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III. Kormányrendeletek

A Kormány 339/2009. (XII. 30.) Korm. rendelete

az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény

módosításának kihirdetésérõl
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1. §  A Kormány a 99/2007. (V. 8.) Korm. rendelettel kihirdetett, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény 
(a továbbiakban: Egyezmény) I. mellékletének módosítását e rendelettel kihirdeti. 

 

2. § Az Egyezmény I. melléklete módosításának hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű 
fordítása a következő: 

 
„INTERNATIONAL CONVENTION AGAINST DOPING IN SPORT 

Annex I – Prohibited List – International Standard 

Paris, 1 January 2010 
 

THE 2010 PROHIBITED LIST 

 

WORLD ANTI-DOPING CODE 

 

Valid 1 January 2010 

 

 
All Prohibited Substances shall be considered as “Specified Substances” except Substances in classes S1, S2.1 to S2.5, S.4.4 
and S6.a, and Prohibited Methods M1, M2 and M3. 
 

SUBSTANCES AND METHODS PROHIBITED AT ALL TIMES 

(IN- AND OUT-OF-COMPETITION) 

 

PROHIBITED SUBSTANCES 

 

S1. ANABOLIC AGENTS 

 
Anabolic agents are prohibited. 
 

S1.1. Anabolic Androgenic Steroids (AAS) 

 
(a) Exogenous* AAS, including: 
 

1-androstendiol (5α-androst-1-ene-3β,17β-diol ); 1-androstendione (5α-androst-1-ene-3,17-dione); bolandiol (19-
norandrostenediol); bolasterone; boldenone; boldione (androsta-1,4-diene-3,17-dione); calusterone; clostebol; 

danazol (17α-ethynyl-17β-hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazole); dehydrochlormethyltestosterone (4-chloro-17β-
hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one); desoxymethyltestosterone (17α-methyl-5α-androst-2-en-17β-ol); 
drostanolone; ethylestrenol (19-nor-17α-pregn-4-en-17-ol); fluoxymesterone; formebolone; furazabol (17β-hydroxy-
17α-methyl-5α-androstano[2,3-c]-furazan); gestrinone; 4-hydroxytestosterone (4,17β-dihydroxyandrost-4-en-3-one); 
mestanolone; mesterolone; metenolone; methandienone (17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one); 
methandriol; methasterone (2α, 17α-dimethyl-5α-androstane-3-one-17β-ol); methyldienolone (17β-hydroxy-17α-
methylestra-4,9-dien-3-one); methyl-1-testosterone (17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androst-1-en-3-one); 
methylnortestosterone (17β-hydroxy-17α-methylestr-4-en-3-one); methyltestosterone; metribolone 

(methyltrienolone, 17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9,11-trien-3-one); mibolerone; nandrolone; 19-norandrostenedione 

(estr-4-ene-3,17-dione); norboletone; norclostebol; norethandrolone; oxabolone; oxandrolone; oxymesterone; 

oxymetholone; prostanozol (17β-hydroxy-5α-androstano[3,2-c] pyrazole); quinbolone; stanozolol; stenbolone;  

1-testosterone (17β-hydroxy-5α-androst-1-en-3-one); tetrahydrogestrinone (18a-homo-pregna-4,9,11-trien-17β-ol-3-
one); trenbolone and other substances with a similar chemical structure or similar biological effect(s). 
 
(b) Endogenous** AAS when administered exogenously: 
 

androstenediol (androst-5-ene-3β,17β-diol); androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione); dihydrotestosterone (17β-
hydroxy-5α-androstan-3-one); prasterone (dehydroepiandrosterone, DHEA); testosterone, 
 
and the following metabolites and isomers: 
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5α-androstane-3α,17α-diol; 5α-androstane-3α,17β-diol; 5α-androstane-3β,17α-diol; 5α-androstane-3β,17β-diol; 

androst-4-ene-3α,17α-diol; androst-4-ene-3α,17β-diol; androst-4-ene-3β,17α-diol; androst-5-ene-3α,17α-diol; 

androst-5-ene-3α,17β-diol; androst-5-ene-3β,17α-diol; 4-androstenediol (androst-4-ene-3β,17β-diol); 5-

androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione); epi-dihydrotestosterone; epitestosterone; 3α-hydroxy-5α-androstan-

17-one; 3β-hydroxy-5α-androstan-17-one; 19-norandrosterone; 19-noretiocholanolone. 

 

   For purposes of this section: 
   * “exogenous” refers to a substance which is not ordinarily capable of being produced by the body naturally. 
   ** “endogenous” refers to a substance which is capable of being produced by the body naturally. 

 

S1.2. Other Anabolic Agents, including but not limited to: 

 

Clenbuterol, selective androgen receptor modulators (SARMs), tibolone, zeranol, zilpaterol. 

 

S2. PEPTIDE HORMONES, GROWTH FACTORS AND RELATED SUBSTANCES 

 
The following substances and their releasing factors are prohibited: 
 
1. Erythropoiesis-Stimulating Agents [e.g. erythropoietin (EPO), darbepoetin (dEPO), methoxy polyethylene glycol-

epoetin beta (CERA), hematide]; 

2. Chorionic Gonadotrophin (CG) and Luteinizing Hormone (LH) in males; 
3. Insulins; 

4. Corticotrophins; 

5. Growth Hormone (GH), Insulin-like Growth Factor-1 (IGF-1), Mechano Growth Factors (MGFs), Platelet-Derived 

Growth Factor (PDGF), Fibroblast Growth Factors (FGFs), Vascular-Endothelial Growth Factor (VEGF) and 

Hepatocyte Growth Factor (HGF) as well as any other growth factor affecting muscle, tendon or ligament protein 

synthesis/degradation, vascularisation, energy utilization, regenerative capacity or fibre type switching; 
6. Platelet-derived preparations (e.g. Platelet Rich Plasma, “blood spinning”) administered by intramuscular route. 
Other routes of administration require a declaration of Use in accordance with the International Standard for Therapeutic 
Use Exemptions.  
 
and other substances with similar chemical structure or similar biological effect(s). 
 

S3. BETA-2 AGONISTS 

 
All beta-2 agonists (including both optical isomers where relevant) are prohibited except salbutamol (maximum 1600 
micrograms over 24 hours) and salmeterol by inhalation which require a declaration of Use in accordance with the 
International Standard for Therapeutic Use Exemptions. 
 
The presence of salbutamol in urine in excess of 1000 ng/mL is presumed not to be an intended therapeutic use of the 
substance and will be considered as an Adverse Analytical Finding unless the Athlete proves, through a controlled 
pharmacokinetic study, that the abnormal result was the consequence of the use of a therapeutic dose (maximum 1600 
micrograms over 24 hours) of inhaled salbutamol. 
 

S4. HORMONE ANTAGONISTS AND MODULATORS 

 
The following classes are prohibited: 
1. Aromatase inhibitors including, but not limited to: aminoglutethimide, anastrozole, androsta-1,4,6-triene-3,17-

dione (androstatrienedione), 4-androstene-3,6,17 trione (6-oxo), exemestane, formestane, letrozole, testolactone; 

2. Selective estrogen receptor modulators (SERMs) including, but not limited to: raloxifene, tamoxifen, toremifene; 
3. Other anti-estrogenic substances including, but not limited to: clomiphene, cyclofenil, fulvestrant; 
4. Agents modifying myostatin function(s) including but not limited to: myostatin inhibitors. 
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S5. DIURETICS AND OTHER MASKING AGENTS 

 
Masking agents are prohibited. They include: 
 
Diuretics, probenecid, plasma expanders (e.g. glycerol; intravenous administration of albumin, dextran, 

hydroxyethyl starch and mannitol) and other substances with similar biological effect(s). 
 
Diuretics include: 
 

Acetazolamide, amiloride, bumetanide, canrenone, chlorthalidone, etacrynic acid, furosemide, indapamide, 

metolazone, spironolactone, thiazides (e.g. bendroflumethiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide), 

triamterene, and other substances with a similar chemical structure or similar biological effect(s) (except drosperinone, 
pamabrom and topical dorzolamide and brinzolamide, which are not prohibited). 
 

A Therapeutic Use Exemption for diuretics and masking agents is not valid if an Athlete’s urine contains such substance(s) 
in association with threshold or subthreshold levels of an exogenous Prohibited Substance(s). 
 
PROHIBITED METHODS 

 

M1. ENHANCEMENT OF OXYGEN TRANSFER 

 
The following are prohibited: 
1. Blood doping, including the use of autologous, homologous or heterologous blood or red blood cell products of any 
origin; 
2. Artificially enhancing the uptake, transport or delivery of oxygen, including but not limited to perfluorochemicals, 
efaproxiral (RSR13) and modified haemoglobin products (e.g. haemoglobin-based blood substitutes, microencapsulated 
haemoglobin products), excluding supplemental oxygen. 
 

M2. CHEMICAL AND PHYSICAL MANIPULATION 

 
1. Tampering, or attempting to tamper, in order to alter the integrity and validity of Samples collected during Doping 
Controls is prohibited. These include but are not limited to catheterisation, urine substitution and/or adulteration (e.g. 
proteases). 
2. Intravenous infusions are prohibited except for those legitimately received in the course of hospital admissions or 
clinical investigations. 
 

M3. GENE DOPING 

 
The following, with the potential to enhance athletic performance, are prohibited: 
 
1. The transfer of cells or genetic elements (e.g. DNA, RNA); 
 2. The use of pharmacological or biological agents that alter gene expression. 
 
Peroxisome Proliferator Activated Receptor δ (PPARδ) agonists (e.g. GW 1516) and PPARδ-AMP-activated protein kinase 
(AMPK) axis agonists (e.g. AICAR) are prohibited. 
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SUBSTANCES AND METHODS  

PROHIBITED IN-COMPETITION 
 

In addition to the categories S1 to S5 and M1 to M3 defined above, the following categories are prohibited in 

competition: 

 

PROHIBITED SUBSTANCES 

 

S6. STIMULANTS 

 

All stimulants (including both optical isomers where relevant) are prohibited, except imidazole derivatives for topical use 
and those stimulants included in the 2010 Monitoring Program*. 
 
Stimulants include: 
 
(a) Non-Specified Stimulants: 
Adrafinil; amfepramone; amiphenazole; amphetamine; amphetaminil; benfluorex; benzphetamine; 

benzylpiperazine; bromantan; clobenzorex; cocaine; cropropamide; crotetamide; dimethylamphetamine; 

etilamphetamine; famprofazone; fencamine; fenetylline; fenfluramine; fenproporex; furfenorex; mefenorex; 

mephentermine; mesocarb; methamphetamine(d-); p-methylamphetamine; methylenedioxyamphetamine; 

methylenedioxymethamphetamine; methylhexaneamine (dimethylpentylamine); modafinil; norfenfluramine; 

phendimetrazine; phenmetrazine; phentermine; 4-phenylpiracetam (carphedon); prenylamine; prolintane. 

 

A stimulant not expressly listed in this section is a Specified Substance. 

 
(b) Specified Stimulants (examples): 
Adrenaline**; cathine***; ephedrine****; etamivan; etilefrine; fenbutrazate; fencamfamin; heptaminol; 

isometheptene; levmetamphetamine; meclofenoxate; methylephedrine****; methylphenidate; nikethamide; 

norfenefrine; octopamine; oxilofrine; parahydroxyamphetamine; pemoline; pentetrazol; phenpromethamine; 

propylhexedrine; pseudoephedrine*****; selegiline; sibutramine; strychnine; tuaminoheptane and other substances 
with a similar chemical structure or similar biological effect(s). 
 
   * The following substances included in the 2010 Monitoring Program (bupropion, caffeine, phenylephrine, 
phenylpropanolamine, pipradol, synephrine) are not considered as Prohibited Substances. 
   ** Adrenaline associated with local anaesthetic agents or by local administration (e.g. nasal, ophthalmologic) is not 
prohibited. 
   *** Cathine is prohibited when its concentration in urine is greater than 5 micrograms per milliliter. 
   **** Each of ephedrine and methylephedrine is prohibited when its concentration in urine is greater than 10 
micrograms per milliliter. 
   ***** Pseudoephedrine is prohibited when its concentration in urine is greater than 150 micrograms per milliliter. 

