A közúti jármûvekkel kapcsolatos fogalmak)

„y) Iskolabusz: kizárólag gyermekek, tanulók, felnõtt kísérõ melletti szállítására rendszeresített és a 48. §

(12) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelõ autóbusz, amely a közoktatási intézmény

munkarendjéhez igazodóan közlekedik.”

29. § Az R. 2. számú függeléke a következõ zs/5) ponttal egészül ki:

(Az út mellett vagy közelében levõ egyes létesítményekrõl tájékoztatást adó jelzõtáblák:)

„zs/5) „Közúti forgalom ellenõrzése” (36. ábra); a jármûvek elhaladási sebességének ellenõrzésére szolgáló

sebességellenõrzõ berendezés fix telepítését – a berendezéstõl számított ésszerû távolságra – e táblával kell jelezni.

Az átlagsebesség-ellenõrzõ rendszerrel ellátott útszakasz kezdetét a „Közúti forgalom ellenõrzése” (36. ábra),

az ellenõrzött útszakasz végét a „Közúti forgalom ellenõrzésének vége” (37. ábra) jelzõtábla jelzi.
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36. ábra

37. ábra”

30. § Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 290/2009. (XII. 18.) Korm. rendelete
a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhõfelhasználás szociális támogatásáról szóló
289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés t) pontjában kapott

felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket

rendeli el:

1. § A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhõfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm.

rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„l) jogosultsági idõszak: a 2009. január 1-je és 2010. április 30-a közötti idõszak;”
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2. § (1) Az R. 3. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A gázfogyasztás esetében a támogatás fajlagos bruttó összege

a) 0,771 Ft/MJ, ha a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg

a nyugdíjminimum kétszeresét,

b) 0,556 Ft/MJ, ha a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum

kétszeresét, de nem haladja meg annak két és félszeresét,

c) 0,238 Ft/MJ, ha a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum két

és félszeresét, de nem haladja meg annak háromszorosát,

d) 0,018 Ft/MJ, ha a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum

háromszorosát, de nem haladja meg annak három és félszeresét.

(2) A távhõfelhasználás esetében a támogatás fajlagos bruttó összege

a) 1767 Ft/GJ, ha a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a

nyugdíjminimum kétszeresét,

b) 1377 Ft/GJ, ha a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum

kétszeresét, de nem haladja meg annak két és félszeresét,

c) 783 Ft/GJ, ha a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum két és

félszeresét, de nem haladja meg annak háromszorosát,

d) 399 Ft/GJ, ha a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum

háromszorosát, de nem haladja meg annak három és félszeresét.”

(2) Az R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Gázfogyasztás esetén a támogatás

a) a jogosultsági idõszak 2009. január 1-jétõl 2009. december 31-éig terjedõ részidõszakában legfeljebb 68 000 MJ,

nagycsaládos háztartás esetében legfeljebb 136 000 MJ,

b) a jogosultsági idõszak 2010. január 1-jétõl 2010. április 30-áig terjedõ részidõszakában legfeljebb 40 800 MJ,

nagycsaládos háztartás esetében legfeljebb 81 600 MJ

hõmennyiségre jár.”

3. § Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A támogatás megállapítása iránti kérelmet legkésõbb 2010. február 28-áig, az 1. számú melléklet szerinti

igénylõlapon lehet benyújtani.”

4. § Az R. 9. § (1) bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A támogatás, valamint a távhõszolgáltatást háztartási célra igénybe vevõ, támogatásra nem jogosult fogyasztó

számára a 2009. január 1-jétõl 2009. március 31-éig, valamint a 2009. október 1-jétõl 2009. december 31-éig terjedõ

idõtartamokban felhasznált hõmennyiségre tekintettel jóváírt távhõdíj-juttatás pénzügyi forrását a minisztérium

fejezetében tervezett, „Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez” elnevezésû elõirányzat biztosítja.”

5. § Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete szerinti melléklet lép.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

(2) A 2. § (1) bekezdése, valamint e § (6) bekezdése 2010. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 2009. december 31-éig felhasznált hõmennyiségre tekintettel az R. 2009. december 31-én hatályos rendelkezései

alapján járó távhõdíj-juttatás érvényesítésére és elszámolására az R. 2009. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell

alkalmazni.

(4) Az R. e rendelettel módosított 1. § l) pontjában és 3. § (1)–(3) bekezdésében foglaltakat a 2009. december 31-én

fennálló támogatási jogosultságokra – ide értve a (6) bekezdésben foglalt esetet is – új kérelem benyújtása, továbbá új

határozat meghozatala vagy a határozat módosítása nélkül alkalmazni kell.

(5) Az energiafelhasználási támogatás megállapítására irányuló, e rendelet hatálybalépésének napján folyamatban lévõ

ügyekben az R. e rendelettel módosított 1. § l) pontjában és 3. § (3) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell.

(6) Azon fogyasztónak, akinek az R. e rendelettel megállapított 3. § (3) bekezdés a) pontja szerinti részidõszakban

a támogatás az ott meghatározott hõmennyiség egészére tekintettel érvényesítésre került, az R. e rendelettel

megállapított 3. § (3) bekezdés b) pontja szerinti részidõszakban a támogatás az ott meghatározott hõmennyiségre

tekintettel jár.
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(7) Hatályát veszti az R.

a) 3. § (11) bekezdése,

b) 10. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a bekezdés második mondatában az „és a távhõdíj-juttatással” szövegrész,

c) 10/A. §-a,

d) 6. számú melléklete.

(8) Az R. 1. § m) pontjában a „2009. december 31-én” szövegrész helyébe a „2010. április 30-án” szöveg lép.

(9) Az 1–5. §, a (7)–(8) bekezdés, valamint a melléklet 2010. január 2-án hatályát veszti. E bekezdés 2010. január 3-án

hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

Melléklet a 290/2009. (XII. 18.) Korm. rendelethez

„1. számú melléklet a 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelethez

Igénylõlap az energiafelhasználási támogatás megállapításához

Amennyiben a támogatásra való jogosultsága 2009. december 31-én fennáll, Önnek nem kell új kérelmet benyújtania

(a jogosultság ezen esetben 2010. április 30-áig automatikusan meghosszabbodik).

A hiányzó adatokat ki kell tölteni, illetve a megfelelõ választ X-szel kell jelölni. Ha Ön a lakóingatlanában több

energiafajtát – például gázt és távhõt is – használ, egy igénylõlap kitöltésével mindkét támogatást igényelheti.

1. Az igénylõ (a számlatulajdonos vagy a távhõ-szolgáltatási díj fizetésére kötelezett) személyes adatai:

Családi és utóneve: .................................................................................................................................................................................................

Születési neve: ..........................................................................................................................................................................................................

Anyja neve: ................................................................................................................................................................................................................

Születési hely: ...........................................................................................................................................................................................................

Születési idõ (év, hó, nap): ....................................................................................................................................................................................

Lakcíme: irányítószám ........................................................................................................................................ település

.................................................................... utca/út/tér .................................................. házszám ............ lépcsõház ........... emelet, ajtó

* Telefon: ................................................ e-mail cím: .........................................................................................................................................

* A telefonszám és e-mail cím megadása nem kötelezõ.

2. Az igénylõ és a vele együtt élõ személyek adatai és jövedelme:

A táblázatban fel kell tüntetni az igénylõt és minden olyan személyt, aki a kérelmezõvel közös bejelentett lakcímen

lakik. A jövedelemre vonatkozó oszlopot csak azon személyek vonatkozásában kell kitölteni, akik jövedelemmel

rendelkeznek. A táblázat rá vonatkozó sorát – a beírt adatok valódiságának igazolására – minden nagykorú

személynek aláírásával kell ellátnia; kiskorú, illetve cselekvõképtelen személyek esetén a szülõ, a gyám, illetve

a gondnok aláírása szükséges.

Név Születési idõ (év, hó, nap) Adóazonosító jel*
Havi nettó

jövedelem (Ft)
Aláírás

* Ha nem rendelkezik adóazonosító jellel, akkor ezt a tényt a táblázatba írt „NINCS” szóval kell feltüntetni.
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3. Kijelentem, hogy az igénylõlap benyújtásának idõpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai között van

olyan személy:

– aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegû családi pótlékot

folyósítanak, ha igen, akkor e személyek száma ............ fõ

– aki fogyatékossági támogatásban részesül, ha igen, akkor e személyek száma ......... fõ

– aki gyermekét egyedülállóként neveli, ha igen, akkor e személyek száma ....... fõ

– aki nagycsaládosnak minõsül igen nem

4. Szolgáltatásra vonatkozó adatok

Kérjük, jelölje X-szel, hogy milyen szolgáltatásra tekintettel kéri a támogatás megállapítását:

gázszolgáltatás távhõ- vagy hõszolgáltatás.

Ha a támogatást közvetlen számlázás alapján, gázszolgáltatásra tekintettel kéri, akkor kérjük megadni a következõ

adatokat:

A gázszolgáltató megnevezése: .........................................................................................................................................................................

Ügyfélazonosító száma vagy a hivatkozási szám: .......................................................................................................................................

Fogyasztási hely azonosító száma vagy a szerzõdés száma: ...................................................................................................................

A gázmérõ gyári száma: ........................................................................................................................................................................................

Ha a támogatást közvetlen számlázás alapján, hõ- vagy távhõszolgáltatásra tekintettel kéri, akkor kérjük megadni

a következõ adatokat:

A hõ- vagy távhõszolgáltató megnevezése: ..................................................................................................................................................

Ügyfél azonosító szám: ..........................................................................................................................................................................................

Hõvételezési hely azonosító: ...............................................................................................................................................................................

A mérõ azonosító száma/hõközpont azonosító száma: ............................................................................................................................

A fenti részen csak azon adatokat kell feltüntetni, amelyek a számlán szerepelnek. Azon igénylõknek, akik a szolgáltató

részére díj szétosztás nélkül fizetõ társasházban laknak (vagyis nevükre a szolgáltató nem állít ki számlát), a közös

képviselõ nyilatkozatát csatolniuk kell!

A kérelemhez mellékelni kell:

– a kérelem benyújtásának hónapjában – amennyiben az még nem került kibocsátásra, a kérelem benyújtását

megelõzõ hónapban – (elszámolási idõszakban) kiállított gáz-, illetve távhõ-szolgáltatási számla (részszámla)

másolatát,

– közös mérõvel rendelkezõ társasházi lakásban lakó, gázszolgáltatást igénybe vevõ fogyasztó, valamint

a távhõszolgáltatás díját a szolgáltató részére díjszétosztás nélkül fizetõ társasház esetén a közös képviselõnek

a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhõfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm.

rendelet 4. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát, továbbá a társasház részére a kérelem benyújtásának

hónapjában – amennyiben az még nem került kibocsátásra, a kérelem benyújtását megelõzõ hónapban – (nem

havonkénti számlázás esetén a kérelem benyújtását megelõzõ fogyasztási idõszakban) kiállított gáz-, illetve

távhõ-szolgáltatási számla másolatát,

– a szolgáltatásba újonnan bekapcsolt fogyasztási hely esetén a szerzõdés másolatát,

– amennyiben a 2009 januárjától a jelen kérelem benyújtásáig terjedõ idõszakra tekintettel már részesült

támogatásban, vagy háztartásának tagja a jogosultság megállapítása során beszámításra került, a szolgáltató

igazolását a támogatás megszûnésének tényérõl.

5. Nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy a Magyar Államkincstár illetékes Regionális Igazgatósága, illetõleg az állami adóhatóság

– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 55/D. §-ában foglaltak alapján –

a támogatásra való jogosultság fennállásának ellenõrzésére jogosult.

Tudomásul veszem, hogy az ellenõrzés során az Igazgatósággal köteles vagyok együttmûködni, adatszolgáltatási,

illetve megjelenési kötelezettségemnek eleget tenni, továbbá hogy a jogosultság kezdetétõl számított két évig

köteles vagyok megõrizni a kérelmemben foglaltakat megalapozó iratokat.

Tudomásul veszem, hogy a szolgáltatási szerzõdés megszûnését a megszûnést követõ 15 napon belül köteles vagyok

a Magyar Államkincstár támogatást megállapító Regionális Igazgatóságának bejelenteni.

Tudomásul veszem, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatást kamattal növelten vagyok köteles egy összegben

visszafizetni.
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Kijelentem, hogy sem én, sem a háztartásomban élõ személy más lakóingatlanra támogatást nem veszek (vesz)

igénybe.

Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

Dátum: ...................... év ........................... hó ........... nap

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

(az igénylõ aláírása)

TÁJÉKOZTATÓ

az igénylõlap kitöltéséhez

Amennyiben a támogatásra való jogosultsága 2009. december 31-én fennáll, Önnek nem kell új kérelmet benyújtania

(a jogosultság ezen esetben 2010. április 30-áig automatikusan meghosszabbodik).

A háztartási célú fogyasztásból adódó energiaköltségeik (gázfogyasztás, illetve hõ- és távhõfelhasználás)

megfizetéséhez azok a háztartások (egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel

rendelkezõ személyek közössége) jogosultak támogatásra, akiknek az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó

jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj igénylõlap benyújtása idõpontjában érvényes legkisebb összegének

három és félszeresét.

A szociálisan rászorult fogyasztó, valamint háztartásának tagja egyidejûleg egy lakóingatlan tekintetében jogosult

támogatásra, de azonos lakóingatlan esetében a támogatás fogyasztási helyenként igénybe vehetõ.

Fogyasztási egység alatt a háztartás tagjainak – a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejezõ – arányszámát kell

érteni, amely az alábbi:

– háztartás elsõ nagykorú tagjának arányszáma 1,0,

– háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,

– háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,

– háztartás elsõ és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,

– háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

Ha a háztartás valamelyik tagja tartós betegség vagy fogyatékosság miatt magasabb összegû családi pótlékban vagy

fogyatékossági támogatásban részesül, vagy valamelyik háztartástagra tekintettel magasabb összegû családi pótlékot

folyósítanak, akkor a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-vel növekszik. Ha a háztartásban gyermekét

egyedülállóként nevelõ szülõ él, akkor a háztartás fogyasztási egysége szintén 0,2-vel növekszik.

Gyermekét egyedül nevelõ szülõnek minõsül, aki hajadon, nõtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, és nincs

élettársa.

Gyermek:

– 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 vér szerinti,

örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, illetve

– korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy

beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek.

Az egy fogyasztási egységre jutó jövedelmet úgy kell kiszámítani, hogy a háztartás összjövedelmét osztani kell

a háztartás tagjai fogyasztási egységének együttes összegével.

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy jogosult a támogatásra, akkor azt az igénylõlap kitöltésével és aláírásával legkésõbb

2010. február 28-áig igényelheti. Az igénylõlaphoz hozzáférhet a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságai

ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben, illetõleg letöltheti a www.szmm.gov.hu és a www.allamkincstar.gov.hu

honlapokról.

A jövedelem összegét az igénylõlapon forintban kell feltüntetni.

Amennyiben jogosult a támogatásra, úgy az a kérelem benyújtását követõ hónap elsõ napjától a 2010. április 30-áig

terjedõ idõszakra kerül megállapításra.
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Szolgáltatóváltás esetén a támogatásra való jogosultság nem szûnik meg, ilyenkor az új szolgáltatóval kötött, érvényes

szerzõdés másolatát kell beküldenie az Igazgatóság részére, a szerzõdésben a szolgáltatás igénybevételének kezdõ

idõpontjaként rögzített idõponttól számított 15 napon belül. A szerzõdéshez – gázfogyasztás esetén – csatolni kell

a korábbi szolgáltató által kiállított végszámlához kapcsolódó igazolást azon hõmennyiségrõl, amelyre

a 2009 januárjától kezdõdõ jogosultsági idõszakban Önnek, vagy háztartása valamely tagjának már támogatást

érvényesített.

A támogatás a szolgáltató által kibocsátott számlában az Ön által felhasznált hõmennyiség után a jogszabályban

meghatározott mértékig kerül jóváírásra.

A támogatott hõmennyiség szempontjából nagycsaládosnak minõsül, aki három vagy több gyermek után kap családi

pótlékot, vagy 1–2 gyermek után kap ugyan családi pótlékot, de a három vagy több gyermek után járó

gyermekenkénti összegben, mert további olyan gyermeke van, aki a családi pótlék összegének számításakor beszámít

(például rendszeres jövedelemmel nem rendelkezõ felsõoktatási hallgató, vagy a 18. életévét betöltött tartósan beteg

vagy súlyosan fogyatékos gyermek, aki saját jogán jogosult a családi pótlékra).

Az igénylõlap elsõ része azokat az adatokat tartalmazza, amelyeket minden kérelmezõnek ki kell töltenie, függetlenül

attól, hogy milyen támogatást igényel.

Kérelmezõ az a személy, aki a szolgáltatóval a háztartási (lakossági) árszabású szerzõdést megkötötte, tehát akinek

a nevére a szolgáltatási számla kiállításra kerül. Közös mérõvel rendelkezõ társasház esetében a kérelmezõ a gáz- vagy

távhõszolgáltatás díjának megfizetésére köteles személy, akit a közös képviselõ igazolásában megnevez.

Lakcím: az energiatámogatási igény benyújtását megelõzõen az okmányirodánál bejelentett és a lakcímet igazoló,

érvényes hatósági igazolványba (lakcímkártyába) bejegyzett lakóhely vagy tartózkodási hely (együtt lakcím), több

lakcím esetén az, ahol az illetõ életvitelszerûen lakik.

Jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

– a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldrõl vagy külföldrõl származó

– megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes

jövedelmet is,

– az a bevétel, amely után az egyszerûsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerûsített közteherviselési

hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minõsül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett

tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerûsített vállalkozói adó vagy egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás

alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthetõ a személyi jövedelemadóról szóló törvény 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 (illetve 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, illetõleg állattenyésztés esetén 94%-ának

megfelelõ összeggel.

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.

A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni, ezért a kérelemben a személyi jövedelemadóval,

a társadalombiztosítási járulékkal, magán-nyugdíjpénztári tagdíjjal és a munkavállalói járulékkal csökkentett nettó

jövedelmi adatokat kell feltüntetni.

Havi jövedelem:

– havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve õstermelõi tevékenységbõl (a továbbiakban együtt:

vállalkozás) származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelõzõ hónapban megszerzett jövedelem,

– nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának

hónapját közvetlenül megelõzõ tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlaga. Vállalkozásból származó

jövedelmek esetén azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt idõszakra esnek, a jövedelmet a bevallott

éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.

Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétõl eltelt idõtartam nem éri el a tizenkét hónapot, akkor az egyhavi átlagos

jövedelmet a vállalkozási tevékenység idõtartama alapján kell kiszámítani. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül

kell hagyni

– a kérelem benyújtását megelõzõen megszûnt havi rendszeres jövedelmet,

– a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszûnt.
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A vállalkozási tevékenység akkor tekinthetõ megszûntnek, ha a vállalkozói engedélyt, illetve az õstermelõi igazolványt

visszaadták vagy visszavonták, illetõleg a társas vállalkozást törölték a cégjegyzékbõl. Nem minõsül jövedelemnek, így

a jövedelmek között sem kell feltüntetni:

– a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési

támogatás,

– a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szól 1997. évi

XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. § (4)–(5) bekezdése

szerinti pótlék, a nevelõszülõk számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,

– az anyasági támogatás,

– a tizenharmadik havi nyugdíj,

– a személyes gondoskodásért fizetendõ személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott

személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,

– a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,

– annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes

munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelezõ legkisebb munkabérének

(minimálbér) 50%-át nem haladja meg,

– a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,

– az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,

– a szépkorúak jubileumi juttatása.

A lakásban együtt élõ személyek (a háztartástagok) jövedelmét külön-külön kell feltüntetni.

Jellemzõ jövedelemtípusok:

Keresõtevékenységbõl származó jövedelemnek minõsül minden olyan bevétel, amely munkavégzésbõl származik,

például: munkabér, megbízási díj, vállalkozásból származó jövedelem.