 

S7. NARCOTICS 

 

The following narcotics are prohibited: 
 

Buprenorphine, dextromoramide, diamorphine (heroin), fentanyl and its derivatives, hydromorphone, 

methadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, pethidine. 

 

S8. CANNABINOIDS 

 
Natural or synthetic Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) and THC-like cannabinoids (e.g. hashish, marijuana, HU-210) are 
prohibited. 
 

S9. GLUCOCORTICOSTEROIDS 

 

All glucocorticosteroids are prohibited when administered by oral, intravenous, intramuscular or rectal routes. 
 
In accordance with the International Standard for Therapeutic Use Exemptions, a declaration of Use must be completed by 
the Athlete for glucocorticosteroids administered by intraarticular, periarticular, peritendinous, epidural, intradermal and 
inhalation routes, except as noted below. 
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Topical preparations when used for auricular, buccal, dermatological (including iontophoresis/phonophoresis), gingival, 
nasal, ophthalmic and perianal disorders are not prohibited and require neither a Therapeutic Use Exemption nor a 
declaration of Use. 
 
 
SUBSTANCES PROHIBITED IN PARTICULAR SPORTS 

 

P1. ALCOHOL 

 
Alcohol (ethanol) is prohibited In-Competition only, in the following sports. Detection will be conducted by analysis of 
breath and/or blood. The doping violation threshold (haematological values) is 0.10 g/L. 
 
 Aeronautic (FAI) 
 Archery (FITA) 
 Automobile (FIA) 
 Karate (WKF) 
 Modern Pentathlon (UIPM) for disciplines involving shooting 
 Motorcycling (FIM) 
 Ninepin and Tenpin Bowling (FIQ) 
 Powerboating (UIM) 

 

P2. BETA-BLOCKERS 

 

Unless otherwise specified, beta-blockers are prohibited In-Competition only, in the following sports. 
 
 Aeronautic (FAI) 
 Archery (FITA) (also prohibited Out-of-Competition) 
 Automobile (FIA) 
 Billiards and Snooker (WCBS) 
 Bobsleigh (FIBT) 
 Boules (CMSB) 
 Bridge (FMB) 
 Curling (WCF) 
 Golf (IGF) 
 Gymnastics (FIG) 
 Motorcycling (FIM) 
 Modern Pentathlon (UIPM) for disciplines involving shooting 
 Ninepin and Tenpin Bowling (FIQ) 
 Powerboating (UIM) 
 Sailing (ISAF) for match race helms only 
 Shooting (ISSF, IPC) (also prohibited Out-of-Competition) 
 Skiing/Snowboarding (FIS) in ski jumping, freestyle aerials/halfpipe and snowboard halfpipe/big air 
 Wrestling (FILA) 

 
Beta-blockers include, but are not limited to, the following: 
 

Acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, carteolol, carvedilol, celiprolol, esmolol, labetalol, 

levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.” 
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„SPORTBELI DOPPING ELLENI NEMZETKÖZI EGYEZMÉNY 

I. melléklet - Tiltólista – Nemzetközi követelmények 

Párizs, 2010. január 1. 
2010. ÉVI TILTÓLISTA 

 

NEMZETKÖZI DOPPINGELLENES SZABÁLYZAT 

 

Érvényes 2010. január 1-jétől 

 
Minden Tiltott szer „Meghatározott szerek”-nek minősül, kivéve az S1, S2.1-S2.5, S.4.4 és S6.a osztályokba tartozó 
anyagokat, valamint az M1, M2 és M3 Tiltott Módszereket. 
 
MINDENKOR (VERSENYEN ÉS VERSENYEN KÍVÜL) TILTOTT SZEREK ÉS MÓDSZEREK 

 

TILTOTT SZEREK 

 

S1. ANABOLIKUS SZEREK 

 
Az anabolikus szerek alkalmazása tilos. 
 
S1.1. Anabolikus Androgén Szteroidok (AAS) 

  
(a) Exogén* anabolikus androgén szteroidok, ideértve: 
 
1-androstendiol (5α-androst-1-ene-3β,17β-diol); 1-androstendione (5α-androst-1-ene-3,17-dione); bolandiol (19-
norandrostenediol); bolasterone; boldenone; boldione (androsta-1,4-diene-3,17-dione); calusterone; clostebol; 

danazol (17α-ethynyl-17β-hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazole); dehydrochlormethyltestosterone (4-chloro-17β-
hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one); desoxymethyltestosterone (17α-methyl-5α-androst-2-en-17β-ol); 
drostanolone; ethylestrenol (19-nor-17α-pregn-4-en-17-ol); fluoxymesterone; formebolone; furazabol (17β-hydroxy-
17α-methyl-5α-androstano[2,3-c]-furazan); gestrinone; 4-hydroxytestosterone (4,17β-dihydroxyandrost-4-en-3-one); 
mestanolone; mesterolone; metenolone; methandienone (17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one); 
methandriol; methasterone (2α, 17α-dimethyl-5α-androstane-3-one-17β-ol); methyldienolone (17β-hydroxy-17α-
methylestra-4,9-dien-3-one); methyl-1-testosterone (17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androst-1-en-3-one); 
methylnortestosterone (17β-hydroxy-17α-methylestr-4-en-3-one); methyltestosterone; metribolone 

(methyltrienolonel 17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9,11-trien-3-one); mibolerone; nandrolone; 19-norandrostenedione 

(estr-4-ene-3,17-dione); norboletone; norclostebol; norethandrolone; oxabolone; oxandrolone; oxymesterone; 

oxymetholone; prostanozol (17β-hydroxy-5α-androstano [3,2-c]pyrazole); quinbolone; stanozolol; stenbolone; 1-

testosterone (17β-hydroxy-5α-androst-1-en-3-one); tetrahydrogestrinone (18a-homo-pregna-4,9,11-trien-17β-ol-3-one); 
trenbolone és egyéb hasonló kémiai szerkezetű vagy hasonló biológiai hatású szerek. 
 
(b) Endogén** anabolikus androgén szteroidok exogén módon alkalmazva: 
 
androstenediol (androst-5-ene-3β,17β-diol); androstenedione (androst-4-ene-3,17-  dione); dihydrotestosterone (17β-
hydroxy-5α-androstan-3-one); prasterone (dehydroepiandrosterone, DHEA); testosterone, 

 
továbbá az alábbi metabolitok és izomerek: 
 
5α-androstane-3α,17α-diol; 5α-androstane-3α,17β-diol; 5α-androstane-3β,17α-diol; 5α-androstane-3β,17β-diol; 

androst-4-ene-3α,17α-diol; androst-4-ene-3α,17β-diol; androst-4-ene-3β,17α-diol; androst-5-ene-3α,17α-diol; 

androst-5-ene-3α,17β-diol; androst-5-ene-3β,17α-diol; 4-androstenediol (androst-4-ene-3β,17β-diol); 5-

androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione); epi-dihydrotestosterone; epitestosterone; 3α-hydroxy-5α-androstan-

17-one; 3β-hydroxy-5α-androstan-17-one; 19-norandrosterone; 19-noretiocholanolone. 

 

  A jelen részre vonatkozóan: 
   * „exogénnek” tekintendő az a szer, amelyet az emberi szervezet természetes módon általában nem állít elő. 
** „endogénnek” tekintendő az a szer, amelyet az emberi szervezet természetes módon előállíthat. 
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S1.2. Egyéb Anabolikus Hatóanyagok, a teljesség igénye nélkül: 

 

Clenbuterol, szelektív androgén receptor modulátorok (SARM), tibolone, zeranol, zilpaterol. 

 

S2. PEPTID HORMONOK, NÖVEKEDÉSI FAKTOROK ÉS ROKONVEGYÜLETEK 
    
Az alábbi szerek, valamint az emberi szervezetben való felszabadításukat előidéző faktorok tiltottak: 
 
1.    Erythropoiesist Stimuláló Ágensek (pl. erythropoietin (EPO), darbepoietin (dEPO), methoxy polyethylene 

glycol-epoetin beta (CERA), hematide) 
2.        Chorionic Gonadotrophin (CG), és Luteinizáló hormon (LH) férfiak esetében; 
3.        Inzulinok; 
4.        Kortikotrop hormonok. 

5.       Növekedési hormon (GH), inzulin típusú növekedési faktor-1 (pl. IGF-1), mechano növekedési faktorok (MGF), 

trombocita-származék növekedés faktor (PDGF), fibroplaszt növekedés tényezők (FGF), vaszkuláris endotél 

növekedési faktor (VEGF) valamint hepatocita növekedési faktor (HGF) továbbá bármely egyéb növekedési faktor, 
ami hatást gyakorol az izom, ín, ínszalag fehérje szintézisére/lebontására, az érképződésre, az energiahasznosításra, a 
regenerálódási képességre vagy az izomrost típus átalakítsra. 
 6.   Trombocita származék készítmények (pl. trombocita-dús plazma, „blood-spinning”) intramuszkulárisan 
alkalmazva. Egyéb módokon való alkalmazás esetén kötelező a Használatról szóló nyilatkozat, a Gyógyászati Célú 
Mentességre vonatkozó Nemzetközi Szabványnak megfelelően, 
 
továbbá a hasonló kémiai szerkezetű vagy hasonló biológiai hatású szerek. 
 

S3. BÉTA-2 AGONISTÁK 

 
Az összes béta-2 agonista (beleértve - ha értelmezhető - mindkét optikai izomert) tiltott, kivéve a salbutamol-t (24 óra alatt 
legfeljebb 1600 mikrogramm) és az inhalált salmeterol-t, mely esetben kötelező a Használatról szóló nyilatkozat a 
Gyógyászati Célú Mentességre vonatkozó Nemzetközi Szabvánnyal összhangban. 
 
Ha a salbutamol koncentrációja a vizeletben meghaladja a 1000 ng/ml értéket, azt nem lehet a szer terápiás célú 
alkalmazásának tekinteni és Kedvezőtlen Elemzési Eredménynek tekintendő, kivéve, ha a Sportoló igazolni tudja egy 
ellenőrzött farmakokinetikai vizsgálattal, hogy a normál értéktől eltérő mérési eredmény inhalációs formában alkalmazott 
terápiás mennyiségű (24 óra alatt legfeljebb 1600 mikrogram) salbutamol alkalmazásának tudható be. 
 

S4. HORMON ANTAGONISTÁK ÉS MODULÁTOROK 

 

Az alábbi vegyületcsoportok tiltottak: 
 
1.  Aromatáz inhibitorok, a teljesség igénye nélkül: aminoglutethimide, anastrozole, androsta-1,4,6-triene-3,17-

dione (androstatrienedione), 4-andostrene-3,6,17 trione (6-oxo), exemestane, formestane, letrozole,  testolactone. 
2. Szelektív ösztrogén-receptor modulátorok (SERM), a teljesség igénye nélkül: raloxifene, tamoxifen, toremifene. 
3. Egyéb antiösztrogén hatású szerek, a teljesség igénye nélkül: clomiphene, cyclofenil, fulvestrant. 
4. A miosztatin funkció(ka)t módosító hatóanyagok, a teljesség igénye nélkül: miosztatin inhibitorok. 
 

S5. DIURETIKUMOK ÉS EGYÉB MASZKÍROZÓ ÁGENSEK 

 

A maszkírozó ágensek tiltottak. Ezek az alábbiak: 
 
Diuretikumok, probenecid, plazma expanderek (pl. glycerol; az albumin, dextran, hydroxyethyl keményítő és 

mannitol intravénás alkalmazása) és egyéb, hasonló biológiai hatású szerek. 
 
Diuretikumok: 
 
Acetazolamide, amiloride, bumetanide, canrenone, chlorthalidone, etacrynic acid, furosemide, indapamide, metolazone, 
spironolactone, thiazidok (pl. bendroflumethiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide), triamterene, és egyéb, hasonló 
kémiai szerkezetű vagy hasonló biológiai hatású szerek (a drosperinone, a pamabrom és a helyileg alkalmazott 
dorzolamide és brinzolamide kivételével, amelyek nem tiltottak). 
 