A gyermek neveléséhez, gondozásához kapcsolódó ellátások: terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj,

gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj,

rehabilitációs járadék, özvegyi és szülõi nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások, bányásznyugdíj,

a korengedményes nyugdíj, egyes mûvészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíja, a szolgálati nyugdíj,

elõnyugdíj, a mezõgazdasági szövetkezeti járadék, a mezõgazdasági szakszövetkezeti járadék és a mezõgazdasági

szakszövetkezeti tagok növelt összegû járadéka; rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók

egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, nemzeti gondozási díj, nemzeti helytállásért pótlék, házastársi

pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, hadigondozotti pénzellátások.

A települési önkormányzat és a munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az idõskorúak járadéka,

a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési

támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

Egyéb jövedelem különösen: például a táppénz, az ösztöndíj, nevelõszülõi díj, szociális gondozói díj, végkielégítés,

tõkejövedelem, étkezési hozzájárulás összege, ruházati hozzájárulás összege, üdülési csekk értéke, a munkáltató által

fizetett önkéntes kölcsönös biztosítópénztári hozzájárulás összege, a munkáltatói útiköltség-térítés összege, továbbá

a cafetéria vagy a választható béren kívüli juttatás (VBKJ) rendszerben a munkáltató által biztosított természetbeni

juttatások összege, valamint ingatlan eladásából vagy bérbeadásából származó jövedelem, alkalmi munkavállalói

könyvvel szerzett jövedelem stb. Az egyes jövedelemtípusok (rendszeres és nem rendszeres) feltüntetésére vonatkozó

részletes Tájékoztató letölthetõ a www.szmm.gov.hu honlapról.

A kérelemben foglaltakat megalapozó iratokat a jogosult köteles a jogosultság kezdetétõl számított két évig

megõrizni.

A már támogatásban részesülõ fogyasztónak a szolgáltatási szerzõdés költözés vagy egyéb ok miatti megszûnését

a megszûnéstõl számított 15 napon belül be kell jelentenie a támogatást megállapító Igazgatóságnak.

Amennyiben a támogatásban részesülõ fogyasztó meghal, a vele egy háztartásban élõ személy köteles a halál

bekövetkeztének napját követõ 15 napon belül ezt a tényt a támogatást megállapító Igazgatóságnak bejelenteni.”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az egészségügyi miniszter 44/2009. (XII. 18.) EüM rendelete
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
egészségügyi miniszteri rendeletek módosításáról

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (2) bekezdés a)–f), valamint k)–o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörömben

eljárva – az atomenergia-felügyeleti szervet felügyelõ közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszterrel egyetértésben –

a következõket rendelem el:

1. § Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM

rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4. § (1) Az atomenergia alkalmazása körében használt, ionizáló sugárzást kibocsátó vagy radioaktív sugárforrást

tartalmazó berendezés, valamint sugárzás elleni védõeszköz (a továbbiakban együtt: berendezés) csak akkor hozható

forgalomba, illetve akkor alkalmazható, ha az Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi

Kutató Intézet (a továbbiakban: OSSKI) szakvéleménye alapján az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

(a továbbiakban: ÁNTSZ) Országos Tisztifõorvosi Hivatala (a továbbiakban: OTH) a berendezést vagy sorozatgyártás

esetén annak prototípusát sugárvédelmi szempontból minõsítette és engedélyezte. A CE jelöléssel ellátott

berendezések minõsítése nyilvántartásba vétellel történik.

(2) Amennyiben külföldi székhelyû és kizárólag külföldi telephelyû vállalkozás a tevékenységéhez használt

(1) bekezdés szerinti berendezést csak a tevékenység idejére szállítja az országba, majd a tevékenység befejezése után,

de legkésõbb tíz napon belül a berendezést az országból kiviszi, a berendezés felhasználása a CE jelöléshez kiadott

gyártói nyilatkozat alapján engedélyezhetõ. A berendezés típusának magyarországi bejegyzése nem feltétele

a tevékenységi engedély kiadásának.

(3) A sugárvédelmi minõsítés iránti kérelem benyújtásához szükséges adatlapot, valamint a sugárvédelmi minõsítés

alapjául szolgáló követelményeket a 3. számú melléklet tartalmazza.”

2. § Az R1. 8. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) tagállamából, illetve az Európai Közösséggel megkötött

nemzetközi szerzõdés alapján az EGT tagállamával azonos jogállást élvezõ államból származó külsõ munkavállaló

sugárvédelmi képzettségét – külön jogszabályban meghatározott – külföldön kiállított angol nyelvû

dokumentummal is igazolhatja. A képzettség megfelelõségét a külsõ munkavállaló tevékenységi engedélyét kiadó

Sugáregészségügyi Decentrum – az OSSKI szakvéleménye alapján – bírálja el.”

3. § (1) Az R1. 11. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A sugárvédelmi szolgálat – a (2), illetve a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – legalább egy sugárvédelmi

megbízottból és helyettesébõl áll.”

(2) Az R1. 11. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A sugárvédelmi megbízottat és helyettesét a munkáltató írásban bízza meg.”

4. § Az R1. 15. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„15. § Az ionizáló sugárzás ÁNTSZ regionális intézetében (a továbbiakban: regionális intézet) történõ alkalmazására

vonatkozó engedélyt az OTH adja ki.”

5. § Az R1. 16. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A Sugáregészségügyi Decentrum, illetve az OTH az engedélyt az e rendeletben elõírt feltételek fennállása esetén

adja meg. A Sugáregészségügyi Decentrum által kiadott engedélyek területi hatályát az engedélyes kérelmére az OTH

terjeszti ki.”
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6. § (1) Az R1. 17. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az OSSKI által szakvéleményezett tervek alapján elkészült létesítmények üzemelési engedélyét

a Sugáregészségügyi Decentrum – az OSSKI-val közösen tartott helyszíni szemle alapján – az OSSKI szakvéleménye

birtokában adja ki.”

(2) Az R1. 17. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdésben fel nem sorolt nem nukleáris létesítmények sugárvédelmi és sugárbiztonsági terveinek

elbírálását, a létesítmények létesítésének, valamint üzembe helyezésének engedélyezését a Sugáregészségügyi

Decentrumok végzik.”

7. § Az R1. 21. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A Sugáregészségügyi Decentrum, illetve az OTH felfüggesztésre vonatkozó határozata tartalmazza a felfüggesztés

idõtartamát, valamint az ezen idõtartam alatt megteendõ intézkedéseket.”

8. § Az R1. 22. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„22. § (1) A 14. § szerinti engedélyt és a visszavonása ügyében hozott határozatot közölni kell az Országos Atomenergia

Hivatallal (a továbbiakban: OAH), valamint az OSSKI-val is. Az ionizáló sugárzást létrehozó berendezések esetében

– amennyiben azok nem tartalmaznak radioaktív anyagot – a határozatot nem kell közölni az OAH-hal.

(2) A Sugáregészségügyi Decentrum 18. § szerinti engedélyét az OSSKI-val is közölni kell.”

9. § Az R1. 23. § (1) bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A hatósági felügyelet alól való felszabadítást az OTH engedélyezi.”

10. § Az R1. 24. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A Sugáregészségügyi Decentrum, illetve az OTH az engedély visszavonásáról szóló határozatát a 22. §-ban

meghatározott szervekkel közli.”

11. § (1) Az R1. 2. számú melléklet IV. pont 1.7. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1.7. Olyan létesítményekben, ahol béta- és neutronsugárzásból eredõ sugárhatás léphet fel, az érintett

munkavállalóknak ebbõl származó sugárterhelése rendszeres ellenõrzésének kötelezettségét a regionális intézet

állapítja meg.”

(2) Az R1. 2. számú melléklete 2. számú függelékének 20. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„20. Az ötéves dózisösszegzés valamennyi ellenõrzött személynél ugyanazon naptári idõszakra vonatkozik. Az elsõ öt

éves dózisösszegzési idõszak az e rendelet hatálybalépését követõ év elsõ napján kezdõdik.”

(3) Az R1. 2. számú melléklete 2. számú függelékének 24. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„24. Ha a munkavállaló nyilvántartott személyi dózisának a növekménye meghaladja a 6 mSv effektív dózist egy

ellenõrzési idõszakban, vagy az adott naptári év folyamán összegzett dózisa a 20 mSv effektív dózist, az OSSKI

haladéktalanul értesíti a Sugáregészségügyi Decentrumot. A Sugáregészségügyi Decentrum helyszíni hatósági

ellenõrzést tart, az ellenõrzés alapján intézkedik, és errõl értesíti az OSSKI-t.”

(4) Az R1. 3. számú melléklete 5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5. A 4. § (1) bekezdése szerinti OSSKI szakvélemény megrendeléséhez csatolni kell a gyártó CE megfelelõségi

nyilatkozatát (Declaration of Conformity), orvostechnikai eszköz esetén egy bejegyzett testület (notified body)

tanúsítványát arról, hogy a gyártó teljes körû minõségügyi rendszert alkalmaz, a berendezés részletes

mûszaki-technikai specifikációját, valamint a berendezés magyar nyelvû kezelési utasítását.”

(5) Az R1. 4. számú melléklet I. Képzés részének 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4. Oktatást az végezhet (a továbbiakban: Oktató), aki ezt a tevékenységét a külön jogszabály alapján az egészségügyi

államigazgatási szervnek bejelentette.”

(6) Az R1. 7. számú melléklet 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. Az ÁNTSZ sugár-egészségügyi feladatokat ellátó regionális intézetei (Sugáregészségügyi Decentrum):

a) a fõváros és Pest megye vonatkozásában: az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete,

b) Baranya, Somogy és Tolna megye vonatkozásában: az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete,
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c) Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Heves megye vonatkozásában: az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális

Intézete,

d) Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye vonatkozásában: az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete,

e) Gyõr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye vonatkozásában: az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete,

f) Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vonatkozásában: az ÁNTSZ Észak-alföldi

Regionális Intézete,

g) Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megye vonatkozásában: az ÁNTSZ Közép-Dunántúli Regionális Intézete.”

(7) Az R1. 12. számú melléklet 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. HM Állami Egészségügyi Központ, Budapest”

(8) Az R1. 12. számú melléklet 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4. Fõvárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház”

12. § Az R1. 5. § (1) bekezdésében a „kezdeményezi” szövegrész helyébe a „kérelmezi” szöveg, 6. §-ában az „az Egészségügyi

Közlönyben” szövegrész helyébe az „a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben” szöveg, 8. §

(3) bekezdésében az „az OSSKI javaslata” szövegrész helyébe az „az OSSKI szakvéleménye” szöveg, 12. §

(3) bekezdésében az „érvényes” szövegrész helyébe a „hatályos” szöveg, 14. § (3) bekezdésében az „érvényes”

szövegrész helyébe a „hatályos” szöveg, az „érvényességének” szövegrész helyébe a „hatálya” szöveg, 19. §-ában

az „érvényesek” szövegrész helyébe a „hatályosak” szöveg, 20. § (2) bekezdésében a „megyei intézetek” szövegrész

helyébe a „regionális intézetek” szöveg, 23. § (4) bekezdésében a „(2)” szövegrész helyébe az „(1)” szöveg, 24. §

(3) bekezdésében a „lejár” szövegrész helyébe a „hatályát veszti” szöveg, 3. számú melléklet 2. pontjában

az „OSSKI-nál” szövegrész helyébe az „OTH-nál” szöveg lép.

13. § Hatályát veszti az R1. 8. § (3) bekezdésében a „területileg illetékes” és az „az oktatók névjegyzékét,” szövegrész, 10. §

(2) bekezdésének negyedik mondata, 14. § (4) bekezdése, 18. §-a, 23. § (3) bekezdésében a „határozatában”

szövegrész, 24. § (4) bekezdése, 3. számú melléklete 1. pont d) alpontja.

14. § Az egészségügyi ágazat radiológiai mérõ és adatszolgáltató hálózata felépítésérõl és mûködésérõl szóló 8/2002.

(III. 12.) EüM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. § (1) Az ERMAH feladatait az 1. számú mellékletben felsorolt ÁNTSZ intézetek környezeti sugár-egészségügyi

laboratóriuma (a továbbiakban: ERMAH laboratóriumok), továbbá az Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai

és Sugár-egészségügyi Kutató Intézet (a továbbiakban: OSSKI) szervezeti keretében mûködõ ERMAH Információs

Központ (a továbbiakban: ERMAH IK) útján látja el.

(2) Az ERMAH szakmai módszertani irányítását az OSSKI végzi.

(3) Az ERMAH mûködésének szabályait az 1. számú mellékletben felsorolt ÁNTSZ intézetek szervezeti és mûködési

szabályzatában kell meghatározni.

(4) Az OKSER adatgyûjtõ és szolgáltató ágazati központi feladatait az ERMAH IK látja el.

(5) A 2. számú melléklet II. fejezete szerinti lakossági sugárterhelés meghatározását az OSSKI végzi.

(6) Radiológiai és nukleáris veszélyhelyzet esetén az ERMAH laboratóriumok az OSSKI közvetlen szakmai-módszertani

irányításával 24 órás munkarendben környezeti radiológiai ellenõrzést hajtanak végre. A sugárvédelmi helyzet

értékelése érdekében az eredményeket az ERMAH IK az országos nukleárisbaleset-elhárítási szervezet erre kijelölt

intézményei részére haladéktalanul továbbítja.”

15. § Az R2. 3. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A vizsgálati program évközi módosítását az ÁNTSZ érintett regionális intézete az OSSKI részére megküldendõ

– a költséghatásokra is kiterjedõ – elõterjesztésben kezdeményezheti. A vizsgálati program módosítását az országos

tisztifõorvos – tíz munkanapon belül – hagyja jóvá.”

16. § (1) Az R2. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete szerinti melléklet lép.

(2) Az R2. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete szerinti melléklet lép.

17. § Az R2. 3. § (2) bekezdésében az „OKK-OSSKI” szövegrész helyébe az „OSSKI” szöveg lép.
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18. § (1) E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után indult vagy megismételt eljárásokban

kell alkalmazni.

(2) Az 1–17. § és az 1–2. melléklet 2010. január 2-án hatályát veszti. E bekezdés 2010. január 3-án hatályát veszti.

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter

1. melléklet a 44/2009. (XII. 18.) EüM rendelethez

„1. számú melléklet a 8/2002. (III. 12.) EüM rendelethez

Az ÁNTSZ ERMAH laboratóriumokat mûködtetõ intézetei

1. Felsõszintû akkreditált környezeti sugár-egészségügyi laboratóriumot mûködtetõ intézet: OSSKI.

2. Középszintû környezeti sugár-egészségügyi laboratóriumot mûködtetõ intézetek:

ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete (tevékenységi terület: Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete (tevékenységi terület: Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye)

ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézete (tevékenységi terület: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád

megye)

ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete (tevékenységi terület: fõváros és Pest megye)

ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete (tevékenységi terület: Gyõr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye)

ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete (tevékenységi terület: Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megye)

ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete (tevékenységi terület: Baranya, Somogy és Tolna megye).”

2. melléklet a 44/2009. (XII. 18.) EüM rendelethez

„2. számú melléklet a 8/2002. (III. 12.) EüM rendelethez

I. Az ERMAH laboratóriumok vizsgálati irányai és a vizsgált minták

1. Az ERMAH laboratóriumok által vizsgált minták: levegõ aeroszol és fall-out, felszíni víz, hal, talaj, takarmány és fû,

gabona és szemestermények, zöldségfélék, gyümölcsfélék, tej és tejtermékek, hús, kenyér, tojás, import élelmiszer,

vegyes étrend, ivóvíz, ásványvíz, emberi szervezet.

2. Az egyes ERMAH laboratóriumok a következõ vizsgálatokat végzik:

a) felsõszintû akkreditált környezeti sugár-egészségügyi laboratórium: összes béta mérés; kálium és trícium

meghatározás; gamma-spektrometriai és alfa-spektrometriai vizsgálat; Sr-90 és Cs-137 meghatározása kémiai

elválasztással; C-14 meghatározás; radon és leányelemeinek mérése; külsõ gamma-dózisteljesítmény mérése;

továbbá az emberi szervezet radioaktív belsõ szennyezettségének meghatározása;

b) középszintû környezeti sugár-egészségügyi laboratóriumok: összes béta mérés; kálium meghatározás;

gammaspektrometriai vizsgálat; Sr-90 és Cs-137 meghatározása kémiai elválasztással; külsõ

gamma-dózisteljesítmény mérése.

3. Az ivóvíz ellenõrzési gyakoriságának, valamint a vizsgálati módszernek meg kell felelnie az emberi fogyasztásra szánt

víz minõségérõl szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelvben foglalt elõírásoknak.

II. A lakossági sugárterhelés meghatározása

Az OSSKI az OKSER és az ERMAH adatbázisainak felhasználásával az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 20. §

(1) bekezdés g) pontjában foglaltak teljesítése érdekében
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a) meghatározza a lakosság természetes forrásokból származó sugárterhelésének összetevõit olyan gyakorisággal,

melynek alapján a sugárterhelés esetleges idõbeli változása nyomon követhetõ,

b) nyomon követi a lakosság nukleáris veszélyhelyzet utáni sugárterhelését, valamint

c) meghatározza az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló

16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 7. számú melléklete függelékének 12. pontja szerinti kiemelt létesítmények

környezetében élõ lakosságnak a létesítmény mûködésébõl származó éves sugárterhelését.”

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 169/2009. (XII. 18.) FVM rendelete
a 2010. évi iskolatej program szabályozásáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes

kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, – a földmûvelésügyi és

vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott

feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

Hatály, kedvezményezetti kör, kérelmezõk

1. § (1) A 2010. január 1. és 2010. december 31. közötti idõszakra meghirdetett iskolatej programban a közoktatásról szóló

1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) 20. § (1) bekezdés a)–d) pontjaiban és (2) bekezdésében

foglalt közoktatási intézményekben óvodai nevelésben részt vevõ gyermekek (a továbbiakban: óvodások), általános

iskolai nevelésben-oktatásban részt vevõ tanulók (a továbbiakban: tanulók), a középiskolai és szakiskolai

nevelésben-oktatásban részt vevõ tanulók (a továbbiakban: középfokú iskola tanulói), valamint gyógypedagógiai,

konduktív pedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevõ tanulók vehetnek részt.

(2) Az iskolatej program keretében óvodásonként, általános iskolai tanulónként és középfokú iskolai tanulónként

foglalkozási és tanítási naponként átlagosan legfeljebb 0,25 liter tej egyenértékkel megegyezõ mennyiség erejéig

az e rendeletben meghatározott tejtermékek után támogatás igényelhetõ.

2. § (1) Az iskolatej program lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

(a továbbiakban: MVH) látja el.

(2) Az e rendelet alapján kötelezõen alkalmazandó formanyomtatványokat az MVH a honlapján közleményben

közzéteszi.

3. § (1) Az iskolatej program tekintetében a támogatás igénylõi az oktatási intézmények tanulóinak tejjel és egyes

tejtermékekkel való ellátására irányuló közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet

alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. július 10-i 657/2008/EK bizottsági

rendelet (a továbbiakban: bizottsági rendelet) 6. cikk (2) bekezdés b) pontjában említett és a közoktatási törvény 3. §

(2) bekezdése szerinti óvodai nevelést, valamint az iskolai nevelési-oktatási feladatokat ellátó közoktatási intézmények

fenntartói (a továbbiakban együtt: kérelmezõ) lehetnek.

(2) Támogatást olyan, a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: Tv.) szerint

regisztrált kérelmezõ igényelhet, amely rendelkezik az MVH elõzetes jóváhagyásával. A regisztrációs kérelem

legkésõbb az e rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti jóváhagyási kérelemmel egyidejûleg nyújtható be.

A kérelmezõk jóváhagyása

4. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott adattartalmú jóváhagyási kérelmet – az MVH által rendszeresített és az MVH

honlapján közleményben közzétett formanyomtatványon – a jóváhagyással nem rendelkezõ kérelmezõnek

legkésõbb a 2010. évre vonatkozó elsõ támogatási kérelmével egyidejûleg kell benyújtania a kérelmezõ székhelye

szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez. A jóváhagyási kérelmek benyújtási határideje jogvesztõ.
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(2) Intézményfenntartó társulás esetében a gesztor, valamint a tagönkormányzatok (1) bekezdés szerinti közös

jóváhagyási kérelmét kizárólag a társulási megállapodás szerinti gesztor önkormányzat nyújthatja be. A települési

önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény alapján alakított többcélú kistérségi

társulás esetében az (1) bekezdés szerinti jóváhagyási kérelmet a többcélú kistérségi társulás nyújthatja be.

A jóváhagyási kérelemhez intézményfenntartó társulások, illetve többcélú kistérségi társulások esetében mellékelni

kell az önkormányzatok által kötött társulási megállapodás másolati példányát.

(3) Amennyiben a jóváhagyást követõen a kérelmezõ adataiban változás következik be – így különösen, ha valamelyik

tagönkormányzat kilép az önkormányzati társulásból, vagy új önkormányzati társulást hoz létre –, a kérelmezõ

az adatváltozást tíz munkanapon belül köteles az MVH-nak bejelenteni.

(4) Ha a kérelmezõ rendelkezik a Tv. szerinti regisztrációs számmal, valamint az iskolatej programot szabályozó korábbi

jogszabályok alapján benyújtott jóváhagyási kérelemre vonatkozó jóváhagyó határozattal, akkor újabb regisztrációs

kérelmet, illetve jóváhagyási kérelmet nem kell benyújtania.

(5) Az MVH a hiányosan beküldött jóváhagyási kérelmek tekintetében egy alkalommal tíz munkanapos határidõ tûzésével

hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezõt.

(6) Amennyiben a hiánypótlást a kérelmezõ az (5) bekezdésben rögzített határidõn túl nyújtja be, azt a döntés

meghozatalánál nem lehet figyelembe venni.

A támogatás igénylésének általános feltételei

5. § (1) E rendelet szerinti támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmezõ olyan, a Tv. szerint regisztrált, tejfeldolgozással, illetve

tejtermeléssel foglalkozó, a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó

szervezettel (a továbbiakban: szállító) köt szállítási szerzõdést (a továbbiakban: szerzõdés), amely által biztosított

termékek megfelelnek a 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, illetve a 853/2004/EK európai

parlamenti és tanácsi rendeletnek, azaz a termékeket engedélyezett üzemben állították elõ, illetve megfelelnek

a 853/2004/EK rendelet II. Mellékletének I. Szakaszában meghatározott jelölési elõírásoknak.

(2) Támogatás abban az esetben is igénybe vehetõ, ha a kérelmezõ a szállítóval, továbbá a szállító által elõállított

termékek továbbértékesítését végzõ gazdálkodó szervezettel egyidejûleg köt szállítási szerzõdést.

(3) A támogatás további feltétele, hogy a szerzõdés közoktatási intézményenként – a bizottsági rendeletben foglaltaknak

megfelelõen – legalább az alábbi kellékeket tartalmazza:

a) a teljesítés helyszíne,

b) a tanítási, illetve foglalkozási napok száma az 1. § (1) bekezdésében meghatározott idõszakra vonatkozóan,

c) az 1. § (1) bekezdése szerint jogosult tanulók, illetve óvodások száma a támogatási kérelemmel érintett, a 7. §

(1) bekezdésében meghatározott idõszakokban,

d) a támogatott termék átvételének módja,

e) a termékek kiszerelési módja, illetve a kiszerelési mód szerinti egységnyi mennyiség,

f) a szállítandó termék 6. § (5) bekezdésében foglaltak szerint számított tej egyenértékben megadott mennyisége,

g) az adott termékre vonatkozó egységár,

h) a fizetés feltételei,

i) a szállítási idõszak,

j) a szállítások ütemezése,

k) a szerzõdésmódosítás lehetõsége a szeptemberi tanulólétszám ismeretében.

A támogatható termékek köre

6. § (1) Az iskolatej program keretében az 1. § (1) bekezdés szerinti ellátotti kör részére a foglalkozási, illetve a tanítási napokon

az alábbi termékek kerülhetnek kiszállításra:

a) a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre

vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl („az egységes közös piacszervezésrõl szóló rendelet”) szóló, 2007. október

22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: tanácsi rendelet) XIII. számú mellékletének III. pontja szerinti

teljes tej és/vagy 2,8% (m/m) zsírtartalmú tej, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv nemzeti termékleírásokat

tartalmazó kötelezõ elõírásairól szóló 57/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról szóló 140/2008. (X. 30.) FVM

rendelet Függeléke (a továbbiakban: MÉ) 1–3/51–1. számú elõírás 1.1.1 pontja szerinti ízesített tejkészítmények,

azzal a feltétellel, hogy az ízesített késztermékben – a bizottsági rendelet I. számú melléklete I. b) pontjának
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megfelelõen – a tejhányad legalább 90% (m/m) és a MÉ 1–3/51–1. számú elõírás 1.3 pontja szerint zsíros, illetve

félzsíros kategóriába esik (a továbbiakban együtt: I. kategória);

b) a tanácsi rendelet XIII. számú mellékletének III. pontja szerint félzsíros tej (1,5–1,8% m/m%), a MÉ 1–3/51–1. számú

elõírás 1.1.1 pontja szerint ízesített tejkészítmények, azzal a feltétellel, hogy az ízesített

késztermékben – a bizottsági rendelet I. számú melléklete I. b) pontjának megfelelõen – a tejhányad legalább

90% (m/m) legyen, továbbá azzal a feltétellel, hogy a MÉ 1–3/51–1. számú elõírás 1.3 pontja szerint zsírszegény,

illetve sovány kategóriába esik (a továbbiakban: II. kategória);

c) a MÉ 1–3/51–1. számú elõírás 7.1.1., illetve 7.1.2. pontban meghatározott, nem ízesített ömlesztett sajtok, amely

a bizottsági rendelet I. számú mellékletének megfelelõen 90 tömegszázalékban tartalmaz sajtot és megfelel

a MÉ 1–3/51–1. számú elõírás 7.3 pontja szerinti félzsíros, vagy zsíros kategóriának (a továbbiakban: III. kategória).

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt termékeknek meg kell felelniük a 2. mellékletben meghatározott minõségi

követelményeknek.

(3) A kiszállított termék kizárólag közvetlenül az óvodások, az általános iskolai tanulók és a középfokú iskola tanulói

részére kerülhet kiosztásra, azt a közoktatási intézmények más (pl. feldolgozási, kereskedelmi, ételkészítési) célra nem

használhatják fel.

(4) Nem vehetõ igénybe támogatás azon tej, ízesített tej vagy sajtmennyiség után, amelyet olyan tanuló, illetve óvodás

részére nyújtanak, aki az adott tanítási/foglalkozási napon már részesült az e rendelet szerint õt megilletõ és

maximálisan kiosztható 0,25 liter mennyiségû tejtermékbõl. Nem vehetõ igénybe támogatás továbbá arra

a mennyiségre sem, amely az adott tanítási/foglalkozási napra leszállított mennyiségbõl nem került kiosztásra.

(5) A kiszállított tejtermékek tejegyenértékei a következõk:

a) 1 liter kiszállított teljes vagy félzsíros vagy zsírszegény, az e rendelet elõírásainak megfelelõ hõkezelt fogyasztói

tejféleség, illetve hõkezelt fogyasztói ízesített tejféleség 1 liter tej egyenértéknek felel meg,

b) 1 kg kiszállított, az e rendelet elõírásainak megfelelõ ömlesztett sajt 2,912 liter tejegyenértéknek felel meg.

A támogatási kérelem benyújtása

7. § (1) A kérelmezõ a 3. mellékletben meghatározott adattartalmú támogatási kérelmét – az MVH által rendszeresített és

az MVH honlapján közleményben közzétett formanyomtatványon – a 2010. január 1. és 2010. március 31. közötti

idõszakban (a továbbiakban: I. idõszak), a 2010. április 1. és a közoktatási intézmény nyári szünetének hivatalos kezdõ

idõpontja közötti idõszakban (a továbbiakban: II. idõszak) kiszállított tejtermékekre vonatkozóan, idõszakonként egy

alkalommal nyújthatja be az adott idõszakot követõ harmadik hónap utolsó napjáig, a 2010. szeptember 1. és 2010.

október 31. közötti idõszakban (a továbbiakban: III. idõszak) és a 2010. november 1. és 2010. december 31. közötti

idõszakban (a továbbiakban: IV. idõszak) kiszállított tejtermékekre vonatkozóan, idõszakonként egy alkalommal

nyújthatja be az adott idõszakot követõ harmadik hónap utolsó napjáig az MVH kérelmezõ székhelye szerint illetékes

megyei kirendeltségéhez.

(2) Intézményfenntartó társulás esetében a gesztor, valamint a tagönkormányzatok (1) bekezdés szerinti, közös

támogatási kérelmét kizárólag a társulási megállapodás szerinti gesztor önkormányzat nyújthatja be. A települési

önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény alapján alakított többcélú kistérségi

társulás esetében az (1) bekezdés szerinti támogatási kérelmet a többcélú kistérségi társulás nyújthatja be.

(3) A támogatási kérelemhez csatolni kell az adott idõszakra vonatkozó, a támogatott termékek beszerzését igazoló

számlák másolati példányait és azok összesítõjét, amely összesítõnek minden számla vonatkozásában tartalmaznia

kell a számlákon szereplõ, leszállított termékmennyiséget termékkategóriánkénti és korcsoportonkénti

(óvodás/általános iskolai tanuló/gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, illetve integráltan nevelt általános iskolai

tanuló/szak-, illetve középfokú iskola tanuló) bontásban. Intézményfenntartó társulás, valamint többcélú kistérségi

társulás esetében, azok 2010. évi elsõ támogatási kérelméhez csatolni kell az önkormányzatok által kötött társulási

megállapodás másolati példányát. Amennyiben a kérelmezõ a szállítóval, továbbá a szállító által elõállított termékek

továbbértékesítését végzõ gazdálkodó szervezettel egyidejûleg kötött szállítási szerzõdést, úgy e szerzõdés másolati

példányát is csatolni kell a kérelemhez.

(4) Amennyiben a jóváhagyást követõen a kérelmezõ adataiban változás következik be – így különösen, ha valamelyik

tagönkormányzat kilép az önkormányzati társulásból, vagy új önkormányzati társulást hoz létre –, a kérelmezõ

az adatváltozást tíz munkanapon belül köteles az MVH-nak bejelenteni.

(5) A támogatás – az MVH határozata alapján – a támogatási kérelem benyújtásának napjától számított három hónapon

belül kerül átutalásra a kérelmezõ által – az ügyfél-regisztrációs rendszerben megadott bankszámlaszámra.
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(6) Az MVH a hiányosan beküldött támogatási kérelmek tekintetében tíz munkanapos határidõ tûzésével hiánypótlásra

szólítja fel a kérelmezõt.

(7) Amennyiben a hiánypótlást a kérelmezõ a (6) bekezdésben rögzített határidõn túl nyújtja be, azt a döntés

meghozatalánál nem lehet figyelembe venni.

Az igényelhetõ támogatás mértéke

8. § (1) Az általános iskolai tanulók ellátása esetén az iskolatej program lebonyolítása a bizottsági rendelet szerinti támogatás

összegéig közösségi forrásból, illetve ehhez kapcsolódóan a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésében

meghatározott forrásból kerül finanszírozásra.

(2) A közösségi támogatás forintban meghatározott értékének kiszámításakor az euróval kapcsolatos agromonetáris

rendszernek a mezõgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és egyes

rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1913/2006/EK bizottsági rendelet 5. cikk (4) bekezdésének

megfelelõen az adott támogatási idõszakban annak az idõszaknak a kezdõ napján érvényes, az Európai Központi Bank

által hivatalosan közzétett forint/euró középárfolyamot kell alapul venni, amelyre a támogatási kérelem vonatkozik.

(3) Az iskolafenntartók székhelyük alapján az e rendelet 4–6. mellékletei szerint kerülnek az igényelhetõ támogatási

mérték tekintetében besorolásra. A támogatási kategóriákba való besorolás a fenntartó székhelye szerinti

önkormányzatnak a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló 2007. évi CLXIX. törvény 4. számú melléklete

szerinti jövedelemdifferenciálódás mérséklésében év végén elfoglalt pozíciója, valamint 2007–2008. évi önhibáján

kívüli hátrányos helyzete figyelembevételével történik.

(4) A megyei önkormányzatok, országos kisebbségi önkormányzatok, gesztor települési önkormányzatok, alapítványok,

egyházak, illetve a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény alapján

alakított többcélú kistérségi társulások fenntartásában mûködõ iskolák esetében a 4–6. mellékletek szerinti besorolás

alapja a közoktatási intézmény székhelye.

(5) Az általános iskolai tanulók ellátására igényelhetõ támogatás mértéke a 4. melléklet szerinti székhelyû iskolafenntartó

esetében a tejtermékek bruttó vételárának száz százaléka.

(6) Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók esetében igényelhetõ támogatás a tejtermékek bruttó vételárának

száz százaléka, függetlenül attól, hogy a tanuló gyógypedagógiai intézményben, vagy a többi tanulóval együtt,

azonos iskolai osztályban részesül nevelésben-oktatásban, vagy fejlesztõiskolai oktatás keretében teljesíti

a tankötelezettségét.

(7) Az általános iskolai tanulók ellátására igényelhetõ támogatás mértéke az 5. melléklet szerinti székhelyû iskolafenntartó

esetében a bizottsági rendelet szerinti támogatás, valamint a bizottsági rendelet szerinti támogatás és a bruttó vételár

különbözetének ötven százaléka.

(8) Az általános iskolai tanulók ellátására igényelhetõ támogatás mértéke a 6. melléklet szerinti székhelyû iskolafenntartó

esetében a bizottsági rendelet szerinti támogatás, valamint a bizottsági rendelet szerinti támogatás és a bruttó vételár

különbözetének húsz százaléka.

(9) E rendelet alkalmazásában a támogatás alapja a szerzõdés szerinti bruttó vételár, de legfeljebb

a) az I. kategóriájú termékek esetében 27,6 Ft/dl,

b) a II. kategóriájú termékek esetében 13,2 Ft/dl,

c) a III. kategóriájú termékek esetében 960 Ft/kg.

9. § Óvodások és középfokú iskola tanulóinak ellátása esetén az iskolatej program lebonyolítása során a bizottsági

rendeletben meghirdetett közösségi támogatás mértékéig igényelhetõ támogatás.

Nyilvántartási kötelezettség, ellenõrzés

10. § (1) A közoktatási intézmény köteles naprakész nyilvántartást vezetni az intézménybe felvett tanulók, illetve óvodások,

valamint az adott tanítási, illetve foglalkozási napon jelen lévõ tanulók, illetve óvodások számáról és a kiosztott

tejtermékek mennyiségérõl a 6. § (1) bekezdésében meghatározott kategóriánkénti részletezésben. A közoktatási

intézmény köteles a nyilvántartást az adott támogatási idõszak lejártát követõ öt évig megõrizni.

(2) Ha a támogatás átutalását megelõzõ ellenõrzés során megállapítást nyer, hogy a közoktatási intézmény nem

teljesítette az e rendeletben foglaltakat – különös tekintettel a közoktatási intézmény naprakész nyilvántartási
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kötelezettségére –, akkor a kérelmezõ nem jogosult az érintett közoktatási intézmény esetében igényelhetõ

támogatás igénybevételére, illetve a Tv-ben meghatározottak szerint mulasztási bírsággal sújtható.

(3) Ha a támogatás kifizetését követõ utóellenõrzés során megállapítást nyer, hogy a közoktatási intézmény nem

teljesítette az e rendeletben foglaltakat – különös tekintettel a közoktatási intézmény naprakész nyilvántartási

kötelezettségére –, akkor az érintett közoktatási intézmény esetében a támogatás a Tv. 69. §-a szerinti jogosulatlanul

igénybe vett támogatásnak minõsül.

Az iskolatej programot népszerûsítõ plakát

11. § A bizottsági rendelet 16. cikkében foglaltak alapján minden, az iskolatej programban résztvevõ intézménynek

egy – a közösségi rendelet III. mellékletében meghatározott minimumfeltételeknek megfelelõ –, az iskolatej

programot népszerûsítõ plakátot kell elhelyeznie az intézmény fõbejáratánál.

Záró rendelkezés

12. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a 2009. évi iskolatej program szabályozásáról szóló 166/2008. (XII. 22.) FVM

rendelet hatályát veszti azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben alkalmazni kell.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

13. § Ez a rendelet az oktatási intézmények tanulóinak tejjel és egyes tejtermékekkel való ellátására irányuló közösségi

támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok

megállapításáról szóló, 2008. július 10-i 657/2008/EK bizottsági rendelet végrehajtását szolgálja.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 169/2009. (XII. 18.) FVM rendelethez

I. Jóváhagyási kérelem fõlapjának adattartalma

1. Kérelmezõ regisztrációs száma.

2. Kérelmezõ azonosító adatai.

3. Kérelmezõ kapcsolattartási adatai.

4. Az intézményfenntartó típusának megjelölése (települési önkormányzat/intézményfenntartó társulás gesztor

önkormányzata/intézményfenntartó társulásban nem tag önkormányzat/megyei önkormányzat/országos kisebbségi

önkormányzat/gesztor önkormányzat/többcélú kistérségi társulás/alapítvány/egyházközség/egyéb).

5. Ellátotti kör megjelölése (óvodai nevelésben részt vevõ gyermekek/közoktatásban részt vevõ iskolák

I–VIII. évfolyamára beiratkozott, illetve ennek megfelelõ korosztályú tanulói/a közoktatásban részt vevõ iskolák

I–VIII. évfolyamára beiratkozott, illetve ennek megfelelõ korosztályú, gyógypedagógiai tantervû oktatásban részt vevõ

általános iskolai tanulók, illetve integráltan nevelt sajátos nevelési igényû tanulói/szakiskolai, illetve középfokú iskola

tanulói).

6. A kérelmezõ nyilatkozata arról, hogy:

6.1. a támogatott tejtermékeknek a kedvezményezettek részére történõ kiosztásáért felelõsséget vállal;

6.2. a tejtermékeket csak azon intézmény(ek) általános iskolai tanulóinak, szakiskolai vagy középfokú iskola tanulóinak,

illetve óvodai nevelésben részesülõ gyermekek részére biztosítja, aki(k) tekintetében a támogatást közvetve vagy

közvetlenül kérelmezi;

6.3. a támogatott tejtermékeket ételek elkészítéséhez nem használja fel, illetve biztosítja, hogy a fenntartott intézmények

sem használják fel ilyen célra;
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6.4. olyan – szállítólevelekkel, számlákkal és egyéb bizonylatokkal alátámasztott – nyilvántartást vezet, amely tartalmazza

legalább a támogatott termék szállítóját, a leszállított termékmennyiséget termékkategóriánkénti és

korcsoportonkénti (óvodás/általános iskolai tanuló/gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, illetve integráltan nevelt

általános iskolai tanuló/szak-, illetve középfokú iskola tanuló) bontásban, valamint az intézménybe felvett tanulók,

óvodások számát (havi lebontásban), illetve az adott tanítási/foglalkozási napon jelenlévõ tanulók/óvodások számát

és a kiosztott tejtermékek kategóriánkénti mennyiségét (intézményenként);

6.5. a helyszíni ellenõrzés lefolytatása során az ellenõrzéssel kapcsolatos feladatok elvégzését elõsegíti, valamint az általa

vezetett nyilvántartásokat és az ezzel kapcsolatos valamennyi iratot szükség esetén az ellenõrök rendelkezésre

bocsátja;

6.6. az MVH tudomására hoz mindennemû, a jóváhagyási kérelemben szereplõ adatokkal kapcsolatos változást,

a változástól számított 10 munkanapon belül.