A gyógyászati célú mentesség nem érvényes a diuretikumokra és a maszkírozó ágensekre, amennyiben a sportoló 
vizeletmintája ezek mellett határértéken vagy határérték alatti koncentrációban exogén tiltott szer(eke)t is tartalmaz.  
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TILTOTT MÓDSZEREK 

 

M1. AZ OXIGÉN-TRANSZFER NÖVELÉSE 

 

Az alábbiak tiltottak: 
 
1. Vérdopping, ideértve bármilyen eredetű autológ, homológ vagy heterológ vér- illetve vörösvérsejt-készítmény 
alkalmazását. 
2. Az oxigén-felvétel, -szállítás és -leadás mesterséges fokozása a teljesség igénye nélkül a perfluro származékok, az 
efaproxiral (RSR13), illetve a módosított hemoglobin-készítmények (pl. hemoglobin-alapú vérpótló készítmények, 
mikrokapszulázott hemoglobin készítmények) alkalmazásával, kivéve a kiegészítő oxigénadást. 
 

M2. KÉMIAI ÉS FIZIKAI MANIPULÁCIÓ 

 
1. Tiltott a Doppingellenőrzések során levett Minták módosítása vagy módosításának kísérlete azon célból, hogy 
megváltoztassák annak integritását vagy érvényességét. Ezek a teljesség igénye nélkül a katéterezés, valamint a 
vizeletminta helyettesítése és/vagy módosítása (pl. proteázok). 
2. Az intravénás infúzió tiltott, kivéve sebészeti beavatkozás, egészségügyi vészhelyzet vagy klinikai vizsgálatok 
esetén. 
 

M3. GÉNDOPPING 

 

Az alábbi, a sportoló teljesítményének növelésére alkalmas módszerek tiltottak: 
 
1. sejtek vagy genetikai elemek átvitele (pl.: DNA, RNA) 
2. farmakológiai vagy biológiai ágensek felhasználása a génexpresszió modulálás céljából. 
    
A peroxiszóma szaporító ágens által aktivált receptor δ (PPARδ) agonisták (pl. GW 1516) és a PPARδ-AMP aktivált kináz 
fehérje (AMPK) axis agonisták (pl. AICAR) tiltottak. 
 
VERSENY KÖZBEN TILTOTT SZEREK ÉS MÓDSZEREK 

 

A fentiekben meghatározott S1-S5 és M1-M3 kategóriák mellett verseny közben az alábbiak is tiltottak: 
 

TILTOTT SZEREK 

 

S6. STIMULÁNSOK 
Minden stimuláns (mindkét optikai izomerjével egyetemben ahol releváns) tiltott, a helyileg alkalmazott imidazole-
származékok és a 2010-as évi Monitoring Programban szereplő stimulánsok kivételével.* 
 
Stimulánsok, úgymint: 
 
(a) Nem meghatározott stimulánsok: 
 

Adrafinil, amfepramone, amiphenazole, amphetamine, amphetaminil, benflourex, benzphetamine, 

benzylpiperazine, bromantan, clobenzorex, cocaine, cropropamide, crotetamide, dimethylamphetamine, 

etilamphetamine, famprofazone, fencamine, fenetylline, fenfluramine, fenproporex, furfenorex, mefenorex, 

mephentermine, mesocarb, methamphetamine (d-), p-methylamphetamine methylenedioxy-amphetamine, 

methylenedioxymethamphetamine, methylhexaneamine (dimethylpentylamine), modafinil, norfenfluramine, 

phendimetrazine, phenmetrazine, phentermine, 4-phenylpiracetam (carphedon), prelynmine, prolintane. 

 
Az e szekcióban kifejezetten fel nem sorolt stimulánsok a Meghatározott Szerek közé tartoznak. 
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(b) Meghatározott stimulánsok (példák): 
 
Adrenaline**, cathine***, ephedrine****, etamivan, etilefrine, fenbutrazate, fencamfamin, heptaminol, 

isometheptene, levmethamfetamine, meclofenoxate, methylephedrine****, methylphenidate, nikethamide, 

norfenefrine, octopamine, oxilofrine, parahydroxy-amphetamine, pemoline, pentetrazol, phenpromethamine, 

propylhexedrine, pseudoephedrine*****, selegiline, sibutramine, strychnine, tuaminoheptane, illetve egyéb, 
hasonló kémiai szerkezetű vagy hasonló biológiai hatású szerek. 
 
* A 2010. évi monitoring programban szereplő szerek (bopropion, caffeine, phenylephrine, 
phenylpropanolamine, pipradol, synephrine) nem tekinthetők Tiltott Szereknek. 
** Adrenaline helyi érzéstelenítő szerekkel együtt illetve helyileg alkalmazva (például 
nazálisan, szemészeti alkalmazásban) nem tiltott. 
*** A Cathine tiltott, ha koncentrációja a vizeletben meghaladja a milliliterenkénti 5 mikrogrammot. 
**** Az ephedrine és a methylephedrione egyaránt tiltott, ha koncentrációja a vizeletben meghaladja a 
milliterenkénti 10 mikrogrammot. 
***** A Pseudoephedrine tiltott, ha koncentrációja a vizeletben meghaladja a milliliterenkénti 150 mikrogrammot. 
 

S7. NARKOTIKUMOK 

 
Az alábbi narkotikumok tiltottak: 
 
Buprenorphine, dextromoramide, diamorphine (heroin), fentanyl és származékai, hydromorphone, methadone, 

morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, pethidine. 
 

S8. KANNABINOIDOK 

 
A természetes és a szintetikus Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) és a THC-szerű kannabinoidok (pl. hasis, marihuána, HU-210) 
tiltottak. 
 

S9. GLÜKOKORTIKOSZTEROIDOK 

 

Minden glükokortikoszteroid orális, rektális, intravénás vagy intramuszkuláris alkalmazása tiltott. 
 
Alkalmazásuk gyógyászati célú mentességhez kötött. Egyéb módon történő (intraartikuláris, periartikuláris, peritendinous, 
epidurális, intradermális injekciók, valamint inhaláció) alkalmazásuk esetén a Gyógyászati Célú Mentességre (TUE) 
vonatkozó Nemzetközi Szabványnak megfelelően a sportolónak Nyilatkozatot kell kitölteni, kivéve az alábbi 
megjegyzésben foglalt esetet. 
   
Füllel, arcüreggel, bőrgyógyászati (ideértve az iontoforézist/fonoforézist), orral, fogínnyel, szemmel, és a végbélnyílás 
környékével kapcsolatos problémák helyi kezelésére szolgáló készítmények nem tiltottak, és alkalmazásuk sem 
gyógyászati célú mentességhez (TUE) sem használatról szóló Nyilatkozathoz nem kötött. 
 
BIZONYOS SPORTÁGAKBAN TILTOTT SZEREK 

P1. ALKOHOL 

 

Alkohol (etanol) fogyasztása kizárólag verseny közben tiltott, az alábbi sportágakban. Kimutatása a kilélegzett levegő, 
illetve levett vér elemzésével történik. A doppingvétség küszöbértéke (hematológiai értékek) 0,10 g/l. 
 
 Műrepülés (FAI) 
 Íjászat (FITA, IPC) 
 Autóverseny (FIA) 
 Karate (WKF) 
 Öttusa (UIPM) lövészetben 
 Motorverseny (FIM) 
 Kilenc és tíz bábus bowling (FIQ) 
 Motorcsónak verseny (UIM) 
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P2. BÉTA-BLOKKOLÓK 

 

Egyéb, ellenkező értelmű rendelkezés hiányában a béta-blokkolók kizárólag versenyen tiltottak, az alábbi sportágakban. 
 
 Műrepülés (FAI) 
 íjászat (FITA, IPC) (versenyen kívül is tiltott) 
 Autóverseny (FIA) 
 Billiárd és snooker (WCBS) 
 Bob (FIBT) 
 Golyósportok (CMSB) 
 Bridzs (FMB) 
 Curling (WCF) 
 Golf (IGF) 
 Torna (FIG) 
 Motorverseny (FIM) 
 Öttusa (UIPM) a lövészetben 
 Kilenc és tíz bábus bowling (FIQ) 
 Motorcsónak verseny (UIM) 
 Vitorlázás (ISAF) kizárólag üldözéses versenyeken, a kormányost illetően 
 Lövészet (ISSF, IPC) (versenyen kívül is tiltott) 
 Sízésen/hódeszkázáson (FIS) belül: síugrás, freestyle aerials/halfpipe, snowboardban halfpipe/big air 
 Birkózás (FILA) 

 
A béta-blokkolók, a teljesség igénye nélkül, az alábbiak: 
 
Acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, carteolol, carvedilol, celiprolol, esmolol, labetalol, 

levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.” 

 
3. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba. 
 

(2) Felhatalmazást kap a sportpolitikáért felelős miniszter, hogy a sportbeli dopping elleni nemzetközi 
egyezménynek a Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat 2010. évi tiltólistájával egységes szerkezetbe 
foglalt, hiteles szövegét és annak magyar nyelvű hivatalos fordítását a Magyar Közlönyben közzétegye. 

 
(3) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a sportpolitikáért felelős miniszter gondoskodik. 

 
 
A miniszterelnök helyett: 
 Kiss Péter s. k., 

 a társadalompolitika összehangolásáért felelős  
                           tárca nélküli miniszter 

 
 
 



A Kormány 340/2009. (XII. 30.) Korm. rendelete

a 2007–2013. programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból,

az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó

pénzügyi lebonyolítási és ellenõrzési rendszerek kialakításáról szóló

281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet és a jogszabálysértõ, nem rendeltetésszerû vagy

szerzõdésellenes módon felhasznált európai uniós forrásokból származó és a kapcsolódó állami

támogatások behajtásának eljárási rendjérõl szóló

55/2005. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés

a) és b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A 2007–2013. programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és

a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenõrzési rendszerek

kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése a következõ 21. ponttal

egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában]

„21. Szociális célú városrehabilitáció: társadalmi és fizikai értelemben leromlott lakóterületen véghezvitt integrált

városrehabilitáció, amely szociális és fizikai típusú beavatkozásokat egyaránt tartalmaz a helyi lakosság

életminõségének és életlehetõségeinek javítására.”

2. § (1) Az R. 57. § (2) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:

[A kedvezményezett a támogatási szerzõdésbe foglalt alábbi nyilatkozatok nyújtására köteles:]

„e) a pénzforgalmi szolgáltatónak címzett felhatalmazás, amely a kedvezményezett valamennyi fizetési számlája

tekintetében a lebonyolító szervezetet a támogatási jogviszony végéig – a 62. §-ban meghatározott esetekre –

beszedési megbízás benyújtására jogosítja (felhatalmazó levél).”

(2) Az R. 57. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„Nem köteles a (2) bekezdés e) pontja szerinti felhatalmazó levél nyújtására

a) az – az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló

kormányrendeletben meghatározott – államháztartás szervezete,

b) az államháztartás szervezetének a Ptk. 685/B. §-ában meghatározott többségi befolyása alatt álló gazdasági

társaság,

c) az 58. § (1) bekezdésében meghatározott biztosítékot nyújtó kedvezményezett a projekt megvalósítási idõszak

alatt.”

3. § Az R. 60. § (1) bekezdése a következõ m) ponttal egészül ki:

[A (2) bekezdésben foglalt kivételtõl eltekintve nem köteles az 58–59. §-ban meghatározott biztosítékot nyújtani:]

„m) társasház és lakásszövetkezet a szociális célú városrehabilitáció támogatási konstrukciók keretében.”

4. § Az R. 62. § (4)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(4) Amennyiben a kedvezményezett a (3) bekezdésben meghatározottak szerint visszafizetési kötelezettségének

a megadott határidõben nem vagy csak részben tesz eleget, úgy – jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában –

a lebonyolító szervezetet megilleti az 57. § (2) bekezdés e) pontja szerinti beszedési megbízás benyújtásának joga.