6.7. A kérelmezõ kijelentése arra vonatkozóan, hogy a jóváhagyási kérelemben és a mellékletben feltüntetett adatok

a valóságnak megfelelnek.

7. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).

8. Kérelmezõ aláírása.

II. Jóváhagyási kérelem betétlapjának adattartalma

1. Kérelmezõ azonosító adatai.

2. A kérelmezõ által fenntartott azon oktatási/nevelési intézmény(ek) nevének és OM azonosító számának felsorolása,

amely(ek)ben a kérelmezõ biztosítja az iskolatej-ellátást.

3. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).

4. Kérelmezõ aláírása.

2. melléklet a 169/2009. (XII. 18.) FVM rendelethez

Az iskolatej programban forgalmazható tejkészítmények minõségi elõírásai

1. A termék meghatározása

Az iskolatej programban forgalmazható tejkészítmények a 2010. évi iskolatej program szabályozásáról szóló 169/2009.

(XII. 18.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjaiban meghatározott, tehéntejbõl készített termékek, és

amelyeket

a) a közoktatásban részt vevõ iskolák I–VIII. évfolyamára beiratkozott, illetve ennek megfelelõ korosztályú tanulói

részére támogatások igénybevételével térítésmentesen osztanak ki;

b) az óvodákban, illetve a középfokú iskolákban az oktatási intézmények tanulóinak tejjel és egyes tejtermékekkel

való ellátására irányuló közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával

kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. július 10-i 657/2008/EK bizottsági rendeletben

meghatározott közösségi támogatás igénybevételével térítésmentesen osztanak ki.

2. Minõségi követelmények

2.1. A termékek minõségi, élelmiszer-biztonsági jellemzõinek, gyártási folyamatának, csomagolásának, jelölésének,

szállítási és tárolási körülményeinek meg kell felelnie a hatályos európai uniós és hazai elõírásoknak.

2.2. A tejtermékek a hõkezelésének módjától függõen

a) Pasztõrözöttek

b) Ultramagas hõmérsékleten hõkezeltek (UHT) lehetnek.

3. Speciális szállítási és tárolási követelmények

3.1. Szállításnál általános követelmény a napi rendszerességû szállítás. Ez az ellátott közintézmény helyi adottságainak,

valamint a kiszállított termék tárolási követelményeinek függvényében módosulhat, igazodva a közoktatási

intézmény infrastrukturális feltételeihez, valamint a szállító logisztikai és disztribúciós lehetõségeihez.
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3.2. A hûtést igénylõ termékeket úgy kell szállítani, hogy hõmérsékletük a szállítás teljes idõtartama alatt ne haladja meg

az elõállító által a terméken feltüntetett tárolási hõmérsékletet, amely legfeljebb +6 °C hõmérséklet lehet. Azoknak

az intézményeknek, amelyeknek nincs megfelelõ kapacitásuk a beérkezõ, hûtve tárolást igénylõ termékek hûtve

tárolására, gondoskodniuk kell arról, hogy a termékeket a szállítást követõ két órán belül a tanulók, középfokú iskola

tanulói, óvodások elfogyaszthassák.

3.3. Annak az intézménynek, amely nem rendelkezik a hûtést igénylõ és el nem fogyasztott termékek hûtve tárolásának

feltételeivel, a kiszállítástól számított maximum három órán belül gondoskodnia kell a megmaradt tejmennyiség

elõírásszerû megsemmisítésérõl. A fel nem használt iskolatej gyártó üzembe történõ visszaszállítása nem

engedélyezett.

3.4. Azokban az intézményekben, ahol az elõírásoknak megfelelõ hûtve tárolás feltételei biztosítottak, ott a termék

a csomagoláson feltüntetett fogyaszthatósági határidõig tárolható és felhasználható. Az ultramagas hõmérsékleten

hõkezelt termékek szobahõmérsékleten, a termék csomagolásán feltüntetett minõségmegõrzési határidõig

tárolhatók.

3.5. Nagyobb kiszerelési egységû termék (ún. lédig termék) kiosztását úgy kell elvégezni, hogy a termékben minõségi

romlás ne következzék be.

3. melléklet a 169/2009. (XII. 18.) FVM rendelethez

I. Támogatási kérelem fõlapjának adattartalma

1. Kérelmezõ regisztrációs száma.

2. Kérelmezõ azonosító adatai.

3. Kérelmezõ kapcsolattartási adatai.

4. Az intézményfenntartó típusának megjelölése (települési önkormányzat/intézményfenntartó társulás gesztor

önkormányzata/intézményfenntartó társulásban nem tag önkormányzat/megyei önkormányzat/országos kisebbségi

önkormányzat/gesztor önkormányzat/többcélú kistérségi társulás/alapítvány/egyházközség/egyéb).

5. Ellátotti kör megjelölése (óvodai nevelésben részt vevõ gyermekek/közoktatásban részt vevõ iskolák

I–VIII. évfolyamára beiratkozott, illetve ennek megfelelõ korosztályú tanulói/a közoktatásban részt vevõ iskolák

I–VIII. évfolyamára beiratkozott, illetve ennek megfelelõ korosztályú, gyógypedagógiai tantervû oktatásban részt vevõ

általános iskolai tanulók, illetve integráltan nevelt sajátos nevelési igényû tanulói/szakiskolai, illetve középfokú iskola

tanulói).

6. A támogatási idõszak megjelölése [I. idõszak (2010. január–március); II. idõszak (2010. április–oktatási/nevelési

intézmény nyári szünetének hivatalos kezdõ napja); III. idõszak (2010. szeptember–október); IV. idõszak (2010.

november–december)].

7. Az iskolafenntartó által mûködtetett általános iskola(k) adatai (az általános iskolá(k)ban iskolatej-ellátásban részesülõ

általános iskolai tanulók átlaglétszáma támogatási idõszakonként; az általános iskola neve; OM azonosító száma; nyári

szünet hivatalos kezdõ napja).

8. Az iskolafenntartó által fenntartott, gyógypedagógiai tanterv alapján mûködõ, illetve integráltan nevelt sajátos

nevelési igényû tanulók ellátását biztosító általános iskola(k) adatai (az általános iskolá(k)ban iskolatej-ellátásban

részesülõ általános iskolai tanulók átlaglétszáma támogatási idõszakonként; az általános iskola neve; OM azonosító

száma; nyári szünet hivatalos kezdõ napja).

9. Az iskolafenntartó által mûködtetett szak-, illetve középfokú iskola(k) adatai (az általános iskolá(k)ban

iskolatej-ellátásban részesülõ általános iskolai tanulók átlaglétszáma támogatási idõszakonként; az általános iskola

neve; OM azonosító száma; nyári szünet hivatalos kezdõ napja).

10. Az óvodafenntartó által mûködtetett óvoda(k) adatai (az óvoda(k)ban iskolatej-ellátásban részesülõ óvodások

átlaglétszáma támogatási idõszakonként; az óvoda neve; OM azonosító száma; nyári szünet hivatalos kezdõ napja).

11. Kiszállított tejegyenérték mennyisége (kiszállított tejmennyiség literben meghatározva + kiszállított ömlesztett

sajtmennyiség tejegyenértékben; óvodások/általános iskolások/gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, illetve

integráltan nevelt általános iskolai tanulók/szak-, illetve középfokú iskola tanulói részére kiosztott tejegyenérték

mennyiség külön-külön és összesen literben).
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12. Kiosztott tejegyenérték mennyiség (kiosztott tejmennyiség + kiosztott ömlesztett sajtmennyiség tejegyenértékben:

óvodások/általános iskolások/gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, illetve integráltan nevelt általános iskolai

tanulók/szak-, illetve középfokú iskola tanulói részére kiosztott tejegyenérték mennyiség külön-külön és összesen

literben).

13. A kiosztott tejmennyiség alapján igényelt támogatás összege (óvodások/általános iskolai tanulók/gyógypedagógiai

tanterv alapján tanuló, illetve integráltan nevelt általános iskolai tanulók/szak-, illetve középiskolások ellátása

esetében igényelt támogatás forintban).

14. Csatolt dokumentumok száma.

15. A kérelmezõ nyilatkozata arról, hogy a jelen támogatási kérelmében feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek,

valamint arról, hogy az MVH tudomására hoz mindennemû, a jóváhagyási, valamint a támogatási kérelemben szereplõ

adatokkal kapcsolatos változást a változástól számított tíz munkanapon belül.

16. Mellékletek az adott támogatási idõszakra vonatkozó számlákon szereplõ, leszállított termékmennyiség

termékkategóriánkénti és korcsoportonkénti (óvodás/általános iskolai tanuló/gyógypedagógiai tanterv alapján

tanuló, illetve integráltan nevelt általános iskolai tanuló/szak-, illetve középfokú iskola tanuló) bontásban.

17. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).

18. Kérelmezõ aláírása

II. Számlaösszesítõ adattartalma

1. Kérelmezõ azonosító adatai.

2. Az alábbi táblázat:

Számla-

szám

Szállítási

idõszak

Termék

kate-

gória

Leszállított mennyiség
Számla szerinti bruttó összeg (Ft)

liter/kg darab***

Óvoda

Általános iskola

Szak-,

illetve

közép-

iskola

Óvoda

Általá-

nos iskola
Szak-,

illetve

közép-

iskola

Össze-

sen
Óvoda

Általános iskola

Szak-,

illetve

közép-

iskola

Össze-

sen

Normál

tanterv

Speci-

ális

tanterv

Normál

tanterv

Speci-

ális

tanterv

Normál

tanterv

Speci-

ális

tanterv

3. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).

4. Kérelmezõ aláírása.

III. A megyei önkormányzatok, országos kisebbségi önkormányzatok, gesztor önkormányzatok, alapítványok,

egyházközségek és többcélú kistérségi társulások által alkalmazandó számlaösszesítõ adattartalma

1. Kérelmezõ azonosító adatai.

2. Az alábbi táblázat:

Számla-

szám

Szállítási

idõszak

Termék

kate-

gória

Leszállított mennyiség
Számla szerinti bruttó összeg (Ft)

liter/kg darab***

Óvoda

Általános iskola

Szak-,

illetve

közép-

iskola

Óvoda

Általános iskola

Szak-,

illetve

közép-

iskola

Össze-

sen
Óvoda

Általános iskola

Szak-,

illetve

közép-

iskola

Össze-

sen

Normál

tanterv

Speci-

ális

tanterv

Normál

tanterv

Speci-

ális

tanterv

Normál

tanterv

Speci-

ális

tanterv

3. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).

4. Kérelmezõ aláírása.
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4. melléklet a 169/2009. (XII. 18.) FVM rendelethez

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

1 1612441 Abádszalók

2 0212548 Abaliget

3 1024554 Abasár

4 0526718 Abaújkér

5 0503595 Abaújszántó

6 0811882 Abda

7 1104428 Ács

8 1318573 Acsa

9 0833385 Acsalag

10 1023241 Adács

11 1406080 Ádánd

12 1907302 Adásztevel

13 0708925 Adony

14 1931307 Adorjánháza

15 0317686 Ágasegyháza

16 0804880 Ágfalva

17 0509362 Aggtelek

18 0829407 Agyagosszergény

19 1508776 Ajak

20 0321944 Akasztó

21 0533093 Alacska

22 0726824 Alap

23 1625265 Alattyán

24 0715176 Alcsútdoboz

25 1006345 Aldebrõ

26 0213329 Almamellék

27 0429595 Almáskamarás

28 0927641 Álmosd

29 0520482 Alsóberecki

30 0519664 Alsódobsza

31 1729665 Alsónána

32 2019512 Alsónemesapáti

33 1930526 Alsóörs

34 2032081 Alsópáhok

35 1216425 Alsópetény

36 0725283 Alsószentiván

37 1822725 Alsóújlak

38 0529814 Alsóvadász

39 0521032 Alsózsolca

40 0616197 Ambrózfalva

41 1529975 Anarcs

42 1428714 Andocs

43 1017987 Andornaktálya

44 1134227 Annavölgy

45 1520303 Apagy

46 1333561 Apaj

47 1726125 Aparhant

48 0614252 Apátfalva

49 1808873 Apátistvánfalva

50 1007241 Apc

51 0321148 Apostag

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

52 1509353 Aranyosapáti

53 0514331 Arló

54 0503771 Arnót

55 0503823 Ároktõ

56 0619062 Árpádhalom

57 0610339 Ásotthalom

58 0826921 Ásványráró

59 0504233 Aszaló

60 1123852 Ászár

61 1316188 Aszód

62 1006503 Átány

63 1016090 Atkár

64 1732735 Attala

65 0205403 Babarc

66 1430474 Babócsa

67 1428316 Bábonymegyer

68 0815042 Babót

69 0310180 Bácsbokod

70 0327234 Bácsborsód

71 1922327 Badacsonytomaj

72 1309131 Bag

73 0920011 Bagamér

74 2030368 Bagod

75 0828769 Bágyogszovát

76 1129212 Baj

77 1817020 Bajánsenye

78 1116744 Bajna

79 1129355 Bajót

80 2004738 Bak

81 0915167 Bakonszeg

82 1923746 Bakonybél

83 0708730 Bakonycsernye

84 1929513 Bakonyjákó

85 1925991 Bakonynána

86 1930410 Bakonyoszlop

87 1125229 Bakonysárkány

88 0805944 Bakonyszentlászló

89 1122381 Bakonyszombathely

90 0629106 Baks

91 0203975 Baksa

92 0518184 Baktakék

93 1502325 Baktalórántháza

94 1213657 Balassagyarmat

95 0623676 Balástya

96 1011527 Balaton

97 1905838 Balatonalmádi

98 1427377 Balatonberény

99 1433853 Balatonboglár

100 1912238 Balatonederics

101 1419460 Balatonendréd

102 1420729 Balatonfenyves
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Sor-
szám

KSH Önkormányzat

103 1929461 Balatonfõkajár

104 1902219 Balatonfûzfõ

105 1905148 Balatonkenese

106 1407375 Balatonkeresztúr

107 1433862 Balatonlelle

108 1416601 Balatonszabadi

109 1424907 Balatonszárszó

110 1422822 Balatonszemes

111 1421324 Balatonszentgyörgy

112 1526958 Balkány

113 0902918 Balmazújváros

114 0325937 Balotaszállás

115 1131422 Bana

116 0525159 Bánhorváti

117 2008439 Bánokszentgyörgy

118 0521953 Bánréve

119 1526480 Barabás

120 0707047 Baracs

121 0708581 Baracska

122 0926693 Báránd

123 0806196 Barbacs

124 1432799 Barcs

125 1403735 Bárdudvarnok

126 1220048 Bárna

127 1711712 Báta

128 0303656 Bátmonostor

129 1233534 Bátonyterenye

130 1502990 Bátorliget

131 0418102 Battonya

132 0311961 Bátya

133 2024864 Batyk

134 2018698 Bázakerettye

135 2023144 Becsehely

136 1212016 Becske

137 2018360 Becsvölgye

138 1420710 Bedegkér

139 0933446 Bedõ

140 0506929 Bekecs

141 0426189 Békéssámson

142 0402680 Békésszentandrás

143 1004400 Bekölce

144 1033260 Bélapátfalva

145 0810588 Beled

146 1417127 Beleg

147 0419390 Bélmegyer

148 0708466 Beloiannisz

149 1325098 Bénye

150 1232911 Bér

151 1202389 Bercel

152 1520677 Beregsurány

153 0918467 Berekböszörmény

154 1634005 Berekfürdõ

155 1933127 Berhida

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

156 1209034 Berkenye

157 0216461 Berkesd

158 1507472 Berkesz

159 1318777 Bernecebaráti

160 0526356 Berzék

161 1430119 Berzence

162 1513639 Besenyõd

163 1027517 Besenyõtelek

164 1611305 Besenyszög

165 0716346 Besnyõ

166 1521227 Beszterec

167 0829805 Bezenye

168 0810560 Bezi

169 0213310 Bicsérd

170 0919956 Biharkeresztes

171 0924828 Biharnagybajom

172 0929887 Bihartorda

173 0429610 Biharugra

174 0204899 Bikal

175 1502945 Biri

176 1829203 Boba

177 2017543 Bocfölde

178 1022354 Boconád

179 0308305 Bócsa

180 0934102 Bocskaikert

181 0718254 Bodajk

182 1410506 Bodrog

183 0523737 Bodroghalom

184 0530784 Bodrogkeresztúr

185 0533808 Bodrogkisfalud

186 0514401 Bodrogolaszi

187 0505926 Bódvaszilas

188 0525195 Bogács

189 0232151 Bogád

190 0221892 Bogádmindszent

191 1703425 Bogyiszló

192 0914137 Bojt

193 1107311 Bokod

194 1003452 Boldog

195 0514474 Boldogkõváralja

196 0508396 Boldva

197 1418120 Bolhó

198 0608192 Bordány

199 0206725 Borjád

200 0319327 Borota

201 2010056 Borsfa

202 0530669 Borsodbóta

203 0506707 Borsodivánka

204 0505315 Borsodnádasd

205 0530207 Borsodszentgyörgy

206 0516799 Borsodszirák

207 1209894 Borsosberény

208 1930252 Borzavár
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Sor-
szám

KSH Önkormányzat

209 1522239 Botpalád

210 1805476 Bõ

211 1426532 Böhönye

212 1511299 Bököny

213 1706558 Bölcske

214 0833950 Bõny

215 0806619 Börcs

216 0815501 Bõsárkány

217 0413471 Bucsa

218 2020613 Búcsúszentlászló

219 0332823 Bugac

220 1519707 Buj

221 1214234 Buják

222 1417358 Buzsák

223 0527890 Bükkaranyos

224 0223162 Bükkösd

225 1010621 Bükkszenterzsébet

226 0508022 Bükkszentkereszt

227 0532887 Bükkzsérc

228 0713152 Cece

229 1509681 Cégénydányád

230 1320640 Ceglédbercel

231 1203665 Cered

232 1622938 Cibakháza

233 0503939 Cigánd

234 1719284 Cikó

235 0815954 Cirák

236 0431334 Csabacsûd

237 0730544 Csabdi

238 1930924 Csabrendek

239 1512928 Csaholc

240 1916072 Csajág

241 1803911 Csákánydoroszló

242 0705360 Csákberény

243 0720002 Csákvár

244 0602121 Csanádalberti

245 0420455 Csanádapáca

246 0605379 Csanádpalota

247 1016841 Csány

248 0219901 Csányoszró

249 0622293 Csanytelek

250 1529416 Csaroda

251 1116416 Császár

252 0310472 Császártöltés

253 0326471 Csátalja

254 0316373 Csávoly

255 1230270 Csécse

256 1526107 Csegöld

257 1819488 Csehi

258 1812724 Csehimindszent

259 1305184 Csemõ

260 1823816 Csempeszkopács

261 0632285 Csengele

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

262 1530641 Csenger

263 1524095 Csengersima

264 1526851 Csengerújfalu

265 0312344 Csengõd

266 1809070 Csénye

267 0508493 Csenyéte

268 1613170 Csépa

269 1812140 Csepreg

270 0506974 Cserépfalu

271 1222594 Cserhátsurány

272 1605795 Cserkeszõlõ

273 0528459 Csernely

274 2007135 Cserszegtomaj

275 2002583 Csesztreg

276 1931699 Csetény

277 1318476 Csévharaszt

278 0315699 Csikéria

279 1730094 Csikóstõttõs

280 1826064 Csipkerek

281 0505333 Csobád

282 0520774 Csobaj

283 1306822 Csobánka

284 0721908 Csókakõ

285 1405971 Csokonyavisonta

286 1118926 Csolnok

287 0312025 Csólyospálos

288 1333118 Csomád

289 2031149 Csonkahegyhát

290 1902185 Csopak

291 0709779 Csór

292 0426709 Csorvás

293 1932878 Csót

294 1932814 Csögle

295 0912450 Csökmõ

296 1424314 Csököly

297 2029364 Csömödér

298 1822390 Csönge

299 0706734 Csõsz

300 1326985 Csõvár

301 1421315 Csurgó

302 1917172 Dabronc

303 1133163 Dad

304 1122910 Dág

305 1729230 Dalmand

306 1331811 Dánszentmiklós

307 1318397 Dány

308 1431352 Darány

309 0821865 Darnózseli

310 0734342 Daruszentmiklós

311 0914678 Darvas

312 0310533 Dávod

313 1724989 Decs

314 0504686 Dédestapolcsány
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Sor-
szám