(5) Amennyiben a felhatalmazáson alapuló beszedési megbízás nem vezetett eredményre, a támogatási szerzõdésben

meghatározott biztosítékok közül elsõdlegesen azt kell érvényesíteni, amellyel a visszakövetelt összeg

a leggyorsabban beszedhetõ. A követelés egyéb biztosítékok érvényesítésével történõ beszedését csak ezen eljárás

eredménytelensége esetén lehet megkísérelni.”

5. § Az R. 2. § (1) bekezdés 3. pontjában a „Bankszámla” szövegrész helyébe a „Pénzforgalmi számla” szöveg,

a „bankszámla” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi számla” szöveg, a „pénzforgalmi bankszámlája” szövegrész

helyébe a „pénzforgalmi számlája” szöveg, 2. § (1) bekezdés 7. pontjában a „bankszámlákon” szövegrész helyébe

a „pénzforgalmi számlákon” szöveg, 9. §-t megelõzõ alcímében a „bankszámlák” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi

számlák” szöveg, 9. § (1) bekezdésében a „bankszámlákat” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi számlákat” szöveg, 9. §
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(2)–(4) bekezdésében a „bankszámlák” szövegrészek helyébe a „pénzforgalmi számlák” szöveg, 9. § (5) bekezdésében

a „bankszámlákról” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi számlákról” szöveg, 10. § (3) és (4) bekezdésében

a „bankszámlák” szövegrészek helyébe a „pénzforgalmi számlák” szöveg, 10. § (5) bekezdésében a „bankszámlákról”

szövegrészek helyébe a „pénzforgalmi számlákról” szöveg, 11. § (1), (2), (4) és (5) bekezdésében a „bankszámlák”

szövegrészek helyébe a „pénzforgalmi számlák” szöveg, 11. § (2) bekezdésében a „bankszámla” szövegrész helyébe

a „pénzforgalmi számla” szöveg, 11. § (3) bekezdésében a „bankszámlára” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi

számlára” szöveg, 11. § (6) bekezdésében a „bankszámláknak” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi számláknak”

szöveg, a „bankszámla” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi számla” szöveg, 11. § (7) bekezdésében

a „bankszámlákról” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi számlákról” szöveg, 12. §-ában a „bankszámlakivonatok”

szövegrész helyébe a „pénzforgalmi számlakivonatok” szöveg, a „bankszámla” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi

számla” szöveg, 18. § (1) bekezdésében a „bankszámlákon” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi számlákon” szöveg,

19. § (1) bekezdésében a „bankszámlán” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi számlán” szöveg, a „bankszámlakivonat”

szövegrész helyébe a „pénzforgalmi számlakivonat” szöveg, 19. § (3) bekezdésében a „bankszámláin” szövegrész

helyébe a „pénzforgalmi számláin” szöveg, 19. § (4) bekezdés a) és b) pontjában a „bankszámlájára” szövegrész

helyébe a „pénzforgalmi számlájára” szöveg, 22. § (1) bekezdésében a „bankszámlájáról” szövegrész helyébe

a „pénzforgalmi számlájáról” szöveg, 26. § (2) bekezdés c) pontjában a „bankszámláinak” szövegrész helyébe

a „pénzforgalmi számláinak” szöveg, 27. § a) pontjában a „bankszámlákra” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi

számlákra” szöveg, 27. § b) pontjában a „bankszámláról” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi számláról” szöveg, 27. §

c) pontjában a „bankszámlák” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi számlák” szöveg, 42. § (1) bekezdésében

a „bankszámlán” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi számlán” szöveg, a „bankszámlakivonat” szövegrészek helyébe

a „pénzforgalmi számlakivonat” szöveg, a „bankszámlájára” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi számlájára” szöveg,

42. § (2) bekezdésében a „bankszámlakivonatok” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi számlakivonatok” szövegrész,

a „bankszámla” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi számla” szöveg, 42. § (3) bekezdésében a „bankszámlájára”

szövegrész helyébe a „pénzforgalmi számlájára” szöveg és 42. § (5) bekezdésében a „bankszámláján” szövegrész

helyébe a „pénzforgalmi számláján” szöveg lép.

6. § A jogszabálysértõ, nem rendeltetésszerû vagy szerzõdésellenes módon felhasznált európai uniós forrásokból

származó és a kapcsolódó állami támogatások behajtásának eljárási rendjérõl szóló 55/2005. (III. 26.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: R2.) 2. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Amennyiben a kedvezményezett visszafizetési kötelezettségének a támogatási szerzõdésben megadott

határidõben nem vagy csak részben tesz eleget, és a támogatási szerzõdésben meghatározott a kedvezményezett

által pénzforgalmi szolgáltatójának adott, beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazása alapján

benyújtott beszedési megbízás eredménytelen, a megkötött támogatási szerzõdés szerint intézkedni kell

az alkalmazható biztosítékok érvényesítése érdekében.”

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Az R. e rendelettel megállapított rendelkezéseit – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – az e rendelet hatálybalépését

követõen indult ügyekben kell alkalmazni.

(3) Az R. e rendelet 3. §-ával megállapított 60. § (1) bekezdés m) pontjának rendelkezését, valamint R2. e rendelet 6. §-ával

megállapított 2. § (4) bekezdésének rendelkezését az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is

alkalmazni kell.

(4) Az 1–6. § az e rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. E bekezdés az e rendelet hatálybalépését követõ

második napon hatályát veszti.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a társadalompolitika összehangolásáért felelõs

tárca nélküli miniszter
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A Kormány 341/2009. (XII. 30.) Korm. rendelete

a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti

bejelentési kötelezettség teljesítésérõl

A Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. §

h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében, a 15. §

tekintetében a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi

LVII. törvény 28. § (3) bekezdése alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében,

az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a következõket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

(a továbbiakban: Szolgtv.) 51. §-a szerinti bejelentési kötelezettség alá tartozó követelményt elõíró jogszabály

elõkészítése és megalkotása során e rendelet rendelkezései szerint kell eljárni.

(2) E rendelet alkalmazásában szakminiszter az a miniszter, akinek a bejelentési kötelezettség alá tartozó követelmény

vagy a más EGT-állam által bejelentett követelménnyel érintett szolgáltatási tevékenység a jogszabály-elõkészítési

feladatkörébe tartozik.

2. § (1) Az e rendelet szerinti bejelentést és észrevételt – a szakminiszter által meghatározott tartalommal – a külpolitikáért

felelõs miniszter az általa mûködtetett Szolgáltatási Notifikációs Központ (a továbbiakban: Központ) útján küldi meg

az Európai Bizottságnak (a továbbiakban: Bizottság).

(2) A bejelentésre vonatkozóan a Bizottság által elfogadott határozatot, és a más EGT-állambeli tervezetet a Központ

haladéktalanul továbbítja a szakminiszternek.

(3) A Központ és az érintett miniszterek az e rendeletben meghatározott eljárás során egymással elektronikus levél útján

tartanak kapcsolatot.

(4) E rendelet végrehajtása érdekében a szakminiszterek kapcsolattartó személyt és szervezeti egységet jelölnek ki,

amelyrõl értesítik a Központot.

A letelepedés keretében folytatott szolgáltatási tevékenységre vonatkozóan korlátozó követelményt

tartalmazó tervezet bejelentése

3. § (1) Ha a tervezet a Szolgtv. 52. §-a szerinti korlátozó követelményt tartalmaz, a szakminiszter köteles a közigazgatási

egyeztetést követõen, miniszteri rendelet tervezete esetében a miniszter általi aláírást, kormányrendelet vagy törvény

tervezete esetében a Kormány döntését megelõzõen a tervezetet – a Bizottságnak történõ bejelentés céljából –

megküldeni a Központnak.

(2) A szakminiszter a bejelentés megtétele érdekében megküldi a Központnak

a) az 1. melléklet szerinti, kitöltött formanyomtatványt,

b) a tervezet szövegét teljes terjedelemben, valamint

c) a szabályozás szükségességére vonatkozó indokolást, figyelemmel a 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi

irányelv rendelkezéseire.

4. § (1) A 3. § (1) bekezdése szerinti esetben a tervezet akkor nyújtható be a Kormányhoz, vagy – miniszteri rendelet esetében

– akkor terjeszthetõ fel a miniszter általi aláírásra, ha a Bizottság a bejelentés kézhezvételétõl számított három

hónapon belül nem hoz olyan határozatot, amelyben a tervezet elfogadásától való tartózkodásra vagy az abban

foglalt korlátozó követelmény megszüntetésére szólít fel.

(2) Ha a bejelentett tervezetre vonatkozóan a Bizottság a bejelentés kézhezvételétõl számított három hónapon belül

olyan határozatot hoz, amelyben a tervezet elfogadásától való tartózkodásra vagy az abban foglalt korlátozó

követelmény megszüntetésére szólít fel, a tervezet a Bizottság határozatának – és adott esetben a (3) bekezdés szerinti

egyeztetés eredményének – megfelelõ módosítást, illetve átdolgozást követõen nyújtható be a Kormányhoz, vagy

– miniszteri rendelet esetében – terjeszthetõ fel a miniszter általi aláírásra.
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(3) Ha a szakminiszter nem ért egyet a Bizottság határozatában jelzett indokolással – az európai integrációs ügyekért

felelõs miniszter és az igazságügyért felelõs miniszter egyetértése esetén és bevonásával – a Központon keresztül

egyeztetést kezdeményezhet a Bizottsággal a kifogásolt korlátozó követelmény elfogadtatása céljából.

(4) A Bizottság (2) bekezdés szerinti határozatának – és adott esetben a (3) bekezdés szerinti egyeztetés eredményének –

megfelelõen módosított, illetve átdolgozott tervezetet a Kormány döntését, illetve a szakminiszter általi aláírást

követõen haladéktalanul meg kell küldeni a Bizottságnak.

5. § (1) A tervezetnek a bejelentést követõ olyan módosítása esetén, amely további korlátozó követelményekkel egészíti azt

ki, illetve a már meglévõ korlátozó követelmények szigorításával jár, a módosított tervezet tekintetében a 3. § és a 4. §

megfelelõ alkalmazásával kell eljárni.

(2) Ha a Kormány által elõterjesztett törvényjavaslatot a módosító indítványok az (1) bekezdés szerint érintik, a Kormány

a módosító indítványokról történt szavazást követõen az ismételt bejelentés érdekében – ha a bejelentés másként

nem biztosítható – a törvényjavaslatot visszavonja.

Bejelentés a mûszaki tartalmú jogszabálytervezetekre vonatkozó eljárás szerint

6. § Ha a Szolgtv. 52. §-a szerinti korlátozó követelményt tartalmazó tervezet az áruk és egyes szolgáltatások szabad

áramlásának biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi aktusokban elõírt bejelentési, értesítési,

tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítésérõl szóló 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban:

102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdés f) pontja értelmében vett mûszaki tartalmú jogszabály tervezetének

minõsül, az e rendelet szerinti bejelentési kötelezettséget a tervezetnek a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet I. fejezete

szerinti eljárásban történõ bejelentésével kell teljesíteni azzal, hogy ebben az esetben a 102/2009. (V. 11.) Korm.

rendelet 3. mellékletében foglalt formanyomtatványt – annak 7. pontja helyett – a 2. mellékletben foglalt

kiegészítéssel kell alkalmazni.

A szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkezõ szolgáltatóra alkalmazandó korlátozó követelmények

bejelentése

7. § Ha a tervezet a Szolgtv. 51. § b) pontja szerinti bejelentési kötelezettség alá tartozó követelményt is tartalmaz,

a 3–5. §-ban meghatározottak szerint kell eljárni azzal, hogy az 1. melléklet szerinti formanyomtatvány helyett

a 3. melléklet szerinti formanyomtatványt kell kitölteni.

8. § (1) Ha a tervezet csak a Szolgtv. 51. § b) pontja szerinti bejelentési kötelezettség alá tartozó követelményt tartalmaz,

a szakminiszter a bejelentés megtétele érdekében megküldi a Központnak

a) a 3. melléklet szerinti, kitöltött formanyomtatványt,

b) a tervezet szövegét teljes terjedelemben, valamint

c) a szabályozás szükségességére vonatkozó indokolást, figyelemmel a 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi

irányelv rendelkezéseire.

(2) A tervezet a bejelentés megtörténtét követõen benyújtható a Kormányhoz, illetve – miniszteri rendelet esetében –

a miniszternek aláírásra felterjeszthetõ.

Más EGT–államok által bejelentett jogszabályok, illetve jogszabálytervezetek észrevételezése

9. § (1) A más EGT-állam által a 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése vagy 39. cikk

(5) bekezdése alapján a Bizottságnak bejelentett jogszabályi vagy közigazgatási rendelkezést, illetve ezek tervezetét

(a továbbiakban együtt: más EGT-állambeli tervezet) a Központ haladéktalanul megküldi a szakminiszternek, aki

az abban foglalt követelmény szempontjából a bejelentés kézhezvételétõl számított két hónapon belül észrevételt

tehet.

(2) Az észrevételezésbe a szakminiszter köteles bevonni a más EGT-állambeli tervezetben foglalt szabályozással érintett

szolgáltatási tevékenység tekintetében szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságokat és az érintett országos szakmai,

illetve érdekképviseleti szervezeteket.
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(3) A más EGT-állambeli tervezetre vonatkozó információk bizalmas kezelésére vonatkozó kérés esetén az érintett

tervezetre vonatkozó információk megismerésére csak az jogosult, akinek ez az észrevételezés ellátása érdekében

indokolt. A megismerés indokoltságáról a szakminiszter dönt. Az információk bizalmas kezelésének kötelezettsége

nem érinti a független szakértõk bevonásának lehetõségét.

(4) Ha a más EGT-állambeli tervezetben foglalt követelmény több szakminiszter feladatkörébe tartozik, és az érintett

szakminiszterek álláspontja eltér egymástól, az európai integrációs ügyekért felelõs miniszter – az igazságügyért

felelõs miniszter bevonásával – haladéktalanul egyeztet az érintett szakminiszterekkel az egységes álláspont

kialakítása érdekében.

(5) A más EGT-állambeli tervezetben foglalt (1) bekezdés szerinti követelményt az európai uniós jogi követelményekkel

való összeegyeztethetõség szempontjából kifogásoló, valamennyi érintett egyetértését bíró észrevételt a Központ

megküldi a Bizottságnak.

Nyilvántartás

10. § A Központ nyilvántartást vezet

a) a bejelentett tervezetekrõl,

b) a bejelentett tervezetekre vonatkozóan a Bizottság által elfogadott határozatokról,

c) a módosított tervezetek bejelentésérõl, valamint

d) a más EGT-állambeli tervezetekrõl és az azokra vonatkozóan megküldött észrevételekrõl.

Hivatkozás a jogszabályban a bejelentés megtörténtére

11. § A korlátozó követelményt tartalmazó jogszabályban, annak záró rendelkezései között hivatkozni kell a 2006/123/EK

európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése, illetve 39. cikk (5) bekezdése szerinti bejelentés

megtörténtére. A hivatkozás formáját a 4. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

13. § Ez a rendelet a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi

irányelv 15. cikk (7) bekezdésének és 39. cikk (5) bekezdés második és harmadik albekezdésének való megfelelést

szolgálja.

14. § A 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet a 13. §-át követõen a következõ alcímmel és 13/A. §-sal egészül ki:

„Eljárás a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti

bejelentési kötelezettség egyidejû teljesítése esetén
13/A. § (1) A belsõ piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési

kötelezettség teljesítésérõl szóló 341/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 341/2009. (XII. 30.) Korm.

rendelet] 6. §-ában meghatározott esetben a Notifikációs Központ a bejelentésrõl haladéktalanul értesíti a 341/2009.

(XII. 30.) Korm. rendelet szerinti Szolgáltatási Notifikációs Központot.

(2) Az (1) bekezdés szerinti rendelkezést alkalmazni kell

a) a Bizottságnak a tervezet elfogadásától való tartózkodásra vagy az abban foglalt korlátozó követelmény

megszüntetésére felszólító határozatára, és

b) az EGT-államok Bizottság által megküldött olyan mûszaki szabálytervezeteire, amelyek bejelentése egyben a belsõ

piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk

(7) bekezdése szerinti bejelentésnek is eleget tesz.”

15. § A külügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 166/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése a következõ q) és

r) ponttal egészül ki:

(A miniszter az európai integrációs ügyekért való felelõssége keretében felel az Európai Unió politikáiból eredõ és az európai

uniós tagsághoz kapcsolódó kormányzati feladatok tárcaközi összehangolásáért, ennek körében)
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„q) ellátja a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi

irányelv 15. cikk (7) bekezdésében és 39. cikk (5) bekezdésében szabályozott bejelentési kötelezettségek teljesítésével

összefüggõ külön kormányrendeletben meghatározott feladatokat,

r) ellátja a Belsõ Piaci Információs Rendszer hazai mûködésének és az abban való részvételnek a szabályairól szóló

kormányrendeletben meghatározott feladatokat.”

16. § (1) 2010. március 1-jén hatályát veszti

a) a 11. § és az azt megelõzõ alcím, valamint a 4. melléklet,

b) a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet 8. §-a és 2. melléklete.

(2) Ez a § 2010. március 2-án hatályát veszti.

17. § (1) A 14. és a 15. § 2009. december 29-én hatályát veszti.

(2) Ez a § 2009. december 30-án hatályát veszti.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a társadalompolitika összehangolásáért felelõs

tárca nélküli miniszter

1. melléklet a 341/2009. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Formanyomtatvány1 a jogszabálytervezet 341/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. §-a szerinti bejelentéséhez

1. Tagállam.

2. A bejelentett követelményt elõíró tervezet címe és hivatkozás az esetleges elérhetõségére (csatolja a követelményt

elõíró tervezetet).

3. A követelményt (jelölje meg)

az állam írja elõ országos szinten,

állami szerv írja elõ regionális szinten, nevezetesen: (fejtse ki),

állami szerv írja elõ helyi szinten, nevezetesen: (fejtse ki), vagy

nem állami szervezet (például szakmai szervezet) írja elõ, nevezetesen: (fejtse ki).

4. A hatálybalépés (várható) idõpontja.

5. A bejelentett követelményt elõíró rendelkezés.

6. Azon szolgáltatási tevékenység, amelyre a bejelentett követelmény vonatkozik (vagy adott esetben annak

megjelölése, hogy a bejelentett követelmény horizontális jellegû, amely számos szolgáltatási tevékenységre

általánosan vonatkozik).

7. A bejelentett követelmény (jelölje meg)

mennyiségi vagy területi korlátozás, különösen a népesség alapján vagy a szolgáltatók közötti legkisebb

földrajzi távolság formájában meghatározott korlátozás,

a szolgáltató kötelezettsége meghatározott jogi formában való mûködésre,

a társaság tulajdonlására vonatkozó követelmény,

egyéb, a szakmai képesítések elismerésérõl szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és

tanácsi irányelvben szabályozott kérdésekre vonatkozó, vagy más uniós jogi aktusban meghatározott

követelményektõl eltérõ olyan követelmény, amely az érintett szolgáltatási tevékenység nyújtásához való

jogosultságot – a tevékenység sajátos természete alapján – bizonyos szolgáltatók számára tartja fenn,

a tagállam területén egynél több telephellyel való rendelkezésre vonatkozó tilalom,

az alkalmazottak minimális számát elõíró követelmény,

rögzített legalacsonyabb és/vagy legmagasabb díjtétel, amelynek a szolgáltatónak meg kell felelnie, vagy

a szolgáltató kötelezettsége, hogy szolgáltatásával együtt egyéb meghatározott szolgáltatásokat is nyújtson.

1 A formanyomtatvány kitöltési útmutatót tartalmazó elektronikus változata letölthetõ a külpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium

honlapjáról.
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8. A bejelentett követelmény rövid leírása.

9. A bejelentett követelmény szükséges-e valamely általános gazdasági érdekû szolgáltatáshoz rendelt különleges

feladat teljesítéséhez [a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és

tanácsi irányelv 15. cikk (4) bekezdésének megfelelõen]?

igen (ez esetben a 9a. és 9b. kérdés kitöltése kötelezõ, a 10. és 11. kérdésre nem kell válaszolni)

nem (ez esetben a 9a. és 9b. kérdésre nem kell válaszolni)

9a. Milyen általános gazdasági érdekû szolgáltatásról van szó?

9b. Mi az általános gazdasági érdekû szolgáltatáshoz rendelet feladat, és miért szükséges a követelmény a szóban

forgó feladat teljesítéséhez?

10. Milyen közérdeken alapuló kényszerítõ indok indokolja a bejelentett követelmény elõírását [lásd a 2009. évi

LXXVI. törvény 2. § f) pontját]?

11. Fejtse ki részletesen, hogy a bejelentett követelmény miért nem tekinthetõ diszkriminatívnak, miért alkalmas

a kitûzött cél eléréséhez, illetve miért nem valósítható meg a kitûzött cél kevésbé korlátozó intézkedés révén.

2. melléklet a 341/2009. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatvány 7. pontjának kiegészítése

7. Más uniós jogi aktus szerinti bejelentés:

a) Más uniós jogi aktus megnevezése:

b) Az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatásra vonatkozó jogszabály bejelentése egyben a belsõ piaci

szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése

szerinti bejelentés követelményének is megfelel (HL L 376. szám, 2006. december 27., 36. oldal).

c) A termékre vonatkozó jogszabály bejelentése egyben a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i

2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentés követelményének is

megfelel (HL L 376. szám, 2006. december 27., 36. oldal).

Amennyiben a b) vagy c) pont megjelölésre kerül, a bejelentésnek tartalmaznia kell a követelmény megjelölését,

amelyek az alábbiak lehetnek:

a) mennyiségi vagy területi korlátozás, különösen a népesség alapján vagy a szolgáltatók közötti legkisebb

földrajzi távolság formájában meghatározott korlátozás,

b) a szolgáltató kötelezettsége meghatározott jogi formában való mûködésre,

c) a társaság tulajdonlására vonatkozó követelmény,

d) egyéb, a szakmai képesítések elismerésérõl szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és

tanácsi irányelvben szabályozott kérdésekre vonatkozó, vagy más uniós jogi aktusban meghatározott

követelményektõl eltérõ olyan követelmény, amely az érintett szolgáltatási tevékenység nyújtásához való

jogosultságot – a tevékenység sajátos természete alapján – bizonyos szolgáltatók számára tartja fenn,

e) a tagállam területén egynél több telephellyel való rendelkezésre vonatkozó tilalom,

f) az alkalmazottak minimális számát elõíró követelmény,

g) rögzített legalacsonyabb és/vagy legmagasabb díjtétel, amelynek a szolgáltatónak meg kell felelnie,

h) a szolgáltató azon kötelezettsége, hogy szolgáltatásával együtt egyéb meghatározott szolgáltatásokat is

nyújtson.
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3. melléklet a 341/2009. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Formanyomtatvány a jogszabálytervezet 341/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. vagy 8. §-a szerinti

bejelentéséhez

1. Tagállam.

2. A bejelentett követelményt elõíró tervezet címe és hivatkozás az esetleges elérhetõségére (csatolja a követelményt

elõíró tervezetet).

3. A követelményt (jelölje meg)

az állam írja elõ országos szinten,

állami szerv írja elõ regionális szinten, nevezetesen: (fejtse ki),

állami szerv írja elõ helyi szinten, nevezetesen: (fejtse ki), vagy

nem állami szerv (például szakmai szervezet) írja elõ, nevezetesen: (fejtse ki).

4. A hatálybalépés (várható) idõpontja.

5. A bejelentett követelményt elõíró rendelkezés.

6. Azon szolgáltatási tevékenység, amelyre a bejelentett követelmény vonatkozik (vagy adott esetben annak

megjelölése, hogy a bejelentett követelmény horizontális jellegû, amely számos szolgáltatási tevékenységre

általánosan vonatkozik).