KSH Önkormányzat

315 0732753 Dég

316 1212511 Dejtár

317 1309973 Délegyháza

318 1517756 Demecser

319 0207773 Dencsháza

320 0607834 Derekegyház

321 0624077 Deszk

322 0424819 Dévaványa

323 1932276 Devecser

324 1206743 Diósjenõ

325 0232373 Diósviszló

326 0433190 Doboz

327 0630535 Dóc

328 0525690 Domaháza

329 0613383 Domaszék

330 0424031 Dombegyház

331 1707685 Dombóvár

332 1514508 Dombrád

333 1304808 Domony

334 1007515 Domoszló

335 1030261 Dormánd

336 1224439 Dorogháza

337 1702565 Döbrököz

338 1503647 Döge

339 1329647 Dömsöd

340 0217419 Drávafok

341 0228608 Drávaszabolcs

342 0221698 Drávasztára

343 1208156 Drégelypalánk

344 1902936 Dudar

345 1133835 Dunaalmás

346 1325362 Dunabogdány

347 0321069 Dunaegyháza

348 0312566 Dunafalva

349 0307861 Dunapataj

350 0821078 Dunaszeg

351 0209186 Dunaszekcsõ

352 1709539 Dunaszentgyörgy

353 0815875 Dunaszentpál

354 0314766 Dunatetétlen

355 0307612 Dunavecse

356 0304109 Dusnok

357 0914614 Ebes

358 0816708 Écs

359 1017181 Ecséd

360 1204251 Ecseg

361 0409432 Ecsegfalva

362 1324518 Ecser

363 0510728 Edelény

364 0228918 Egerág

365 1012821 Egerbakta

366 1026019 Egerbocs

367 1016610 Egercsehi

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

368 1002981 Egerfarmos

369 1013648 Egerszólát

370 2033428 Egervár

371 1828796 Egervölgy

372 0820288 Egyed

373 0915741 Egyek

374 1217659 Egyházasdengeleg

375 0815237 Egyházasfalu

376 0216498 Egyházasharaszti

377 0227401 Egyházaskozár

378 1825946 Egyházasrádóc

379 0432957 Elek

380 0720358 Elõszállás

381 0504677 Emõd

382 0533048 Encs

383 1532328 Encsencs

384 1225496 Endrefalva

385 0815033 Enese

386 0702802 Enying

387 1518528 Eperjeske

388 1129638 Epöl

389 0522503 Erdõhorváti

390 1313480 Erdõkertes

391 1028556 Erdõkövesd

392 1222655 Erdõkürt

393 0218704 Erdõsmecske

394 1221795 Erdõtarcsa

395 1024235 Erdõtelek

396 1020118 Erk

397 1510852 Érpatak

398 0311864 Érsekcsanád

399 0333589 Érsekhalma

400 1221582 Érsekvadkert

401 0925469 Esztár

402 2006178 Eszteregnye

403 1106664 Ete

404 1215370 Etes

405 0702316 Etyek

406 1523250 Fábiánháza

407 0619974 Fábiánsebestyén

408 1718980 Fadd

409 0502741 Fáj

410 0303230 Fajsz

411 0833996 Farád

412 0534272 Farkaslyuk

413 1309122 Farmos

414 1616647 Fegyvernek

415 1518971 Fehérgyarmat

416 0806956 Fehértó

417 0732203 Fehérvárcsurgó

418 0729939 Felcsút

419 1020747 Feldebrõ

420 0622646 Felgyõ
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Sor-
szám

KSH Önkormányzat

421 0833251 Felpéc

422 1813587 Felsõcsatár

423 0509742 Felsõdobsza

424 0333598 Felsõlajos

425 1715820 Felsõnána

426 0532762 Felsõnyárád

427 1717914 Felsõnyék

428 1924369 Felsõörs

429 1306035 Felsõpakony

430 1224323 Felsõpetény

431 2021476 Felsõrajk

432 0302954 Felsõszentiván

433 0208819 Felsõszentmárton

434 1823287 Felsõszölnök

435 1016328 Felsõtárkány

436 0531671 Felsõtelekes

437 0523533 Felsõvadász

438 0502848 Felsõzsolca

439 1522415 Fényeslitke

440 0809885 Fertõd

441 0809487 Fertõendréd

442 0812414 Fertõrákos

443 0302149 Foktõ

444 0517932 Fony

445 0633020 Forráskút

446 0530483 Forró

447 0609210 Földeák

448 0903258 Földes

449 0522123 Fulókércs

450 0916993 Furta

451 0706114 Füle

452 0922150 Fülöp

453 0333622 Fülöpjakab

454 0314058 Fülöpszállás

455 1717950 Fürged

456 0517109 Füzér

457 0511378 Füzérkomlós

458 0412256 Füzesgyarmat

459 0918175 Gáborján

460 1513727 Gacsály

461 0409511 Gádoros

462 2012991 Galambok

463 1225663 Galgaguta

464 1313295 Galgagyörk

465 1319503 Galgahévíz

466 1327128 Galgamácsa

467 1406451 Gamás

468 0715750 Gánt

469 0331848 Gara

470 0510904 Garadna

471 0710296 Gárdony

472 0326383 Gátér

473 1505801 Gávavencsellõ

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

474 1503629 Géberjén

475 0303577 Géderlak

476 1505670 Gégény

477 0523719 Gelej

478 2008068 Gellénháza

479 2012089 Gelse

480 1513000 Gemzse

481 1824183 Gencsapáti

482 1826152 Gérce

483 0407393 Gerendás

484 0202857 Geresdlak

485 1705731 Gerjen

486 1830942 Gersekarát

487 0417394 Geszt

488 0515608 Gesztely

489 1528893 Geszteréd

490 0521564 Girincs

491 1309441 Gomba

492 0233233 Gödre

493 1430571 Gölle

494 0515936 Gönc

495 0518643 Göncruszka

496 0802060 Gönyû

497 0916568 Görbeháza

498 0230438 Görcsöny

499 1414599 Görgeteg

500 1529443 Gulács

501 2002097 Gutorfölde

502 0826860 Gyarmat

503 1430960 Gyékényes

504 2023302 Gyenesdiás

505 0218315 Gyód

506 0820400 Gyömöre

507 1811943 Gyöngyösfalu

508 1017534 Gyöngyöshalász

509 1013338 Gyöngyösoroszi

510 1008323 Gyöngyöspata

511 1019123 Gyöngyössolymos

512 1028088 Gyöngyöstarján

513 1730289 Gyönk

514 0808721 Gyõrasszonyfa

515 1725539 Györe

516 0505069 Györgytarló

517 1712326 Györköny

518 0813198 Gyõrladamér

519 0831316 Gyõrság

520 0819309 Gyõrsövényház

521 0815653 Gyõrszemere

522 1510126 Gyõrtelek

523 0807481 Gyõrújbarát

524 0831787 Gyõrújfalu

525 1809724 Gyõrvár

526 0815228 Gyõrzámoly
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Sor-
szám

KSH Önkormányzat

527 1507676 Gyulaháza

528 1730359 Gyulaj

529 0715918 Gyúró

530 1533774 Gyüre

531 2010269 Hahót

532 0926170 Hajdúbagos

533 0912803 Hajdúdorog

534 0931097 Hajdúsámson

535 0917473 Hajdúszovát

536 1915361 Hajmáskér

537 0318759 Hajós

538 0826790 Halászi

539 1309690 Halásztelek

540 1907898 Halimba

541 0527942 Halmaj

542 0525104 Hangony

543 0723427 Hantos

544 1714164 Harc

545 0807649 Harka

546 0308350 Harkakötöny

547 1408837 Háromfa

548 0505847 Harsány

549 0318458 Harta

550 0812308 Hédervár

551 1416726 Hedrehely

552 0817905 Hegyeshalom

553 1832188 Hegyfalu

554 1818032 Hegyhátszentjakab

555 0818403 Hegykõ

556 1203993 Héhalom

557 0506655 Hejõbába

558 0504604 Hejõkeresztúr

559 0516780 Hejõpapi

560 0304093 Helvécia

561 0929391 Hencida

562 0530137 Hercegkút

563 0312937 Hercegszántó

564 1020242 Heréd

565 1111891 Héreg

566 1923658 Herend

567 1309849 Hernád

568 0524165 Hernádkak

569 0531200 Hernádnémeti

570 0519840 Hernádvécse

571 1409928 Hetes

572 0207126 Hetvehely

573 1014526 Heves

574 1010241 Hevesaranyos

575 1313949 Hévízgyörk

576 0206798 Hidas

577 0511697 Hidasnémeti

578 0525672 Hidvégardó

579 0227933 Himesháza

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

580 0804020 Himod

581 0233932 Hobol

582 1513019 Hodász

583 0531167 Hollóháza

584 1233242 Hollókõ

585 0327845 Homokmégy

586 1419150 Homokszentgyörgy

587 0521236 Homrogd

588 1004145 Hort

589 0904118 Hortobágy

590 1816887 Horvátzsidány

591 0230836 Hosszúhetény

592 0906266 Hosszúpályi

593 1820880 Hosszúpereszteg

594 1726055 Hõgyész

595 0433297 Hunya

596 1525636 Ibrány

597 0525399 Igrici

598 1427784 Iharosberény

599 1811387 Ikervár

600 1303300 Iklad

601 0820604 Ikrény

602 1509654 Ilk

603 0308095 Imrehegy

604 0508086 Ináncs

605 1332106 Inárcs

606 1426301 Inke

607 1229319 Ipolyvece

608 1704701 Iregszemcse

609 1307807 Isaszeg

610 1010074 Istenmezeje

611 0831635 Iván

612 1831680 Ivánc

613 1727711 Izmény

614 0321999 Izsák

615 0505591 Izsófalva

616 1813958 Ják

617 0317923 Jakabszállás

618 1415927 Jákó

619 1507843 Jánkmajtis

620 0309469 Jánoshalma

621 1811679 Jánosháza

622 1622859 Jánoshida

623 0526657 Járdánháza

624 1517589 Jármi

625 1917437 Jásd

626 1622929 Jászágó

627 1630711 Jászalsószentgyörgy

628 1622202 Jászapáti

629 1615811 Jászboldogháza

630 1617978 Jászdózsa

631 1623579 Jászfelsõszentgyörgy

632 1625186 Jászjákóhalma
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Sor-
szám

KSH Önkormányzat

633 1311004 Jászkarajenõ

634 1622798 Jászkisér

635 1621111 Jászladány

636 1613514 Jászszentandrás

637 0308378 Jászszentlászló

638 1623135 Jásztelek

639 1513143 Jéke

640 0715972 Jenõ

641 1208712 Jobbágyi

642 1417279 Juta

643 0812113 Kajárpéc

644 0721342 Kajászó

645 1714100 Kajdacs

646 1702033 Kakasd

647 1332230 Kakucs

648 1032179 Kál

649 1829957 Káld

650 1208642 Kálló

651 1531404 Kállósemjén

652 1406105 Kálmáncsa

653 1527225 Kálmánháza

654 0306442 Kalocsa

655 0716683 Káloz

656 0404279 Kamut

657 1502671 Kántorjánosi

658 1405272 Kánya

659 1015307 Kápolna

660 1409098 Kaposfõ

661 1418227 Kaposmérõ

662 1718962 Kaposszekcsõ

663 1406424 Kaposszerdahely

664 1914270 Káptalanfa

665 0828334 Kapuvár

666 1005935 Karácsond

667 1405263 Karád

668 1218625 Karancsalja

669 1208855 Karancskeszi

670 1226897 Karancsság

671 0521218 Karcsa

672 2018041 Karmacs

673 0530508 Karos

674 1330696 Kartal

675 0330605 Kaskantyú

676 0422752 Kaszaper

677 0311280 Katymár

678 1327827 Káva

679 0513374 Kázsmárk

680 0319789 Kecel

681 1104525 Kecskéd

682 2032902 Kehidakustány

683 1528431 Kék

684 1514359 Kékcse

685 0327571 Kelebia

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

686 0512034 Kelemér

687 0318166 Kéleshalom

688 1519992 Kemecse

689 1812247 Kemenesmagasi

690 1813426 Kemenesmihályfa

691 0210542 Kémes

692 0505458 Kenézlõ

693 1607418 Kengyel

694 1809937 Kenyeri

695 1028079 Kerecsend

696 0322530 Kerekegyháza

697 1110995 Kerékteleki

698 1334166 Kerepes

699 1925654 Kerta

700 0412618 Kertészsziget

701 1231413 Keszeg

702 0529249 Kesznyéten

703 1129577 Kesztölc

704 0403461 Kétegyháza

705 1411174 Kéthely

706 1619813 Kétpó

707 0403106 Kétsoprony

708 0208572 Kétújfalu

709 0431574 Kevermes

710 0814748 Kimle

711 0702343 Kincsesbánya

712 0220552 Királyegyháza

713 0613666 Királyhegyes

714 0712636 Kisapostag

715 1519424 Kisar

716 0822886 Kisbajcs

717 1424493 Kisbárapáti

718 0833695 Kisfalud

719 0522840 Kisgyõr

720 0528875 Kishuta

721 1018281 Kisköre

722 0309344 Kiskõrös

723 0728990 Kisláng

724 1528477 Kisléta

725 1930173 Kislõd

726 0915477 Kismarja

727 1333738 Kismaros

728 1012502 Kisnána

729 1305227 Kisnémedi

730 1329850 Kisoroszi

731 0512399 Kistokaj

732 1625919 Kisújszállás

733 1509265 Kisvárda

734 0626666 Kiszombor

735 0328158 Kisszállás

736 1102510 Kocs

737 1332771 Kocsér

738 1722433 Kocsola
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Sor-
szám

KSH Önkormányzat

739 1507445 Kocsord

740 1331361 Kóka

741 0917455 Kokad

742 1930182 Kolontár

743 0902167 Komádi

744 0516559 Komlóska

745 1527146 Komoró

746 1023995 Kompolt

747 0410287 Kondoros

748 0811262 Kóny

749 0925964 Konyár

750 0806895 Kópháza

751 0824633 Koroncó

752 1327687 Kosd

753 1324679 Kóspallag

754 1523728 Kótaj

755 0528547 Kovácsvágás

756 0206336 Kozármisleny

757 1516665 Kölcse

758 1710463 Kölesd

759 0217899 Kölked

760 1014535 Kömlõ

761 1107630 Kömlõd

762 1523612 Kömörõ

763 0313806 Kömpöc

764 0526602 Köröm

765 0410764 Körösnagyharsány

766 0412900 Köröstarcsa

767 1332975 Kõröstetétlen

768 0931130 Körösszakál

769 0908943 Körösszegapáti

770 1820109 Kõszegszerdahely

771 1418148 Kötcse

772 0406804 Kötegyán

773 1611235 Kõtelek

774 0215538 Kõvágószõlõs

775 0519576 Krasznokvajda

776 0734209 Kulcs

777 0305856 Kunadacs

778 0416045 Kunágota

779 0306044 Kunbaja

780 0307728 Kunbaracs

781 1605254 Kuncsorba

782 0329027 Kunfehértó

783 1622567 Kunhegyes

784 1623171 Kunmadaras

785 0331918 Kunpeszér

786 0331893 Kunszállás

787 1632504 Kunszentmárton

788 1720507 Kurd

789 0511819 Kurityán

790 2019479 Kustánszeg

791 1428857 Kutas

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

792 1428291 Lábod

793 1416258 Lad

794 0305786 Ladánybene

795 0707506 Lajoskomárom

796 0515857 Lak

797 0306202 Lakitelek

798 1411040 Lakócsa

799 0233330 Lánycsók

800 1521290 Laskod

801 1414863 Látrány

802 0804376 Lázi

803 1330809 Leányfalu

804 1125487 Leányvár

805 0833668 Lébény

806 0511660 Legyesbénye

807 0503531 Léh

808 2012575 Lenti

809 0707269 Lepsény

810 1921962 Lesenceistvánd

811 1917871 Lesencetomaj

812 0905768 Létavértes

813 2012122 Letenye

814 1322682 Letkés

815 0819239 Levél

816 1530979 Levelek

817 0222974 Lippó

818 1204871 Litke

819 1918856 Lókút

820 1526091 Lónya

821 1309140 Lórév

822 0719114 Lovasberény

823 2028167 Lovászi

824 1905087 Lovászpatona

825 0421209 Lõkösháza

826 1507995 Lövõpetri

827 1220190 Lucfalva

828 1202778 Ludányhalászi

829 0503902 Mád

830 0323357 Madaras

831 1729337 Madocsa

832 0206813 Mágocs

833 1516629 Magy

834 0727678 Magyaralmás

835 1410427 Magyaratád

836 0427906 Magyarbánhegyes

837 0225177 Magyarbóly

838 0605962 Magyarcsanád

839 1226967 Magyargéc

840 1926374 Magyargencs

841 0903683 Magyarhomorog

842 1706017 Magyarkeszi

843 1803221 Magyarlak

844 0205412 Magyarmecske
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Sor-
szám

KSH Önkormányzat

845 1232407 Magyarnándor

846 1817288 Magyarszecsõd

847 0222600 Magyarszék

848 0227863 Majs

849 1304394 Makád

850 0519600 Makkoshotyka

851 1027696 Maklár

852 0527395 Mályi

853 1517826 Mándok

854 0723490 Mány

855 1418500 Marcali

856 1922220 Marcaltõ

857 0812283 Máriakálnok

858 0214483 Máriakéménd

859 1304570 Márianosztra

860 1519655 Máriapócs

861 0610515 Maroslele

862 0625733 Mártély

863 1518874 Mátészalka

864 1019965 Mátraballa

865 1014872 Mátraderecske

866 1220075 Mátramindszent

867 1219372 Mátranovák

868 1224332 Mátraszele

869 1233525 Mátraterenye

870 1230100 Mátraverebély

871 0716948 Mátyásdomb

872 0213444 Mecseknádasd

873 0827359 Mecsér

874 0420765 Medgyesbodzás

875 0430128 Medgyesegyháza

876 1730562 Medina

877 0521768 Megyaszó

878 0423931 Méhkerék

879 1529799 Méhtelek

880 0316018 Mélykút

881 1303692 Mende

882 0525618 Méra

883 1507463 Mérk

884 1423630 Mernye

885 1630234 Mesterszállás

886 1416106 Mesztegnyõ

887 0513833 Mezõcsát

888 1430854 Mezõcsokonya

889 0717552 Mezõfalva

890 0404206 Mezõgyán

891 0411873 Mezõhegyes

892 0511323 Mezõkeresztes

893 0705689 Mezõkomárom

894 0430322 Mezõkovácsháza

895 0519433 Mezõkövesd

896 1532656 Mezõladány

897 1923560 Mezõlak

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

898 0518379 Mezõnagymihály

899 0511749 Mezõnyárád

900 0812812 Mezõörs

901 1025089 Mezõszemere

902 0706576 Mezõszentgyörgy

903 0729036 Mezõszilas

904 1031662 Mezõtárkány

905 0503443 Mezõzombor

906 2027526 Miháld

907 2002130 Mihályfa

908 1904668 Mihályháza

909 0821980 Mihályi

910 1420905 Mike

911 1324466 Mikebuda

912 0924217 Mikepércs

913 1031282 Mikófalva

914 0524253 Mikóháza

915 1830599 Mikosszéplak

916 1531750 Milota

917 0621555 Mindszent

918 0216285 Mindszentgodisa

919 0330632 Miske

920 1126930 Mocsa

921 1317783 Mogyoród

922 1128255 Mogyorósbánya

923 2021014 Molnári

924 0507825 Monok

925 1924040 Monostorapáti

926 0925894 Monostorpályi

927 1720701 Mórágy

928 1431343 Mosdós

929 0833677 Mosonszentmiklós

930 0229540 Mozsgó

931 0521546 Múcsony

932 0502158 Muhi

933 2025210 Murakeresztúr

934 2033987 Muraszemenye

935 0411989 Murony

936 1519211 Nábrád

937 1806716 Nádasd

938 0713903 Nádasdladány

939 1415909 Nágocs

940 1927979 Nagyalásony

941 1504710 Nagyar

942 1421652 Nagybajom

943 0426028 Nagybánhegyes

944 0325955 Nagybaracska

945 1216391 Nagybárkány

946 1429063 Nagyberény

947 1421449 Nagyberki

948 1314775 Nagybörzsöny

949 0802495 Nagycenk

950 1522743 Nagycserkesz
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Sor-
szám

KSH Önkormányzat

951 1521485 Nagydobos

952 0233899 Nagydobsza

953 1718388 Nagydorog

954 1506488 Nagyecsed

955 0620914 Nagyér

956 1923180 Nagyesztergár

957 1026879 Nagyfüged

958 1527155 Nagyhalász

959 0202653 Nagyharsány

960 1621689 Nagyiván

961 0404242 Nagykamarás

962 2020589 Nagykapornak

963 0707001 Nagykarácsony

964 1313435 Nagykáta

965 0908907 Nagykereki

966 1727182 Nagykónyi

967 1432805 Nagykorpád

968 1309991 Nagykovácsi

969 1615574 Nagykörû

970 0732364 Nagylók

971 0832939 Nagylózs

972 0617233 Nagymágocs

973 1714030 Nagymányok

974 0214650 Nagynyárád

975 1223986 Nagyoroszi

976 0219877 Nagypall

977 0227164 Nagypeterd

978 0906309 Nagyrábé

979 2014979 Nagyrécse

980 1031486 Nagyréde

981 1606318 Nagyrév

982 0533181 Nagyrozvágy

983 1127076 Nagysáp

984 1826143 Nagysimonyi

985 1425520 Nagyszakácsi

986 1706761 Nagyszékely

987 1527988 Nagyszekeres

988 0408244 Nagyszénás

989 0833543 Nagyszentjános

990 1323409 Nagytarcsa

991 1010418 Nagyút

992 1533783 Nagyvarsány

993 1919196 Nagyvázsony

994 0726134 Nagyvenyim

995 1028282 Nagyvisnyó

996 1508420 Napkor

997 1120163 Naszály

998 0528033 Nekézseny

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

999 2006169 Nemesapáti

1000 1823320 Nemescsó

1001 1407913 Nemesdéd

1002 1905652 Nemesgörzsöny

1003 1902787 Nemesgulács

1004 0332540 Nemesnádudvar

1005 1417561 Nemesvid

1006 1921759 Nemesszalók

1007 1715006 Németkér

1008 1133826 Neszmély

1009 1209797 Nézsa

1010 1410959 Nikla

1011 1204358 Nógrád

1012 1232300 Nógrádkövesd

1013 1212131 Nógrádmegyer

1014 1208387 Nógrádsáp

1015 1219497 Nógrádsipek

1016 1914757 Noszlop

1017 1018810 Noszvaj

1018 2003355 Nova

1019 1029276 Novaj

1020 0527191 Novajidrány

1021 1229425 Nõtincs

1022 1323038 Nyáregyháza

1023 0323056 Nyárlõrinc

1024 1320066 Nyársapát

1025 0512885 Nyékládháza

1026 0932294 Nyírábrány

1027 0914003 Nyíracsád

1028 1924004 Nyirád

1029 0906187 Nyíradony

1030 1514845 Nyírbátor

1031 1515802 Nyírbéltek

1032 1531158 Nyírbogát

1033 1528802 Nyírbogdány

1034 1507904 Nyírcsaholy

1035 1525973 Nyírcsászári

1036 1528440 Nyírgelse

1037 1509238 Nyírgyulaj

1038 1514696 Nyíribrony

1039 1531477 Nyírjákó

1040 1518290 Nyírkarász

1041 1532452 Nyírkáta

1042 1525928 Nyírkércs

1043 1511095 Nyírlövõ

1044 1511271 Nyírlugos

1045 1512274 Nyírmada
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Sor-
szám

KSH Önkormányzat

1046 0932382 Nyírmártonfalva

1047 1523269 Nyírmeggyes

1048 1526365 Nyírmihálydi

1049 1510807 Nyírparasznya

1050 1533145 Nyírpazony

1051 1503878 Nyírpilis

1052 1528060 Nyírtass

1053 1513550 Nyírtelek

1054 1509256 Nyírtét

1055 1512098 Nyírtura

1056 1516522 Nyírvasvári

1057 0504215 Nyomár

1058 0812955 Nyúl

1059 1304075 Ócsa

1060 1522284 Ófehértó

1061 2027775 Óhíd

1062 0419257 Okány

1063 1926514 Olaszfalu

1064 0531778 Olaszliszka

1065 0221704 Old

1066 0522558 Onga

1067 0522628 Ónod

1068 1527924 Ópályi

1069 0612797 Ópusztaszer

1070 1416823 Ordacsehi

1071 0316276 Ordas

1072 0211730 Orfû

1073 0316939 Orgovány

1074 0534069 Ormosbánya

1075 0815121 Osli

1076 1832629 Ostffyasszonyfa

1077 1027216 Ostoros

1078 1419770 Osztopán

1079 1705661 Ozora

1080 1708961 Õcsény

1081 1628006 Öcsöd

1082 1531769 Ököritófülpös

1083 1812043 Ölbõ

1084 1526550 Ömböly

1085 1509025 Õr

1086 1308545 Õrbottyán

1087 0308679 Öregcsertõ

1088 1407056 Öreglak

1089 1203249 Õrhalom

1090 1810630 Õriszentpéter

1091 1629382 Örményes

1092 1924068 Õsi

1093 1925450 Öskü

1094 0802635 Öttevény

1095 0631079 Öttömös

1096 0515893 Pácin

1097 2031741 Pacsa

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

1098 0318670 Páhi

1099 2029160 Páka

1100 2024271 Pakod

1101 0725751 Pákozd

1102 1709371 Pálfa

1103 0512362 Pálháza

1104 1434041 Pálmajor

1105 0302705 Pálmonostora

1106 0210135 Palotabozsok

1107 1205883 Palotás

1108 1322248 Pánd

1109 1823108 Pankasz

1110 0824305 Pannonhalma

1111 1527748 Pap

1112 1911855 Pápakovácsi

1113 1931255 Pápateszér

1114 1907348 Papkeszi

1115 1007436 Parád

1116 0526745 Parasznya

1117 1531972 Paszab

1118 1207409 Pásztó

1119 1207199 Patak

1120 1512186 Pátroha

1121 1523685 Pátyod

1122 0721786 Pázmánd

1123 0812715 Pázmándfalu

1124 1922451 Pécsely

1125 0216115 Pellérd

1126 1019567 Pély

1127 1318689 Penc

1128 1517084 Penészlek

1129 0815529 Pér

1130 1328185 Perbál

1131 0823773 Pereszteg

1132 0719354 Perkáta

1133 0533419 Perkupa

1134 1321847 Péteri

1135 1012070 Pétervására

1136 1517224 Petneháza

1137 1033686 Petõfibánya

1138 0315431 Petõfiszállás

1139 1211590 Piliny

1140 1329601 Pilisborosjenõ

1141 1307144 Piliscsaba

1142 1121874 Piliscsév

1143 1334148 Pilisjászfalu

1144 1114669 Pilismarót

1145 1305290 Pilisszántó

1146 1318731 Pilisszentkereszt

1147 1308457 Pilisszentlászló

1148 1719585 Pincehely

1149 1503391 Piricse
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Sor-
szám

KSH Önkormányzat

1150 0315398 Pirtó

1151 0606284 Pitvaros

1152 0911837 Pocsaj

1153 1511244 Pócspetri

1154 0217242 Pogány

1155 2021050 Pókaszepetk

1156 0717525 Polgárdi

1157 1517215 Porcsalma

1158 1022196 Poroszló

1159 1923515 Porva

1160 2009867 Pölöske

1161 1733570 Pörböly

1162 0521272 Prügy

1163 1513860 Pusztadobos

1164 0405397 Pusztaföldvár

1165 1719938 Pusztahencse

1166 1419026 Pusztakovácsi

1167 2006530 Pusztamagyaród

1168 0606354 Pusztamérges

1169 1615246 Pusztamonostor

1170 0729018 Pusztaszabolcs

1171 2026639 Pusztaszentlászló

1172 0628592 Pusztaszer

1173 1323083 Pusztavacs

1174 1315583 Pusztazámor

1175 0527410 Putnok

1176 0812964 Püski

1177 1321388 Püspökhatvan

1178 0910162 Püspökladány

1179 1807278 Püspökmolnári

1180 1304303 Püspökszilágy

1181 0833701 Rábacsécsény

1182 1826736 Rábagyarmat

1183 1803197 Rábahídvég

1184 0814793 Rábakecöl

1185 0825335 Rábapatona

1186 1826073 Rábapaty

1187 0824721 Rábapordány

1188 0815273 Rábaszentandrás

1189 0815422 Rábatamási

1190 0709900 Rácalmás

1191 0702015 Ráckeresztúr

1192 1317260 Ráckeve

1193 1302370 Rád

1194 0506053 Ragály

1195 0826587 Rajka

1196 0529717 Rakaca

1197 0516133 Rakacaszend

1198 1514739 Rakamaz

1199 1614207 Rákóczifalva

1200 1612423 Rákócziújfalu

1201 1531857 Ramocsaháza

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

1202 0531909 Rásonysápberencs

1203 0512469 Rátka

1204 0821801 Ravazd

1205 1009609 Recsk

1206 1130012 Réde

1207 2031592 Rédics

1208 1715459 Regöly

1209 0326310 Rém

1210 0531884 Répáshuta

1211 0814438 Répceszemere

1212 1521573 Rétközberencs

1213 1905625 Révfülöp

1214 0509317 Révleányvár

1215 2023898 Rezi

1216 0519220 Ricse

1217 1228884 Rimóc

1218 1426754 Rinyaszentkirály

1219 1524581 Rohod

1220 1212195 Romhány

1221 0204516 Rózsafa

1222 1517428 Rozsály

1223 1027650 Rózsaszentmárton

1224 0613161 Röszke

1225 0523029 Rudabánya

1226 0534120 Rudolftelep

1227 1810597 Rum

1228 0603966 Ruzsa

1229 1212520 Ságújfalu

1230 1414942 Ságvár

1231 0503081 Sajóhídvég

1232 0514313 Sajókaza

1233 0526949 Sajókeresztúr

1234 0527173 Sajólád

1235 0516638 Sajópetri

1236 0523782 Sajópüspöki

1237 0516054 Sajószentpéter

1238 0520738 Sajóvámos

1239 2027720 Salomvár

1240 0504729 Sály

1241 0631705 Sándorfalva

1242 0926116 Sáp

1243 0925007 Sáránd

1244 2008101 Sárhida

1245 1126903 Sárisáp

1246 0425168 Sarkadkeresztúr

1247 0731802 Sárkeresztes

1248 0725344 Sárkeresztúr

1249 2014906 Sármellék

1250 0725140 Sárosd

1251 0527474 Sárospatak

1252 1704747 Sárpilis

1253 0923940 Sárrétudvari
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Sor-
szám

KSH Önkormányzat

1254 0731538 Sárszentágota

1255 1720817 Sárszentlõrinc

1256 0711776 Sárszentmihály

1257 1007180 Sarud

1258 0232160 Sásd

1259 0502875 Sáta

1260 0505120 Sátoraljaújhely

1261 0233482 Sátorhely

1262 1402051 Sávoly

1263 1427368 Segesd

1264 0228741 Sellye

1265 1504491 Sényõ

1266 0720206 Seregélyes

1267 0532531 Serényfalva

1268 1725645 Sióagárd

1269 1008527 Sirok

1270 0812627 Sokorópátka

1271 0329115 Solt

1272 0318218 Soltszentimre

1273 0319983 Soltvadkert

1274 0223472 Somberek

1275 1926569 Somlóvásárhely

1276 0223807 Somogyapáti

1277 1418078 Somogyfajsz

1278 1420330 Somogygeszti

1279 0229142 Somogyhárságy

1280 1428963 Somogyjád

1281 1412876 Somogymeggyes

1282 1415626 Somogysámson

1283 1428723 Somogysárd

1284 1418546 Somogyszob

1285 1404853 Somogyudvarhely

1286 1421856 Somogyvámos

1287 1419442 Somogyvár

1288 1201526 Somoskõújfalu

1289 0733321 Soponya

1290 1807171 Sorkifalud

1291 1829692 Sorokpolány

1292 1214881 Sóshartyán

1293 1306840 Sóskút

1294 1822983 Sótony

1295 2019080 Söjtör

1296 1824800 Söpte

1297 0714951 Sukoró

1298 1131990 Súr

1299 0321245 Sükösd

1300 1321713 Sülysáp

1301 1925593 Sümeg

1302 2021397 Sümegcsehi

1303 1108688 Süttõ

1304 0728705 Szabadbattyán

1305 0431325 Szabadkígyós

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

1306 0325061 Szabadszállás

1307 0215079 Szabadszentkirály

1308 1519169 Szabolcs

1309 1522053 Szabolcsbáka

1310 1503586 Szabolcsveresmart

1311 0208475 Szajk

1312 1605874 Szajol

1313 0503805 Szakáld

1314 1704464 Szakály

1315 1710083 Szakcs

1316 0319530 Szakmár

1317 1504774 Szakoly

1318 1133516 Szákszend

1319 0222257 Szalánta

1320 0531015 Szalaszend

1321 0319947 Szalkszentmárton

1322 0516753 Szalonna

1323 1513046 Szamosszeg

1324 0311794 Szank

1325 0808536 Szany

1326 0719549 Szár

1327 0815714 Szárföld

1328 1133491 Szárliget

1329 1605777 Szászberek

1330 0233765 Szászvár

1331 1531237 Szatmárcseke

1332 1215325 Szátok

1333 0612007 Szatymaz

1334 1206628 Szécsény

1335 1233011 Szécsényfelfalu

1336 0205607 Szederkény

1337 1716814 Szedres

1338 0533817 Szegi

1339 0632489 Szegvár

1340 1531088 Székely

1341 0612265 Székkutas

1342 1833172 Szeleste

1343 1620428 Szelevény

1344 0509830 Szemere

1345 1204507 Szendehely

1346 0508077 Szendrõ

1347 0527456 Szendrõlád

1348 1415103 Szenna

1349 1425706 Szentbalázs

1350 1907922 Szentgál

1351 0522169 Szentistván

1352 0321120 Szentkirály

1353 1916267 Szentkirályszabadja

1354 0216355 Szentlászló

1355 0215866 Szentlõrinc

1356 1328653 Szentmártonkáta

1357 1821254 Szentpéterfa
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Sor-
szám

KSH Önkormányzat

1358 0919099 Szentpéterszeg

1359 2011165 Szentpéterúr

1360 2007700 Szepetnek

1361 0328820 Szeremle

1362 0933437 Szerep

1363 1326259 Szigetbecse

1364 1307870 Szigetcsép

1365 1326213 Szigetmonostor

1366 1315185 Szigetszentmárton

1367 1322114 Szigetújfalu

1368 1924891 Szigliget

1369 1011013 Szihalom

1370 0819266 Szil

1371 1005643 Szilvásvárad

1372 0520871 Szin

1373 1221634 Szirák

1374 0509496 Szirmabesenyõ

1375 1324916 Szob

1376 1306947 Szokolya

1377 1122619 Szomód

1378 0518892 Szomolya

1379 1121421 Szomor

1380 1312690 Szõd

1381 1328866 Szõdliget

1382 0516179 Szögliget

1383 1411101 Szõlõsgyörök

1384 0511110 Szuhakálló

1385 0524606 Szuhogy

1386 1410986 Szulok

1387 1219044 Szurdokpüspöki

1388 1009982 Szûcsi

1389 1408590 Tab

1390 0714465 Tabajd

1391 0325432 Tabdi

1392 1308332 Táborfalva

1393 0729267 Tác

1394 1331963 Tahitótfalu

1395 1330720 Taksony

1396 0503708 Taktabáj

1397 0518245 Taktaharkány

1398 0528787 Taktakenéz

1399 0503133 Taktaszada

1400 1917321 Taliándörögd

1401 0512210 Tállya

1402 1724563 Tamási

1403 0814261 Táp

1404 1315015 Tápióbicske

1405 1317303 Tápiógyörgye

1406 1309405 Tápióság

1407 1331796 Tápiószecsõ

1408 1314146 Tápiószele

1409 1314571 Tápiószentmárton

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

1410 1302769 Tápiószõlõs

1411 1832045 Táplánszentkereszt

1412 0821971 Tápszentmiklós

1413 1232896 Tar

1414 1416735 Tarany

1415 0521740 Tarcal

1416 0508165 Tard

1417 1130225 Tardos

1418 0433075 Tarhos

1419 1118935 Tarján

1420 1120987 Tárkány

1421 1032966 Tarnabod

1422 1013240 Tarnalelesz

1423 1023348 Tarnaméra

1424 1014128 Tarnaörs

1425 1016160 Tarnaszentmiklós

1426 1017163 Tarnazsadány

1427 1304154 Tárnok

1428 1504312 Tarpa

1429 0320525 Tass

1430 1404932 Taszár

1431 1108758 Tát

1432 0314544 Tataháza

1433 1327386 Tatárszentgyörgy

1434 0324998 Tázlár

1435 0923214 Téglás

1436 0412681 Telekgerendás

1437 0513763 Telkibánya

1438 1706901 Tengelic

1439 1432416 Tengõd

1440 1014076 Tenk

1441 0811457 Tényõ

1442 0931042 Tépe

1443 1533358 Terem

1444 1204844 Terény

1445 1224174 Tereske

1446 2008828 Teskánd

1447 0919691 Tetétlen

1448 1731459 Tevel

1449 0530447 Tibolddaróc

1450 1508952 Tiborszállás

1451 1930465 Tihany

1452 1524475 Timár

1453 1307108 Tinnye

1454 0324545 Tiszaalpár

1455 0502291 Tiszabábolna

1456 1517817 Tiszabecs

1457 1503850 Tiszabercel

1458 1520172 Tiszabezdéd

1459 1610773 Tiszabõ

1460 1622770 Tiszabura

1461 0915644 Tiszacsege
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Sor-
szám