7. A bejelentett követelmény (jelölje meg)

a szolgáltató azon kötelezettsége, hogy nyilatkozatot tegyen vagy értesítést küldjön az illetékes hatóság részére,

a szolgáltató azon kötelezettsége, hogy címmel rendelkezzen vagy képviselõt jelöljön ki,

a szolgáltató azon kötelezettsége, hogy biztosítást kössön, illetve biztosítékról gondoskodjon,

* * *

mennyiségi vagy területi korlátozás, különösen a népesség alapján vagy a szolgáltatók közötti legkisebb

földrajzi távolság formájában meghatározott korlátozás,

a szolgáltató kötelezettsége meghatározott jogi formában való mûködésre,

a társaság tulajdonlására vonatkozó követelmény,

egyéb, a szakmai képesítések elismerésérõl szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és

tanácsi irányelvben szabályozott kérdésekre vonatkozó, vagy más uniós jogi aktusokban meghatározott

követelményektõl eltérõ olyan követelmény, amely az érintett szolgáltatási tevékenység nyújtásához való

jogosultságot – a tevékenység sajátos természete alapján – bizonyos szolgáltatók számára tartja fenn,

ugyanazon állam területén egynél több telephellyel való rendelkezésre vonatkozó tilalom,

az alkalmazottak minimális számát elõíró követelmény,

rögzített legalacsonyabb és/vagy legmagasabb díjtétel, amelynek a szolgáltatónak meg kell felelnie,

a szolgáltató azon kötelezettsége, hogy szolgáltatásával együtt egyéb meghatározott szolgáltatásokat is

nyújtson,

* * *

a szolgáltató azon kötelezettsége, hogy telephellyel rendelkezzen,

a szolgáltató azon kötelezettsége, hogy engedélyt szerezzen be az illetékes hatóságtól – beleértve

a nyilvántartásba vételt, illetve szakmai szervezetbe vagy testületbe való felvételt –, kivéve a belsõ piaci

szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben

(a továbbiakban: 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) szabályozott kérdésekre vonatkozó, vagy

más uniós jogi aktusokban meghatározott esetekben,

bizonyos formájú vagy típusú infrastruktúrának létrehozása tekintetében a szolgáltatót érintõ tilalom, beleértve

az irodát vagy helyiségeket, amelyekre a szolgáltatónak az adott szolgáltatás nyújtásához szüksége van,

olyan sajátos szerzõdéses megállapodás alkalmazása a szolgáltató és a szolgáltatás igénybevevõje között, amely

megakadályozza vagy korlátozza az önálló vállalkozók általi szolgáltatásnyújtást,

a szolgáltató azon kötelezettsége, hogy rendelkezzen az illetékes hatóság által kiállított, a szolgáltatási tevékenység

gyakorlásához szükséges azonosító dokumentummal,

a szolgáltatás szerves részét képezõ felszerelések és anyagok használatát érintõ követelmény, a munkahelyi

egészségvédelem és biztonság szempontjából szükséges követelmények kivételével,
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a 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 19. cikke szerint a szolgáltatás igénybevevõjét terhelõ

követelmény, vagy

* * *

a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében szolgáltatási tevékenységet folytató szolgáltatót terhelõ egyéb

követelmény.

8. A bejelentett követelmény rövid leírása.

9. A határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében szolgáltatási tevékenységet folytató szolgáltatóra alkalmazandó

bejelentett követelményt az alábbi ok teszi indokolttá:

közrend,

közbiztonság,

közegészségügy, vagy

a környezet védelme.

10. Fejtse ki részletesen, hogy a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében szolgáltatási tevékenységet folytató

szolgáltatóra vonatkozó bejelentett követelmény miért nem tekinthetõ diszkriminatívnak, miért alkalmas a kitûzött

cél eléréséhez, illetve miért nem valósítható meg a kitûzött cél kevésbé korlátozó intézkedés révén.

11. A követelmény a 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (2) bekezdésében foglalt követelmény,

amely egyaránt alkalmazandó a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében szolgáltatási tevékenységet folytató és

a letelepedett szolgáltatóra, és a bejelentés egyaránt szolgálja a 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

39. cikk (5) bekezdése és 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítését?

Igen

Nem

4. melléklet a 341/2009. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Hivatkozás a jogszabálytervezetnek a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti

és tanácsi irányelv alapján történt elõzetes bejelentésére

A [rendelet (VAGY) törvény] tervezetének a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK

európai parlamenti és tanácsi irányelv [15. cikk (7) bekezdése (VAGY) 39. cikk (5) bekezdése (VAGY) 15. cikk

(7) bekezdése és 39. cikk (5) bekezdése] szerinti elõzetes bejelentése megtörtént.
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A Kormány 342/2009. (XII. 30.) Korm. rendelete

a Belsõ Piaci Információs Rendszer hazai mûködésének és az abban való részvételnek a szabályairól

A Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. §

e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a következõket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet határozza meg a Belsõ Piaci Információs Rendszernek (a továbbiakban: IMI-rendszer) a 2006/123/EK európai

parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtására szolgáló modulja hazai mûködésének és az abban való részvételnek,

továbbá a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi

LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) 32. §-a szerinti központi kapcsolattartón keresztül történõ adatszolgáltatás

iránti megkeresések és adatszolgáltatás részletes szabályait.

(2) Ha az IMI-rendszer az IMI-koordinátor vagy az IMI-hatóság jogosultságainak meghatározása tekintetében választási

lehetõséget biztosít, a jogosultságok beállítására az e rendeletben meghatározott szabályokat alkalmazni kell.

(3) Ha az IMI-koordinátor IMI-hatóságként is eljárhat, ez utóbbi eljárására az IMI-hatóságra vonatkozóan elõírt

rendelkezéseket kell alkalmazni.

2. § (1) Az IMI-koordinátorok és az IMI-hatóságok a közvetlenül az IMI-rendszerben való részvétellel és az IMI-rendszer

használatával összefüggõ ügyekben egymással elektronikus úton, az IMI-rendszeren belül vagy – ha az IMI-rendszeren

belül erre nincs mód – erre a célra rendszeresített elektronikus levélcímen keresztül tartanak kapcsolatot.

(2) A központi kapcsolattartó az õt megkeresõ, illetve részére adatot szolgáltató hatóságokkal és egyéb szervekkel

elektronikus úton, az erre a célra rendszeresített elektronikus levélcímen keresztül tart kapcsolatot.

3. § E rendelet alkalmazásában

a) IMI-hatóság: a Szolgtv. hatálya alá tartozó szolgáltatási tevékenység tekintetében a szolgáltatás felügyeletét

ellátó hatóság és annak felügyeleti szerve, továbbá az állami adóhatóság, a Pénzügyi Szervezetek Állami

Felügyelete, a céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közremûködõ szolgálat, valamint az egyéni

vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben országos illetékességgel eljáró hatóság és az egyéni

vállalkozók nyilvántartását vezetõ szerv,

b) koordinált IMI-hatóság: azon IMI-hatóságok, amelyek tekintetében az IMI-koordinátor megkereséskoordinátori

vagy riasztáskoordinátori jogosultsággal rendelkezik,

c) riasztás: a Szolgtv. 47. §-a szerinti értesítés.

2. IMI-koordinátorok kijelölése

4. § A Kormány a Szolgtv. 40. §-a szerinti IMI-koordinátorként

a) mint nemzeti IMI-koordinátor az európai integrációs ügyekért felelõs minisztert,

b) mint jogterületi IMI-koordinátor az európai integrációs ügyekért felelõs minisztert,

c) mint delegált IMI-koordinátor az irányításuk és felügyeletük alá tartozó IMI-hatóságok, a törvényességi

felügyeletük alá tartozó, szolgáltatás felügyeletét ellátó köztestületek, továbbá a jogszabály-elõkészítési

feladatkörükbe tartozó hatósági eljárásokban eljáró, szolgáltatás felügyeletét ellátó egyéb hatóságok vagy

szervek tekintetében a minisztereket

jelöli ki.

3. A nemzeti IMI-koordinátor

5. § A nemzeti IMI-koordinátor

a) gondoskodik az IMI-rendszerben a rá mint nemzeti IMI-koordinátorra és a felhasználóira vonatkozóan regisztrált

adatok naprakészen tartásáról, ellenõrzi az IMI-rendszer alkalmazását a szervezetén belül,

b) folyamatosan figyelemmel kíséri az IMI-rendszer megfelelõ mûködését és ezzel összefüggésben kapcsolatot tart

az Európai Bizottsággal,
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c) javaslatot tesz a delegált IMI-koordinátornak az IMI-rendszerbe még nem regisztrált IMI-hatóság regisztrálására,

d) figyelemmel kíséri az IMI-rendszerben az IMI-hatóságok regisztrációját, továbbá a más EGT-államból érkezõ

megkeresések, valamint az IMI-hatóságok által más EGT-államokba küldött megkeresések teljesítését, és – ha

szükséges – a megkeresések megfelelõ teljesítése érdekében kezdeményezi a hatáskörrel rendelkezõ

IMI-koordinátornál vagy más EGT-állam nemzeti IMI-koordinátoránál a szükséges intézkedések megtételét,

továbbá

e) az IMI-rendszer megfelelõ alkalmazásához szükséges felhasználói ismeretek elsajátítása és naprakészen tartása

érdekében koordinálja a delegált IMI-koordinátorok és az IMI-hatóságok felhasználóinak rendszeres képzését.

4. A jogterületi IMI-koordinátor

6. § A jogterületi IMI-koordinátor

a) gondoskodik az IMI-rendszerben a rá mint jogterületi IMI-koordinátorra és a felhasználóira vonatkozóan

regisztrált adatok naprakészen tartásáról, ellenõrzi az IMI-rendszer alkalmazását a szervezetén belül,

b) felügyeli az IMI-rendszerben az IMI-hatóságok regisztrációját és annak tartalmát,

c) figyelemmel kíséri az IMI-rendszerben a más EGT-államból érkezõ megkeresések, valamint az IMI-hatóságok által

más EGT-államokba küldött megkeresések határidõben való teljesítését, és – ha szükséges – a megkeresések

megfelelõ teljesítése érdekében kezdeményezi a hatáskörrel rendelkezõ IMI-koordinátornál vagy az IMI-hatóság

felügyeleti szervénél, illetve a más EGT-állam jogterületi IMI-koordinátoránál a szükséges intézkedések

megtételét,

d) tájékoztatja az Európai Bizottságot a Szolgtv. 42. § (4) bekezdése szerinti nyilvántartások körérõl, általános

tartalmáról és elektronikus elérhetõségérõl és a nyilvántartásokra vonatkozó ezen adatokban bekövetkezõ

változásokról,

e) ellátja a regisztrálással és a riasztási mechanizmussal összefüggõ, e rendeletben meghatározott feladatokat,

továbbá

f) az IMI-rendszer megfelelõ alkalmazásához szükséges ismeretek elsajátítása és naprakészen tartása érdekében

gondoskodik a delegált IMI-koordinátorok felhasználóinak rendszeres képzésérõl, és segítséget nyújt

az IMI-hatóságok felhasználóinak képzéséhez.

5. A delegált IMI-koordinátor

7. § A delegált IMI-koordinátor

a) gondoskodik az IMI-rendszerben a rá mint delegált IMI-koordinátorra és a felhasználóira vonatkozóan regisztrált

adatok naprakészen tartásáról, ellenõrzi az IMI-rendszer alkalmazását a szervezetén belül,

b) felügyeli az általa koordinált IMI-hatóságokhoz más EGT-államból érkezõ megkeresések határidõben való

teljesítését, és szükség esetén a megkeresések megfelelõ teljesítése érdekében – ha felügyeleti eljárás keretében

arra maga nem jogosult – kezdeményezi az IMI-hatóság felügyeleti szervénél a megfelelõ intézkedések

megtételét,

c) az e rendeletben meghatározott esetekben jóváhagyja az általa koordinált IMI-hatóság megkeresését vagy

megkeresésre adott válaszát, illetve közvetít a más EGT-állam illetékes hatósága és a koordinált IMI-hatóság

között egy adott megkeresés teljesítésével összefüggésben felmerülõ vitában,

d) ellátja a regisztrálással és a riasztási mechanizmussal összefüggõ, e rendeletben meghatározott feladatokat,

továbbá

e) az IMI-rendszer megfelelõ alkalmazásához szükséges ismeretek elsajátítása és naprakészen tartása érdekében

gondoskodik az általa koordinált IMI-hatóságok felhasználóinak rendszeres képzésérõl.