KSH Önkormányzat

1462 0529133 Tiszacsermely

1463 1506433 Tiszadada

1464 1616230 Tiszaderzs

1465 1512593 Tiszadob

1466 1509113 Tiszaeszlár

1467 1629726 Tiszafüred

1468 1630304 Tiszagyenda

1469 0930845 Tiszagyulaháza

1470 1628699 Tiszaigar

1471 1629346 Tiszajenõ

1472 1508554 Tiszakanyár

1473 0513976 Tiszakarád

1474 1504446 Tiszakerecseny

1475 0513888 Tiszakeszi

1476 1508794 Tiszakóród

1477 1630386 Tiszakürt

1478 0519381 Tiszaladány

1479 1523524 Tiszalök

1480 0528398 Tiszalúc

1481 1527252 Tiszanagyfalu

1482 1007083 Tiszanána

1483 1615787 Tiszaörs

1484 0508633 Tiszapalkonya

1485 1603373 Tiszapüspöki

1486 1510205 Tiszarád

1487 1620181 Tiszaroff

1488 1621494 Tiszasas

1489 1617695 Tiszasüly

1490 1513541 Tiszaszalka

1491 1622789 Tiszaszentimre

1492 1527544 Tiszaszentmárton

1493 0616966 Tiszasziget

1494 1607852 Tiszaszõlõs

1495 0530377 Tiszatarján

1496 1514447 Tiszatelek

1497 1609627 Tiszatenyõ

1498 0314094 Tiszaug

1499 1631866 Tiszavárkony

1500 1507597 Tiszavasvári

1501 1321467 Tóalmás

1502 0518306 Tokaj

1503 1114155 Tokod

1504 1134023 Tokodaltáró

1505 0528051 Tolcsva

1506 1206381 Tolmács

1507 1711031 Tolnanémedi

1508 1609557 Tomajmonostora

1509 0514890 Tomor

1510 0328486 Tompa

1511 0721005 Tordas

1512 0518801 Tornanádaska

1513 1516957 Tornyospálca

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

1514 1829878 Torony

1515 1607490 Tószeg

1516 0416434 Tótkomlós

1517 2016382 Tótszentmárton

1518 2025113 Tótszerdahely

1519 1902714 Tótvázsony

1520 1324527 Tök

1521 1329823 Tököl

1522 0816674 Töltéstava

1523 0625900 Tömörkény

1524 1420093 Törökkoppány

1525 1322008 Törtel

1526 1513213 Tunyogmatolcs

1527 1309593 Tura

1528 1513602 Túristvándi

1529 1509919 Tuzsér

1530 2012609 Türje

1531 1904631 Tüskevár

1532 1531398 Tyukod

1533 1924767 Ugod

1534 0512487 Újcsanálos

1535 1533659 Újdombrád

1536 1526611 Újfehértó

1537 0923393 Újiráz

1538 1510117 Újkenéz

1539 0402352 Újkígyós

1540 1319682 Újlengyel

1541 0920419 Újléta

1542 0206062 Újpetre

1543 1615291 Újszász

1544 0614924 Újszentiván

1545 0932568 Újszentmargita

1546 1317808 Újszilvás

1547 0911925 Újtikos

1548 2032197 Újudvar

1549 1923010 Ukk

1550 1127632 Úny

1551 1528981 Ura

1552 1821537 Uraiújfalu

1553 0717622 Úrhida

1554 1328644 Úri

1555 1920853 Úrkút

1556 0316294 Uszód

1557 0621412 Üllés

1558 1311934 Üröm

1559 1305917 Vácduka

1560 1330331 Vácegres

1561 1319886 Váchartyán

1562 1317668 Vácrátót

1563 1309104 Vácszentlászló

1564 0802237 Vág

1565 1518591 Vaja
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Sor-
szám

KSH Önkormányzat

1566 0530003 Vajdácska

1567 0228538 Vajszló

1568 0705829 Vál

1569 1317598 Valkó

1570 1506938 Vállaj

1571 1014580 Vámosgyörk

1572 1310737 Vámosmikola

1573 0908989 Vámospércs

1574 0515149 Vámosújfalu

1575 0812405 Vámosszabadi

1576 0916762 Váncsod

1577 1230915 Vanyarc

1578 1921777 Vanyola

1579 1709414 Várdomb

1580 1117251 Várgesztes

1581 1907065 Városlõd

1582 1229498 Varsány

1583 2014182 Várvölgy

1584 1322585 Vasad

1585 0202264 Vásárosdombó

1586 1518324 Vásárosnamény

1587 0328343 Vaskút

1588 1527100 Vasmegyer

1589 1825982 Vassurány

1590 1804695 Vasvár

1591 1926648 Vaszar

1592 1829373 Vasszécseny

1593 1802246 Vát

1594 0431228 Végegyháza

1595 0725016 Velence

1596 0220279 Véménd

1597 1826426 Vép

1598 0703498 Vereb

1599 1333729 Verõce

1600 1024147 Verpelét

1601 0219725 Versend

1602 0702750 Vértesacsa

1603 0713897 Vértesboglár

1604 1115282 Vértessomló

1605 1129629 Vértestolna

1606 1131264 Vértesszõlõs

1607 1408183 Vése

1608 0822691 Veszprémvarsány

1609 0429531 Vésztõ

1610 1621157 Vezseny

1611 0228024 Villány

1612 0511581 Vilmány

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

1613 1915705 Vilonya

1614 0505096 Viss

1615 1807940 Viszák

1616 1003513 Visznek

1617 0825797 Vitnyéd

1618 1429780 Vízvár

1619 1210320 Vizslás

1620 0521087 Vizsoly

1621 0205892 Vokány

1622 2012919 Vonyarcvashegy

1623 0503063 Zádorfalva

1624 1614836 Zagyvarékas

1625 1021722 Zagyvaszántó

1626 1414623 Zákány

1627 1434403 Zákányfalu

1628 0605546 Zákányszék

1629 2017400 Zalaapáti

1630 2007579 Zalabaksa

1631 2024280 Zalabér

1632 2004002 Zalacsány

1633 1912654 Zalahaláp

1634 2010348 Zalakomár

1635 2030313 Zalalövõ

1636 2022947 Zalaszabar

1637 2033288 Zalaszántó

1638 2018564 Zalaszentbalázs

1639 2032522 Zalaszentgrót

1640 2002608 Zalaszentiván

1641 2007232 Zalaszentlászló

1642 2018449 Zalaszentmihály

1643 2013736 Zalavár

1644 1406008 Zamárdi

1645 0730243 Zámoly

1646 1920826 Zánka

1647 1314960 Zebegény

1648 0531608 Zemplénagárd

1649 0215848 Zengõvárkony

1650 0734263 Zichyújfalu

1651 1926499 Zirc

1652 1721625 Zomba

1653 0519105 Zubogy

1654 0406257 Zsadány

1655 0904817 Zsáka

1656 1325034 Zsámbék

1657 1322035 Zsámbok

1658 0804622 Zsira

1659 0617765 Zsombó
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5. melléklet a 169/2009. (XII. 18.) FVM rendelethez

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

1 0717376 Aba

2 1327872 Abony

3 1906673 Ajka

4 1331653 Albertirsa

5 1310108 Áporka

6 0310719 Bácsalmás

7 0303522 Baja

8 1922813 Bakonyszentkirály

9 1407117 Balatonföldvár

10 1921175 Balatonfüred

11 1903559 Balatonvilágos

12 1108624 Bársonyos

13 1708864 Bátaszék

14 0409760 Békés

15 0710481 Bicske

16 1706497 Bonyhád

17 1312052 Budakeszi

18 1332027 Bugyi

19 1311341 Cegléd

20 1827094 Celldömölk

21 0605111 Csongrád

22 0804039 Csorna

23 1309247 Dabas

24 0915130 Debrecen

25 0905573 Derecske

26 1324013 Diósd

27 1731501 Dunaföldvár

28 1318616 Dunakeszi

29 0311606 Dunaszentbenedek

30 1020491 Eger

31 1330988 Érd

32 0815343 Fertõszentmiklós

33 1414632 Fonyód

34 1332610 Fót

35 1003276 Füzesabony

36 1323649 Göd

37 1325627 Gyál

38 0433455 Gyomaendrõd

39 1329735 Gyömrõ

40 1005236 Gyöngyös

41 0405032 Gyula

42 0903045 Hajdúböszörmény

43 0910393 Hajdúhadház

44 0922406 Hajdúnánás

45 0905175 Hajdúszoboszló

46 0221528 Harkány

47 0608314 Hódmezõvásárhely

48 1927818 Homokbödöge

49 1411192 Igal

50 0732018 Iszkaszentgyörgy

51 0829221 Jánossomorja

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

52 1622105 Jászárokszállás

53 0902307 Kaba

54 0721926 Kápolnásnyék

55 1221041 Karancslapujtõ

56 1604923 Karcag

57 1228389 Kazár

58 0506691 Kazincbarcika

59 0326684 Kecskemét

60 1617145 Kenderes

61 2018421 Keszthely

62 1117330 Kisbér

63 0320297 Kiskunfélegyháza

64 0332434 Kiskunhalas

65 1310816 Kiskunlacháza

66 0324396 Kiskunmajsa

67 1334157 Kistarcsa

68 0631024 Kistelek

69 0226408 Komló

70 1813532 Körmend

71 1130553 Környe

72 1415510 Kõröshegy

73 1816832 Kõszeg

74 0328130 Kunszentmiklós

75 0317677 Lajosmizse

76 1426675 Lengyeltóti

77 1904552 Litér

78 1030401 Lõrinci

79 1310922 Maglód

80 0607357 Makó

81 1602626 Martfû

82 0704659 Martonvásár

83 1029045 Mátraszentimre

84 0419628 Mezõberény

85 1604260 Mezõtúr

86 0530456 Miskolc

87 0223959 Mohács

88 1310551 Monor

89 0604349 Mórahalom

90 0804783 Mosonmagyaróvár

91 0928103 Nádudvar

92 1417941 Nagyatád

93 1122372 Nagyigmánd

94 1524785 Nagykálló

95 1319716 Nagykõrös

96 1331732 Nagymaros

97 1115352 Nyergesújfalu

98 1517206 Nyíregyháza

99 0423065 Orosháza

100 1130766 Oroszlány

101 0514492 Ózd

102 1305281 Örkény
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Sor-
szám

KSH Önkormányzat

103 1931945 Pápa

104 1304057 Pécel

105 0219415 Pécs

106 0210825 Pécsvárad

107 1309821 Pilis

108 1314340 Pilisvörösvár

109 0923117 Polgár

110 1306372 Pomáz

111 0717774 Pusztavám

112 0503504 Sajóbábony

113 1225788 Salgótarján

114 0723694 Sárbogárd

115 0428565 Sarkad

116 0525380 Selyeb

117 0205519 Siklós

118 1720783 Simontornya

119 1417631 Siófok

120 0808518 Sopron

121 1321458 Szada

122 0423870 Szarvas

123 0633367 Szeged

124 0421883 Szeghalom

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

125 1722761 Szekszárd

126 1315440 Szentendre

127 0614456 Szentes

128 0530739 Szerencs

129 1313277 Szigethalom

130 0226578 Szigetvár

131 0521351 Szikszó

132 1627854 Szolnok

133 1218786 Szügy

134 1929434 Tapolca

135 1120127 Tata

136 1118157 Tatabánya

137 0819035 Tét

138 1613815 Tiszaföldvár

139 0330623 Tiszakécske

140 1725274 Tolna

141 1627313 Törökszentmiklós

142 1628228 Túrkeve

143 1312894 Üllõ

144 1911439 Várpalota

145 1516203 Záhony

6. melléklet a 169/2009. (XII. 18.) FVM rendelethez

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

1 0634245 Algyõ

2 1132346 Almásfüzitõ

3 1323199 Alsónémedi

4 1119363 Bábolna

5 1903072 Balatoncsicsó

6 1728909 Bátaapáti

7 0415200 Békéscsaba

8 1528246 Beregdaróc

9 0231927 Beremend

10 0534290 Berente

11 0912788 Berettyóújfalu

12 1308891 Biatorbágy

13 0233154 Bóly

14 0505306 Bõcs

15 1303407 Budajenõ

16 1323463 Budakalász

17 1323278 Budaörs

18 0113578 Budapest Fõváros

19 1802431 Bük

20 0513596 Bükkábrány

21 2006132 Csapi

22 0425502 Csárdaszállás

23 1322804 Csömör

24 1009201 Detk

25 1110490 Dorog

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

26 1309584 Dunaharaszti

27 0827739 Dunakiliti

28 0703115 Dunaújváros

29 1320534 Dunavarsány

30 0723603 Ercsi

31 1125131 Esztergom

32 0831440 Fertõszéplak

33 1918193 Gógánfa

34 1332559 Gödöllõ

35 1106521 Gyermely

36 0825584 Gyõr

37 1011411 Halmajugra

38 1022309 Hatvan

39 1333552 Herceghalom

40 2003814 Hévíz

41 0713462 Iváncsa

42 1618209 Jászberény

43 1623339 Jászfényszaru

44 1426453 Kadarkút

45 1420473 Kaposvár

46 1105449 Komárom

47 0411615 Körösladány

48 0831626 Kunsziget

49 1115255 Lábatlan

50 0831194 Lövõ
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Sor-
szám

KSH Önkormányzat

51 1920437 Magyarpolány

52 1310755 Majosháza

53 1016540 Markaz

54 1626286 Mezõhék

55 0718485 Mór

56 0828149 Mosonszolnok

57 0909478 Nagyhegyes

58 2030933 Nagykanizsa

59 0505245 Nemesbikk

60 1902194 Nemesvámos

61 0218555 Olasz

62 1704862 Paks

63 1315024 Páty

64 1934254 Pétfürdõ

65 0822831 Petõháza

66 1311396 Pilisszentiván

67 1830881 Répcelak

68 1223825 Rétság

69 0530340 Sajószöged

70 1821306 Sárvár

71 1307384 Solymár

72 0829090 Sopronhorpács

73 0825724 Sopronkövesd

74 0713259 Szabadegyháza

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

75 1317312 Százhalombatta

76 0714827 Székesfehérvár

77 1831583 Szentgotthárd

78 1307542 Szentlõrinckáta

79 1328954 Szigetszentmiklós

80 1803009 Szombathely

81 1534388 Szorgalmatos

82 1308280 Telki

83 0528352 Tiszaújváros

84 2005342 Tófej

85 1306859 Törökbálint

86 1306293 Újhartyán

87 1324934 Vác

88 0310667 Városföld

89 0530076 Vatta

90 1326815 Vecsés

91 1318342 Veresegyház

92 0804589 Veszkény

93 1911767 Veszprém

94 1328413 Visegrád

95 1031246 Visonta

96 2032054 Zalaegerszeg

97 2011785 Zalakaros

98 0315158 Zsana

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 170/2009. (XII. 18.) FVM rendelete
az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre
és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2009. évi finanszírozásának szabályairól
szóló 38/2009. (IV. 8.) FVM rendelet módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdése 20. pontjában, valamint

a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes

kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdése a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, – a földmûvelésügyi és

vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és c) pontjában meghatározott

feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1. § Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre

irányuló nemzeti programok 2009. évi finanszírozásának szabályairól szóló 38/2009. (IV. 8.) FVM rendelet 6. §

(2) bekezdésének b) és c) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

[A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére az MgSzH]

„b) az állattartónak az MgSzH által jóváhagyott járványügyi intézkedési terve szerinti immunizáláshoz szükséges

oltóanyagok beszerzési költségeinek a Határozat 5. cikk (3) bekezdésében meghatározott összeget meg nem haladó

mértékû megtérítéséhez tenyész- és tojóállományokban 2 603 990 EUR keretösszegig,

c) az állattartónak az MgSzH által elrendelt, a fertõzött tojó- vagy tenyészállomány felszámolása, illetve elkülönített

vágása miatt keletkezett kára enyhítéséhez 246 010 EUR keretösszegig jogosult.”



2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben is

alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az

ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2009. évi finanszírozásának

szabályairól szóló 38/2009. (IV. 8.) FVM rendelet módosításáról szóló 131/2009. (X. 9.) FVM rendelet 1. §-a.

(3) Az 1. §, valamint a (2) bekezdés e rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát veszti, e bekezdés e rendelet

hatálybalépését követõ második napon hatályát veszti.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Az igazságügyi és rendészeti miniszter 67/2009. (XII. 18.) IRM rendelete
a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közremûködõ Szolgálat mûködésérõl,
valamint a céginformáció költségtérítésérõl szóló 1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet,
a Cégközlönyben megjelenõ közlemények közzétételérõl és költségtérítésérõl szóló
22/2006. (V. 18.) IM rendelet, valamint az ingyenes céginformációról szóló
47/2007. (X. 20.) IRM rendelet módosításáról

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. § a), b) és c) pontjában foglalt

felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §

h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közremûködõ Szolgálat mûködésérõl, valamint a céginformáció

költségtérítésérõl szóló 1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium szervezeti egységeként mûködõ Céginformációs és az Elektronikus

Cégeljárásban Közremûködõ Szolgálat (a továbbiakban: céginformációs szolgálat) a Ctv. 1. § (2) bekezdés a) pontjában

meghatározott, a cégjegyzékadatok és a cégiratok megismerését szolgáló céginformáció-szolgáltatási

kötelezettségének az e rendeletben foglalt szabályok szerint tesz eleget. A céginformációs szolgálat

a céginformáció-szolgáltatás során a természetes személyek tekintetében bejegyzett lakóhelyre vonatkozó adatok

megismerhetõségét – a céginformációt kérõ személyére figyelemmel – a Ctv.-ben foglaltak alapján biztosítja.”

2. § A Cégközlönyben megjelenõ közlemények közzétételérõl és költségtérítésérõl szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet 2. §

(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A cég, illetve a változás bejegyzésének közzétételét tartalmazó közlemény szövege – a természetes személyek

tekintetében bejegyzett lakóhelyre vonatkozó adat kivételével – megegyezik a cégbíróság által hozott végzésnek

a cégjegyzék rovatait érintõ tartalmával, valamint azzal a tájékoztatással, hogy az egyes cégjegyzékrovatokra

vonatkozóan mely cégiratok tekinthetõk meg a cégbíróságon. Emellett fel kell tüntetni a bejegyzésrõl rendelkezõ

végzés meghozatalának idõpontját is. A végzés egyéb részeit, illetve az eljáró cégbíró (bírósági ügyintézõ) aláírását

a közlemény nem tartalmazza.”

3. § Az ingyenes céginformációról szóló 47/2007. (X. 20.) IRM rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés

lép:

„(2) A céginformációs szolgálat az ingyenes céginformációt a 4. § és 5. § szerint biztosítja, azzal, hogy az ingyenes

céginformáció a természetes személyek tekintetében bejegyzett lakóhelyet nem tartalmazza.”
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4. § (1) Az R. 2. § (1), (4) és (5) bekezdésében, 4. §-ában, 6. § (1) és (4) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 8. §-ában, 10. §

(5) bekezdésében, 11. §-ában, 12. § (1) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, valamint 14. §-ában a „Cégszolgálat”

szövegrész helyébe a „céginformációs szolgálat” szöveg lép.

(2) Az R. 2. § (3) bekezdésében, 3. §-ában, valamint 12. § (2) bekezdésében a „Cégszolgálattól” szövegrész helyébe

a „céginformációs szolgálattól” szöveg lép.

(3) Az R. 3. § b) pontjában, 6. § (1) és (3) bekezdésében, valamint 7. § (4) bekezdésében a „Cégszolgálathoz” szövegrész

helyébe a „céginformációs szolgálathoz” szöveg lép.

(4) Az R. 7. § (2) bekezdésében a „készpénz-befizetési utalvány” szövegrész helyébe a „fizetési számlára történõ

készpénzbefizetési megbízás” szöveg lép.

(5) Az R. 11. §-ában a „Ctv. 15. §-ának (1) és (2) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe a „Ctv. 15. § (2) bekezdése szerinti”

szöveg lép.

5. § E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Budapest, 2009. december 11.

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

Az önkormányzati miniszter 33/2009. (XII. 18.) ÖM rendelete
az idegenvezetõi tevékenységrõl

A kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (4) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § f) pontjában meghatározott

feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § (1) Az idegenvezetõi tevékenységet folytató személynek idegenvezetõ szakképesítéssel kell rendelkeznie.

Az idegenvezetõi tevékenység csak azon (azokon) a nyelven (nyelveken) folytatható, amely (amelyek) tekintetében

az idegenvezetõi tevékenységet folytató személy nyelvvizsgát tett, vagy azzal egyenértékû nyelvismerettel

rendelkezik.