6. Az IMI-hatóság

8. § Az IMI-hatóság – az IMI-rendszerben a megkeresések intézésén túl –

a) gondoskodik az IMI-rendszerben a rá mint IMI-hatóságra és a felhasználóira vonatkozóan regisztrált adatok

naprakészen tartásáról, ellenõrzi az IMI-rendszer alkalmazását a szervezetén belül,
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b) együttmûködik az IMI-koordinátorokkal az IMI-rendszer megfelelõ mûködése érdekében, ennek keretében

részükre az IMI-rendszer alkalmazásáról – az általuk igényeltek szerint, a szükséges körben – adatot szolgáltat, és

jelez bármilyen az IMI-rendszer alkalmazásával összefüggésben felmerült problémát, továbbá

c) tájékoztatja – a hozzárendelt delegált IMI-koordinátora útján – a jogterületi IMI-koordinátort az általa vezetett,

a Szolgtv. 42. § (4) bekezdése szerinti nyilvántartások körérõl, általános tartalmáról és elektronikus

elérhetõségérõl, valamint a nyilvántartásokra vonatkozó ezen adatokban bekövetkezõ változásokról.

7. Kapcsolt IMI-hatóság

9. § (1) Az IMI-hatóság az IMI-rendszerben IMI-hatóságként regisztrált felügyeleti szervét az IMI-rendszerben kapcsolt

IMI-hatóságaként rögzíti.

(2) A kapcsolt IMI-hatóságot az IMI-hatóságot regisztráló IMI-koordinátor is hozzákapcsolhatja az IMI-hatósághoz.

(3) Az IMI-hatóság kapcsolt IMI-hatóságának – ha a kapcsolt IMI-hatóság azt kéri – az IMI-rendszerben hozzáférést enged

az általa küldött és fogadott megkeresések részletes adataihoz.

8. Az IMI-koordinátorok és az IMI-hatóságok regisztrációja

10. § (1) A jogterületi IMI-koordinátort az IMI-rendszerben a nemzeti IMI-koordinátor, a delegált IMI-koordinátort a jogterületi

IMI-koordinátor regisztrálja.

(2) Az IMI-hatóságot az IMI-rendszerben – az (5) bekezdésben meghatározott eset kivételével – hivatalból vagy

az IMI-hatóság kérelme alapján az a delegált IMI-koordinátor regisztrálja,

a) amelynek az IMI-hatóság az irányítása és felügyelete alá tartozik,

b) amelynek a köztestület esetében a törvényességi felügyelete alá tartozik, vagy

c) – az a) és b) pont hatálya alá nem tartozó esetben – amelynek az adott szerv eljárása a jogszabály-elõkészítési

feladatkörébe tartozik.

(3) Az IMI-hatóság regisztrációját a jogterületi IMI-koordinátornak jóvá kell hagynia.

(4) Ha a jogterületi IMI-koordinátor feladatai ellátása során azt észleli, hogy az IMI-rendszeren keresztül

a) olyan megkeresés érkezett, amelynek a megválaszolására, vagy

b) olyan riasztás érkezett, amelynek tekintetében az eljárásra

hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ IMI-hatóság még nincsen az IMI-rendszerben regisztrálva, haladéktalanul

felhívja az adott IMI-hatóság delegált IMI-koordinátorát az IMI-hatóság regisztrálására.

(5) Ha a hatáskörrel rendelkezõ delegált IMI-koordinátor a felhívástól számított 3 munkanapon belül az IMI-hatóságot

nem regisztrálja, a jogterületi IMI-koordinátor maga is regisztrálhatja az IMI-hatóságot, úgy, hogy a regisztrálást

követõen regisztrációt úgy módosítja, hogy az IMI-rendszerben a hatóságot regisztráló IMI-koordinátori

jogosultságokat a továbbiakban a hatáskörrel rendelkezõ delegált IMI-koordinátor gyakorolja.

(6) Az IMI-hatóság az IMI-koordinátor felhívására köteles a regisztráláshoz szükséges adatokat – ha a felhívásra

az IMI-rendszeren keresztül kerül sor, az adatoknak az IMI-rendszerben való rögzítése útján – rendelkezésre bocsátani.

11. § Az IMI-hatóságot regisztráló IMI-koordinátor hivatalból vagy az érintett másik IMI-koordinátor kérése alapján

az IMI-hatósághoz az IMI-rendszerben hozzákapcsolja az adott hatóság tekintetében megkereséskoordinátori és

riasztáskoordinátori jogosultsággal rendelkezõ más IMI-koordinátort vagy IMI-koordinátorokat.

9. IMI-koordinátori jogosultságok

12. § (1) Az IMI-rendszerben valamennyi IMI-koordinátor jogosult az általa koordinált IMI-hatóságok által küldött és fogadott

megkeresések figyelemmel kísérésére és áttekintõ adatainak megismerésére.

(2) Az IMI-rendszerben az IMI-koordinátorok a következõ további jogosultságokkal rendelkezhetnek:

a) regisztrálói jogosultság,

b) megkereséskoordinátori jogosultság és

c) riasztáskoordinátori jogosultság.
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13. § (1) A regisztrálói jogosultság

a) az IMI-rendszerben az IMI-koordinátor vagy IMI-hatóság regisztrációjához megkövetelt alapadatok és beállítások

rögzítésére,

b) az IMI-koordinátor vagy IMI-hatóság elsõként – legalább helyi adatkezelõi jogosultsággal – kijelölt

felhasználójának regisztrációjára,

c) a regisztrált IMI-hatósághoz megkereséskoordinátori és riasztáskoordinátori jogosultsággal rendelkezõ

IMI-koordinátor hozzákapcsolására,

d) a regisztrált IMI-hatósághoz kapcsolt IMI-hatóság hozzákapcsolására, valamint

e) az a)–d) pont szerinti adatok és beállítások módosítására, és a regisztráció törlésére

terjed ki.

(2) A delegált IMI-koordinátor rendelkezik regisztrálói jogosultsággal a 10. § (2) bekezdésében meghatározott hatóságok

vonatkozásában.

(3) A jogterületi IMI-koordinátor rendelkezik regisztrálói jogosultsággal a delegált IMI-koordinátorok és – 10. §

(4) bekezdése szerinti esetben, az elsõ alkalommal – az IMI-hatóságok vonatkozásában.

(4) Egy IMI-hatóság tekintetében csak egy delegált IMI-koordinátor rendelkezhet regisztrálói jogosultsággal.

14. § (1) A megkereséskoordinátori jogosultság

a) a koordinált IMI-hatóságok vonatkozásában engedélyezõ-véleményezõi jogkör gyakorlásának lehetõségére,

b) a koordinált IMI-hatósághoz más EGT-államból érkezõ megkeresés visszautasítására, valamint

c) engedélyezõ-véleményezõi jogkör gyakorlása esetén vagy egyéb esetben akkor, ha azt az IMI-hatóság

az IMI-rendszerben lehetõvé tette, a koordinált IMI-hatóság által küldött és fogadott megkeresések részletes

adatainak megismerésére

terjed ki.

(2) Az engedélyezõ-véleményezõi jogkör

a) a koordinált IMI-hatóság megkeresésének vagy megkeresésre adott válaszának jóváhagyására (a továbbiakban:

engedélyezõ jogkör) vagy

b) a más EGT-állam illetékes hatósága és a koordinált IMI-hatóság között felmerülõ, egy adott megkeresés

teljesítésével összefüggõ vitás kérdésben a vita rendezése érdekében való közvetítésére (a továbbiakban:

véleményezõ jogkör), továbbá

c) az a) és b) pontban foglalt jogkör gyakorlásával összefüggésben az IMI-koordinátor által koordinált IMI-hatóság

által küldött és fogadott megkeresések részletes adatainak megismerésére

terjed ki.

(3) A delegált IMI-koordinátor megkereséskoordinátori jogosultsággal rendelkezik az IMI-hatóságnak

a jogszabály-elõkészítési feladatkörébe tartozó szolgáltatási tevékenységgel összefüggõ eljárásai tekintetében,

függetlenül attól, hogy az adott IMI-hatóság tekintetében rendelkezik-e regisztrálói jogosultsággal.

A megkereséskoordinátori jogosultsággal rendelkezõ delegált IMI-koordinátor – e ténynek az IMI-rendszerben való

rögzítésével – jogszabályban biztosított feladat- és hatásköreivel összhangban meghatározza, hogy kíván-e az általa

koordinált IMI-hatóságok tekintetében

a) engedélyezõ jogkört vagy

b) véleményezõ jogkört

gyakorolni.

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben az IMI-koordinátor azt is meghatározza, hogy mely IMI-hatóságok

tekintetében gyakorolja engedélyezõ jogkörét, és ezt a tényt rögzíti az adott IMI-hatóság beállításainak

az IMI-rendszerben beállítások között, vagy – ha az eltérõ – errõl tájékoztatja az adott IMI-hatóság regisztrálására

jogosult delegált IMI-koordinátort.

(5) Az engedélyezõ jogkör alá tartozó IMI-hatóság csak a delegált IMI-koordinátor jóváhagyásával küldhet vagy teljesíthet

megkeresést az IMI-rendszeren keresztül. A (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az IMI-hatóság a más EGT-állam

illetékes hatóságával a megkeresések teljesítésével összefüggésben kialakult vitában csak a delegált

IMI-koordinátoron keresztül járhat el.

(6) A megkereséskoordinátori jogosultsággal rendelkezõ delegált IMI-koordinátor egy más EGT-államból érkezõ

megkeresést akkor utasíthat vissza, ha a megkeresés megválaszolására magyar hatóságnak nincsen joghatósága,

nincs olyan hatóság, amely a megkeresés megválaszolására hatáskörrel rendelkezne, vagy a megkeresés

megtagadásának van helye. A megkeresés visszautasítását indokolni kell.
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15. § (1) A riasztáskoordinátori jogosultság

a) a más EGT-államból beérkezõ riasztások fogadására, valamint az IMI-koordinátoroknak és IMI-hatóságoknak való

továbbítására,

b) a koordinált IMI-hatóságok által kezdeményezett riasztások és a riasztáslezárási javaslatok jóváhagyására és a más

EGT-államoknak való továbbítására,

c) a más EGT-államból beérkezõ riasztáslezárási javaslatokkal összefüggésben a koordinált IMI-hatóságok által

kezdeményezett kifogások jóváhagyására és a más EGT-államoknak való továbbítására, továbbá

d) az a)–c) pontban foglalt jogosultságok gyakorlásával összefüggésben a riasztások részletes adatainak

megismerésére

terjed ki.

(2) A delegált IMI-koordinátor riasztáskoordinátori jogosultsággal rendelkezik – az (1) bekezdés a) pontja szerinti

jogosultság kivételével – az IMI-hatóságnak a jogszabály-elõkészítési feladatkörébe tartozó szolgáltatási

tevékenységgel összefüggõ eljárásai tekintetében, függetlenül attól, hogy az adott IMI-hatóság tekintetében

rendelkezik-e regisztrálói jogosultsággal.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti riasztáskoordinátori jogosultsággal a delegált IMI-koordinátor rendelkezik.

10. Az IMI-rendszer felhasználói

16. § (1) Az IMI-koordinátor és az IMI-rendszerben regisztrált IMI-hatóság kijelöli a szervezetén belül az IMI-rendszer

használatára jogosult személyt vagy személyeket (a továbbiakban: felhasználó), meghatározva az egyes felhasználók

felhasználói jogosultságát és – az elsõ felhasználó kivételével – regisztrálja a felhasználókat.