(2) Ha az egyéni vállalkozó ténylegesen nem maga folytatja az idegenvezetõi tevékenységet, illetve az egyéb vállalkozás

esetén az (1) bekezdés szerinti követelményeknek a vállalkozás nevében a tevékenységet ténylegesen végzõ

személynek kell megfelelnie.

2. § (1) Az idegenvezetõi tevékenység folytatására vonatkozó bejelentésben a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és

folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban: Szolgtv.) meghatározott

adatokon túlmenõen a szolgáltatónak meg kell jelölnie, hogy a szolgáltató mely nyelven (nyelveken) kívánja

a tevékenységet folytatni.

(2) Az idegenvezetõi tevékenység folytatására vonatkozó bejelentéshez mellékelni kell

a) az idegenvezetõi szolgáltatást ténylegesen végzõ személy idegenvezetõ szakképesítését igazoló okirat

másolatát,

b) az idegenvezetõi szolgáltatást ténylegesen végzõ személy nyelvismeretét tanúsító nyelvvizsga-bizonyítvány

másolatát, vagy azzal egyenértékû nyelvismeretet igazoló okirat másolatát,

c) az idegenvezetõi szolgáltatást ténylegesen végzõ személy igazolvány méretû fényképét.

(3) A kereskedelmi hatóság által az idegenvezetõi tevékenységet folytató szolgáltatókról vezetett nyilvántartás – a

Szolgtv.-ben meghatározott adatokon túl – a (2) bekezdés b) pontja szerinti iratok által tanúsított nyelvtudást,

valamint a nyilvántartási számot tartalmazza.

(4) A kereskedelmi hatóság az általa vezetett nyilvántartás valamennyi adatát közzéteszi az interneten.
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3. § (1) A kereskedelmi hatóság a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 6/B. § (4) bekezdése

alapján kiállított idegenvezetõi igazolványt a vállalkozás nevében idegenvezetõi tevékenységet ténylegesen végzõ

személy részére állítja ki, amely tartalmazza az érintett fényképét és a következõ adatokat:

a) a kereskedelmi hatóság megjelölése és bélyegzõlenyomata,

b) az igazolvány sorszáma, kiállításának kelte,

c) a szolgáltató neve, és – ha ettõl eltérõ – az igazolvány birtokosának neve,

d) az a nyelv (nyelvek), amelyen idegenvezetõi tevékenységet folytat.

(2) Az elveszett vagy megrongálódott idegenvezetõi igazolvány helyett a kereskedelmi hatóság – kérelemre – új

igazolványt állít ki. A megrongálódott igazolványt egyidejûleg le kell adni a kereskedelmi hatóságnak.

(3) Az idegenvezetõi tevékenység megszüntetésére vonatkozó bejelentéssel egyidejûleg a szolgáltató köteles

a tevékenységéhez kiadott idegenvezetõi igazolványt is leadni a kereskedelmi hatóságnak.

4. § (1) Annak, aki az idegenvezetõi tevékenységet arra való jogosultság nélkül folytatja, a kereskedelmi hatóság a jogosultság

igazolásáig megtiltja az idegenvezetõi tevékenység folytatását.

(2) Ha a szolgáltató az 1. § (1) bekezdésében meghatározott követelmény megsértésével folytatja tevékenységét,

a kereskedelmi hatóság a szükséges nyelvismeret (nyelvismeretek) igazolásáig megtiltja számára az idegenvezetõi

tevékenységnek az adott nyelven (nyelveken) való folytatását.

(3) Ha a szolgáltató a (2) bekezdés szerinti tilalom ellenére az adott nyelven (nyelveken) továbbra is idegenvezetõi

tevékenységet folytat a szükséges nyelvismeret (nyelvismeretek) igazolásának hiányában, a kereskedelmi hatóság

három évre megtiltja számára az idegenvezetõi tevékenység folytatását, és egyidejûleg törli a szolgáltatót

a nyilvántartásból, továbbá ezzel egyidejûleg rendelkezik az idegenvezetõi igazolványának bevonásáról.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.

(2) A lovas szolgáltató tevékenységrõl szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet a következõ 3. §-sal egészül ki:

„3. § A Hivatal nyilvántartása – a Szolgtv.-ben meghatározott adatokon túlmenõen – tartalmazza a 2. § (1) bekezdés

a) és c) pontjában meghatározott adatokat.”

(3) A lovas szolgáltató tevékenységrõl szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet 7. § (1) bekezdése a következõ c) ponttal

egészül ki:

[A Hivatal határozatával megtiltja az adott lovas szolgáltató tevékenység folytatását és törli a nyilvántartásból azt

a szolgáltatót, aki]

„c) esetében az állategészségügyi, illetve az állattartási körülményekre vonatkozó jogszabályok megsértését

az MgSzH, illetõleg a jegyzõ egy éven belül ismételten megállapította.”

(4) Ez a rendelet a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi

irányelv 9–11. cikkének való megfelelést szolgálja.

(5) Az idegenvezetésrõl szóló 41/1995. (VIII. 31.) IKM rendelet alapján vezetett idegenvezetõk nyilvántartásában

az e rendelet hatálybalépése napján nyilvántartott idegenvezetõt úgy kell tekinteni, hogy a bejelentést megtette.

6. § (1) Hatályát veszti az idegenvezetésrõl szóló 41/1995. (VIII. 31.) IKM rendelet.

(2) Az 5. § (2)–(3) bekezdése, valamint ez a § az e rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Varga Zoltán s. k.,
önkormányzati miniszter
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A pénzügyminiszter 31/2009. (XII. 18.) PM rendelete
az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjérõl és az adatszolgáltatás igazgatási
szolgáltatási díjáról szóló 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet és egyes illetékezési tárgyú PM rendeletek
módosításáról

Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § a)–b) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszter feladat-

és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva – a következõket

rendelem el:

Az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjérõl és az adatszolgáltatás igazgatási

szolgáltatási díjáról szóló 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet módosítása

1. § Az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjérõl és az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról

szóló 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. § (1) bekezdés b) pontja a következõ bd) alponttal egészül

ki:

[A 2. § a)–b) pontjai szerinti adatszolgáltatás iránti eljárás a 2. számú melléklet szerinti igénylõlap benyújtásával vagy

elektronikus úton, az alábbi feltételek megjelölésével kezdeményezhetõ:

...

b) választható szûkítési lehetõségek:]

„bd) ingatlan forgalmi értékintervallum.”

2. § Az R1. 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Amennyiben a kérelmezõ az (1) bekezdés b) pontja szerinti szûkítési lehetõségek közül egyet sem jelöl meg,

az állami adóhatóság a megjelölt település teljes területére és valamennyi ingatlanjellegre vonatkozóan, az ingatlanok

forgalmi értékére tekintet nélkül teljesíti az adatszolgáltatást.”

3. § Az R1. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„10. § (1) A szakértõi adatszolgáltatás keretében az állami adóhatóság a bíróság vagy más hatóság által kirendelt

szakértõ számára, a szakértõ által megjelölt idõszak vonatkozásában, a szakértõ kérése szerint

a) a kirendeléssel érintett ingatlan forgalmi értékének megállapításához szükséges, az illetékekrõl szóló 1990. évi

XCIII. törvény 70. § (3) bekezdés a) pontja szerint megállapított legfeljebb 10 összehasonlító értékadatot ad át, vagy

b) a kirendeléssel érintett ingatlanhoz térben legközelebb esõ, azzal azonos jellegû 20 ingatlan értékadatait adja át,

azzal, hogy a szakértõ által megjelölt idõszak kezdõ idõpontja egyik esetben sem lehet korábbi 2003. január 1.

napjánál.

(2) A kérelemben fel kell tüntetni az ingatlan pontos címét és helyrajzi számát, valamint a rendelkezésre álló egyéb

jellemzõit, továbbá a kirendelés szempontjából releváns idõszakot, illetõleg csatolni kell a kirendelésrõl szóló bírósági

határozat vagy hatósági döntés másolatát.”

4. § Az R1. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenõrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004.

(XII. 20.) PM rendelet módosítása

5. § Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenõrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM

rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az eljárási illetéket a 4. § (3) bekezdésében meghatározott számla javára kell megfizetni.”

6. § Az R2. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. § Az okmányirodánál kezdeményezett eljárás illetékét – feltéve, hogy annak feltételei fennállnak – az ügyfél

az eljárás megindításával egyidõben bankkártyával is megfizetheti a 4. § (3) bekezdésében meghatározott számla

javára. Ebben az esetben a befizetést igazoló bizonylat egy példányát a kérelemhez kell csatolni. Az illeték

megfizetéséért a szolgáltató tartozik felelõsséggel.”
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Az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezelésérõl, valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és

könyvelésérõl szóló 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet módosítása

7. § Az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezelésérõl, valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyvelésérõl

szóló 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet (a továbbiakban: R3.) 4. számú és 7. számú melléklete e rendelet 2. számú

melléklete szerint módosul.

Záró rendelkezések

8. § (1) E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 2010. január 2-án hatályát veszti.

9. § Az R1. 8. §-ában az „az ország” szövegrész helyébe az „ország” szöveg, 14. § (3) bekezdésében az „5 munkanapon”

szövegrész helyébe a „8 munkanapon” szöveg lép.

10. § Az R2.

a) 2. § (5) bekezdésében a „megfizetés” szövegrész helyébe a „megfizetés nem” szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében az „a másolat, kivonat iránti és a felügyeleti intézkedés iránti kérelmet” szövegrész helyébe

az „azon kérelmeket, melyek illetékét az Itv. szerint illetékbélyegben kell megfizetni” szöveg,

c) 6. § (1) bekezdésében az „az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet

39. §-ában” szövegrész helyébe az „az elektronikus közszolgáltatásról és annak igénybevételérõl szóló 225/2009.

(X. 14.) Korm. rendelet 40–43. §-ában” szöveg,

d) 7. § (2) bekezdésében az „államigazgatási” szövegrész helyébe a „közigazgatási hatósági” szöveg

lép.

11. § Az R3.

a) 2. § (2) bekezdés a) pontjában az „államigazgatási” szövegrész helyébe a „közigazgatási hatósági” szöveg,

b) 2. § (2) bekezdés b) pontjában az „üzletrész” szövegrész helyébe a „vagyoni betét” szöveg,

c) 5. § (3) bekezdésében a „haszonélvezetének” szövegrész helyébe a „vagyoni értékû jogának” szöveg,

d) 2. számú melléklet 1.1.9. pontjában az „államigazgatási” szövegrész helyébe a „közigazgatási hatósági” szöveg,

3. számú mellékletében, a 4. számú melléklet 1.4. táblázatának 1. pontjában, 5. számú melléklete 1., 6. és

7. pontjában az „Államigazgatási” szövegrész helyébe a „Közigazgatási hatósági” szöveg,

e) 6. számú mellékletének 1. pontjában a „termõföld vásárlásának” szövegrész helyébe az „általi termõföldszerzés”

szöveg,

f) 7. számú melléklete 1. pontjában az „az államigazgatási” szövegrész helyébe az „a közigazgatási hatósági” szöveg,

g) 7. számú melléklete 2. pontjának felvezetõ szövegében a „2.1–2.9.” szövegrész helyébe a 2.1–2.10.” szöveg,

h) 7. számú melléklete 3. pontjának felvezetõ szövegében a „3.1–3.12.” szövegrész helyébe a 3.1–3.14.” szöveg,

i) 7. számú melléklete 4. pontjának felvezetõ szövegében a „4.1–4.15.” szövegrész helyébe a 4.1–4.17.” szöveg,

j) 7. számú melléklete 4.10. pontjában a „termõföldvásárlása” szövegrész helyébe az „általi termõföldszerzés”

szöveg, 8. számú melléklet 1. pontjában az „Államigazgatási” szövegrész helyébe a „Közigazgatási hatósági”

szöveg,

k) 7. számú melléklete 5. pontjának felvezetõ szövegében az „5.1–5.11.” szövegrész helyébe az 5.1–5.14.” szöveg

lép.

12. § Hatályát veszti az R2. 6. § (2) bekezdésében a „szükséges intézményazonosító kiadása iránt, valamint” szövegrész.

13. § Hatályát veszti az R3. 10–11. §-a, valamint 7. számú melléklete 4.7. pontjában az „a statisztikai jelzõszám szerint

fõtevékenységként” és a „fõtevékenységként” szövegrész.

Dr. Oszkó Péter s. k.,
pénzügyminiszter
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1. számú melléklet a 31/2009. (XII. 18.) PM rendelethez

„2. számú melléklet

Igénylõlap az állami adóhatóság összehasonlító értékadatbázisából történõ adatszolgáltatáshoz

I. Azonosítás

Adóazonosító jel .............................................................................................. Adószám ..............................................................................

Név/Megnevezés ...................................................................................................................................................................................................

Természetes személy születésének ideje és helye .....................................................................................................................................

Székhely/Központi ügyintézés helye/ Levelezési cím: ..................... irsz. ............................................................. város/község,

..................................................................................... közterület, ................................................................................... közterület jellege,

............................................... hsz., ................................................ ép., .......................... lh., ............................ em., ........................ ajtó

II. Adatkérés hatóköre

1. Kötelezõen kitöltendõ szempontok

Település neve ........................................................................................................................................................................................................

Adatszolgáltatás által érintett idõszak: ................ év ................ hó .............. naptól .............. év ..................... hó ................. napig

Adatszolgáltatás típusa

– Általános tartalmú

– Részletes tartalmú

2. Szûkítés paraméterei

Fõvárosban kerület száma:

Irányítószám: vagy Helyrajzi szám: ................................................... -tól ...................................... -ig

Ingatlanjelleg

– Lakás egy lakásos épületben (családi ház, sorház stb.)

– Lakás többlakásos épületben

– Garázs

– Telek

– Termõföld

– Iroda

– Szálloda

– Kereskedelmi üzlet

– Ipari létesítmény

– Mezõgazdasági létesítmény

– Egyéb nem lakás célú ingatlan

Forgalmi érték: ...................................................................................... millió forinttól .................................................. millió forintig

A legkorábbi idõpont 2008. január 1.

A helyrajzi szám intervallumnak legalább 25 helyrajzi számot kell magában foglalnia.

III. Adatszolgáltatás módja

– papíron

– elektronikus adathordozón

– elektronikus úton
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IV. Nyilatkozat

Felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az adatokat

................................................ célra, kizárólag saját használatra igénylem, azokat sem átdolgozott, sem változatlan

formában nem hozom harmadik fél tudomására.

bíróság vagy más hatóság által kirendelt szakértõként kizárólag a kirendelés teljesítéséhez használom fel, azokat

a kirendeléssel érintett eljáráson kívül sem átdolgozott, sem változatlan formában nem hozom harmadik fél

tudomására.

(Csak az egyik választható, jelölje X-szel a megfelelõt)

Jelölje X-szel, ha meghatalmazott, és meghatalmazását csatolta

........................................... város/község ........................ év .................... hó ................. nap

P. H.

...............................”

aláírás

2. számú melléklet a 31/2009. (XII. 18.) PM rendelethez

1. Az R3. 4. számú melléklet 1.3. számú táblázata egy új 12. oszloppal egészül ki, melynek elnevezése a következõ,

egyidejûleg a jelenlegi 12–15. számú oszlopok számozása 13–16. számra változik:

„12. Belföldi ingatlanvagyonnal rendelkezõ társaságban történõ vagyoni betét szerzése”

2. Az R3. 7. számú melléklet 1.5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1.5. Közhasznú nonprofit gazdasági társaság”

3. Az R3. 7. számú melléklet 2.3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2.3. Az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes állam által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítõ

értékpapír”

4. Az R3. 7. számú melléklete a következõ 2.10. ponttal egészül ki:

„2.10. Az örökhagyó gyermeke, házastársa, szülõje, valamint a háztartásában eltartott szülõ nélküli unokája által

megszerzett örökrész tiszta értékébõl 20 millió forint”

5. Az R3. 7. számú melléklete a következõ új 3.10 – 3.11. pontokkal egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi 3.10– 3.12. pontok

számozása 3.12–3.14.-re módosul:

„3.10. A visszterhes vagyonátruházási illeték tárgyát nem képezõ ingó vagyontárgyaknak a számvitelrõl szóló törvény

szerinti térítésmentes eszközátruházás keretében történõ, gazdálkodó szervezet általi megszerzése, illetve a követelés

gazdálkodó szervezetek közötti ajándékozás – ideértve a követeléselengedést és a tartozásátvállalást is – útján történõ

megszerzése

3.11. A pénzügyi intézmény által az azonos helyzetben levõk egyenlõ elbánásának elve alapján a magánszemély adós

és családja megélhetési ellehetetlenülésének megelõzése érdekében elengedett követelés útján megvalósuló

vagyonszerzés”

6. Az R3 7. számú melléklet 4.5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4.5. Ügyvédi iroda olyan átalakulással (egyesülés, szétválás) bekövetkezõ vagyonszerzése, amikor a létrejövõ iroda

(irodák) a korábbinak jogutóda(i)”

7. Az R3. 7. számú melléklet 4.15. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép, egyidejûleg a 7. számú melléklet a következõ

4.16 – 4.17. pontokkal egészül ki:

„4.15. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kedvezményezett átalakulás keretében történõ

vagyonszerzés

4.16. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kedvezményezett részesedéscsere keretében

történõ vagyonszerzés
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4.17. Egyéb (az ingatlant az átruházását megelõzõen már fennállott és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett

haszonélvezettel, használattal terhelten idegenítik el; az ingatlan elidegenítése az átruházó haszonélvezetének vagy

a használat jogának fenntartásával történik; lakástulajdon kezelõi jogának megszerzése; közcélú vízi létesítmények és

tartozékaik kezelõi jogának megszerzése)”

8. Az R3. 7. számú melléklete a következõ 5.12–5.14. ponttal egészül ki:

„5.12. Kisvállalkozásban fennálló vagyoni betét ajándékozás útján történõ megszerzése

5.13. Túlélõ házastárs kisvállalkozásban fennálló vagyoni betétet örököl

5.14. Házastárson kívüli magánszemély a kisvállalkozásban fennálló vagyoni betétet örököl”
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Miniszterelnöki Hivatal szerkeszti.

A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Petrétei József, a szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba.

A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.

A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu

honlapon érhetõ el. Felelõs kiadó: dr. Tordai Csaba.

A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.


	mk185
	2009. évi CXLIII. törvény
	a Magyar Köztársaság Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között, a katasztrófák esetén történõ együttmûködésrõl és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény kihirdetésérõl*

	2009. évi CXLIV. törvény
	a vízitársulatokról*

	2009. évi CXLV. törvény
	az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról*

	A Kormány 289/2009. (XII. 18.) Korm. rendelete
	a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet módosításáról

	A Kormány 290/2009. (XII. 18.) Korm. rendelete
	a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhõfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról

	Az egészségügyi miniszter 44/2009. (XII. 18.) EüM rendelete
	az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló egészségügyi miniszteri rendeletek módosításáról

	A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 169/2009. (XII. 18.) FVM rendelete
	a 2010. évi iskolatej program szabályozásáról

	A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 170/2009. (XII. 18.) FVM rendelete
	az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2009. évi finanszírozásának szabályairól szóló 38/2009. (IV. 8.) FVM rendelet módosításáról

	Az igazságügyi és rendészeti miniszter 67/2009. (XII. 18.) IRM rendelete
	a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közremûködõ Szolgálat mûködésérõl, valamint a céginformáció költségtérítésérõl szóló 1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet, a Cégközlönyben megjelenõ közlemények közzétételérõl és költségtérítésérõl szóló 22/20

	Az önkormányzati miniszter 33/2009. (XII. 18.) ÖM rendelete
	az idegenvezetõi tevékenységrõl

	A pénzügyminiszter 31/2009. (XII. 18.) PM rendelete
	az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjérõl és az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet és egyes illetékezési tárgyú PM rendeletek módosításáról