(2) Ugyanazon személy csak egy IMI-koordinátor vagy IMI-hatóság felhasználójaként jelölhetõ ki.

11. Felhasználói jogosultságok

17. § (1) Az IMI-rendszerben regisztrált valamennyi felhasználó rendelkezik alapfelhasználói jogosultságokkal.

(2) Az alapfelhasználói jogosultság

a) az adott IMI-hatóság adatait tartalmazó adatbázis lekérdezésére,

b) az adott IMI-hatósághoz beérkezõ és az általa küldött megkeresések figyelemmel kísérésére,

c) – kapcsolt IMI-hatóság felhasználója esetén – a hozzá kapcsolt IMI-hatóságok által kezelt megkeresések

figyelemmel kísérésére, valamint

d) – az IMI-koordinátor felhasználója esetén – a koordinált IMI-koordinátorokhoz és IMI-hatóságokhoz beérkezõ és

az általuk küldött megkeresések figyelemmel kísérésére

terjed ki.

(3) Az alapfelhasználói jogosultságon túl az IMI-rendszerben regisztrált egyes felhasználók az alábbi jogosultságokkal is

rendelkezhetnek:

a) IMI-hatóság felhasználója esetén

aa) helyi adatkezelõi jogosultság,

ab) allokátori jogosultság,

ac) megkereséskezelõi jogosultság és

ad) riasztáskezelõi jogosultság,

b) IMI-koordinátor felhasználója esetén

ba) helyi adatkezelõi jogosultság,

bb) adatkezelõi jogosultság,

bc) allokátori jogosultság,

bd) engedélyezõ-véleményezõ jogosultság és

be) riasztáskoordinátori jogosultság.

(4) Az IMI-hatóságnak rendelkeznie kell helyi adatkezelõi, megkereséskezelõi és riasztáskezelõi jogosultsággal

rendelkezõ felhasználóval.

(5) Valamennyi IMI-koordinátornak rendelkeznie kell helyi adatkezelõi jogosultsággal rendelkezõ felhasználóval. Ezen

túlmenõen

a) a regisztrálói jogosultsággal rendelkezõ IMI-koordinátornak adatkezelõi jogosultsággal, valamint
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b) a megkereséskoordinátori és a riasztáskoordinátori jogosultsággal rendelkezõ IMI-koordinátornak

engedélyezõ-véleményezõi jogosultsággal és riasztáskoordinátori jogosultsággal

rendelkezõ felhasználóval is rendelkeznie kell.

(6) Ugyanazon felhasználó egyszerre egy vagy több jogosultsággal is rendelkezhet.

18. § (1) A helyi adatkezelõi jogosultsággal rendelkezõ felhasználó jogosult

a) az adott IMI-hatóságra vagy IMI-koordinátorra vonatkozóan az IMI-rendszerben tárolt adatokat módosítani,

továbbá az adott IMI-hatósághoz kapcsolt IMI-hatóságot hozzákapcsolni vagy a hozzákapcsolást megszüntetni,

valamint

b) az adott IMI-hatóság vagy IMI-koordinátor felhasználóját és annak felhasználói jogosultságait az IMI-rendszerben

regisztrálni.

(2) Az adatkezelõi jogosultsággal rendelkezõ felhasználó jogosult az IMI-rendszerben még nem regisztrált IMI-hatóság

regisztrálására vagy – a 10. §-ban meghatározottak szerint – a regisztrációnak az IMI-rendszerben való jóváhagyására.

(3) Az allokátori jogosultsággal rendelkezõ felhasználó jogosult

a) az IMI-hatósághoz érkezõ megkeresések tekintetében az IMI-rendszerben az adott megkeresés elintézésére

kijelölt, megkereséskezelõi jogosultsággal rendelkezõ felhasználónak, vagy

b) a delegált IMI-koordinátornál koordinált IMI-hatóság engedélyezés vagy véleményezés alá tartozó beérkezõ

megkereséseinek, illetve megkeresésre adott válaszainak elintézésére kijelölt, engedélyezõ-véleményezõi

jogosultsággal rendelkezõ felhasználónak

a megkereséshez való hozzárendelésére, és – a kijelölt felhasználó változása esetén – a hozzárendelés módosítására.

(4) A megkereséskezelõi jogosultsággal rendelkezõ felhasználó jogosult az IMI-rendszerben más EGT-állam illetékes

hatóságához megkeresést intézni vagy más EGT-állam illetékes hatóságának megkeresésére válaszolni.

(5) A riasztáskezelõi jogosultsággal rendelkezõ felhasználó jogosult a riasztással összefüggõ eljárásban

az IMI-rendszerben IMI-hatóság nevében eljárási cselekményt végezni.

(6) Az engedélyezõ-véleményezõ jogosultsággal rendelkezõ felhasználó jogosult

a) az IMI-koordinátor engedélyezõ jogkörében a koordinált IMI-hatóság megkeresésének vagy megkeresésre adott

válaszának jóváhagyására,

b) az IMI-koordinátor véleményezõ jogkörében a más EGT-állam illetékes hatósága és a magyar hatóság között

felmerülõ, egy adott megkeresés teljesítésével összefüggõ vitás kérdésben közvetíteni a vita rendezése

érdekében, valamint

c) a koordinált IMI-hatósághoz más EGT-államból érkezõ megkeresés visszautasítására.

(7) A riasztáskoordinátori jogosultsággal rendelkezõ felhasználó jogosult a riasztással összefüggõ eljárásban

az IMI-rendszerben az IMI-koordinátor nevében eljárási cselekményt végezni.

12. Riasztási mechanizmus

19. § (1) Ha a Szolgtv. 47. §-a szerint annak feltételei fennállnak, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság az IMI-rendszerben

haladéktalanul kezdeményezi a riasztás küldését. A riasztás kezdeményezésekor meg kell jelölni a riasztással

összefüggésben eljárásra jogosult más IMI-hatóságot, valamint – ha a kezdeményezõ IMI-hatóság elõtt ismert –

az érintett másik EGT-államban a riasztással összefüggõ eljárásra hatáskörrel rendelkezõ illetékes hatóságot.

(2) A hatáskörrel rendelkezõ delegált IMI-koordinátor, ha megállapítja, hogy a riasztás megküldésének feltételei valóban

fennállnak, a riasztásnak az IMI-rendszerben való jóváhagyásával haladéktalanul intézkedik a riasztásnak a többi

érintett EGT-állam riasztás fogadására kijelölt riasztáskoordinátorként regisztrált szervéhez, valamint a riasztással

összefüggésben eljárásra jogosult más IMI-hatósághoz való továbbításáról. Ha a delegált IMI-koordinátor nem ért

egyet a riasztás megküldésével, errõl indokai megjelölésével tájékoztatja a riasztást kezdeményezõ hatóságot és

annak felügyeleti szervét.

(3) Ha a riasztás küldését kezdeményezõ IMI-hatóság utóbb megállapítja, hogy a riasztás tévesen került kiküldésre, mert

annak feltételei eredetileg sem álltak fenn, az IMI-rendszerben haladéktalanul kezdeményezi a riasztás visszavonását.

A riasztást korábban jóváhagyó delegált IMI-koordinátor – ha a visszavonással egyetért – haladéktalanul intézkedik

a riasztás visszavonásáról.
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20. § (1) A másik EGT-államból beérkezõ riasztást a jogterületi IMI-koordinátor fogadja, és haladéktalanul továbbítja

a hatáskörrel rendelkezõ delegált IMI-koordinátornak és a riasztással összefüggésben eljárásra jogosult

IMI-hatóságnak.

(2) A riasztással összefüggésben eljárásra jogosult IMI-hatóság a riasztásban foglaltak alapján ellenõrzi, hogy a riasztásban

megjelölt veszélyhelyzet fennáll-e, és adott esetben megteszi a veszélyhelyzet elhárításához szükséges

intézkedéseket.

21. § A kapott vagy küldött riasztással összefüggésben eljárásra jogosult IMI-hatóság és a riasztással összefüggésben

hatáskörrel rendelkezõ delegált IMI-koordinátor a riasztás megküldése után az IMI-rendszeren keresztül a riasztást

megkapó valamennyi IMI-hatóságot, valamint más EGT-állambeli illetékes hatóságot és IMI-koordinátort tájékoztatja

minden, a riasztás megküldése után a tudomására jutott olyan jelentõs tényrõl vagy körülményrõl, amely a riasztással

összefüggésben megteendõ intézkedéseket befolyásolhatja.

22. § (1) A riasztás küldését kezdeményezõ IMI-hatóság vagy a más EGT-államból érkezõ riasztással összefüggésben eljárásra

jogosult IMI-hatóság az IMI-rendszerben haladéktalanul a riasztás lezárására vonatkozó javaslat megküldését

kezdeményezi, ha hatósági ellenõrzése során megállapítja, hogy a riasztásban jelzett veszélyhelyzet már nem áll fenn,

és

a) a szolgáltató, akinek a tevékenységével összefüggésben a riasztásra sor került (a továbbiakban: riasztással érintett

szolgáltató), a Magyar Köztársaság területén letelepedett, vagy

b) nem állapítható meg, hogy a riasztással érintett szolgáltató melyik más EGT-államban letelepedett.

(2) A hatáskörrel rendelkezõ delegált IMI-koordinátor – ha a riasztással érintett más IMI-hatóság a riasztás lezárására

vonatkozó (1) bekezdés szerinti kezdeményezéstõl számított 7 munkanapon belül indokolt kifogással nem élt –

intézkedik a riasztás lezárására vonatkozó javaslatnak a többi érintett EGT-állam riasztáskoordinátorként regisztrált

szervéhez és – ha a riasztás más EGT-államból érkezett – a más EGT-állam riasztást küldõ illetékes hatóságához való

továbbításáról.

(3) Ha a riasztás lezárására vonatkozó javaslat IMI-rendszerben való megküldésétõl számított 7 munkanapon belül

a riasztással érintett többi EGT-állam riasztáskoordinátorként regisztrált szervétõl és az érintett EGT-államnak

a riasztással összefüggésben eljárásra jogosult, a riasztást megkapó illetékes hatóságától nem érkezik indokolt kifogás

a riasztás lezárásával szemben, a hatáskörrel rendelkezõ delegált IMI-koordinátor intézkedik a riasztás lezárásáról.

(4) Ha a riasztás lezárására vonatkozó javaslat IMI-rendszerben való megküldésétõl számított 7 munkanapon belül

a riasztással érintett többi érintett EGT-állam bármely riasztáskoordinátorként regisztrált szervétõl és az érintett

EGT-államnak a riasztással összefüggésben eljárásra jogosult, a riasztást megkapó valamely illetékes hatóságától

indokolt kifogás érkezik a riasztás lezárásával szemben, a riasztás lezárását kezdeményezõ vagy a riasztással

összefüggésben eljárásra jogosult más IMI-hatóság a kifogásban foglaltak alapján újabb hatósági ellenõrzést folytat le.

Az ellenõrzés eredményétõl függõen a riasztás bármikor lezárható.

(5) Ha más EGT-állam riasztáskoordinátorként regisztrált szervétõl és hatóságától riasztás lezárására vonatkozó javaslat

érkezik a riasztást korábban megkapó IMI-koordinátorhoz és IMI-hatósághoz, a riasztással összefüggésben eljárásra

jogosult IMI-hatóság kezdeményezésére a hatáskörrel rendelkezõ delegált IMI-koordinátor a lezárással szembeni

indokolt kifogás továbbításáról intézkedik, ha a riasztásban jelzett veszélyhelyzet továbbra is fennáll. A kifogás

kezdeményezésére és továbbítására együttesen 7 munkanap áll rendelkezésre.

13. Személyes adatok kezelése

23. § (1) A delegált IMI-koordinátor honlapján az IMI-rendszerben történõ adatkezelésre vonatkozó külön általános

tájékoztatót tesz közzé

a) az IMI-rendszerben történõ adatkezelés céljáról és jogalapjáról,

b) az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult, általa koordinált hatóságok körérõl,

c) az adatkezelés idõtartamáról,

d) az adatok megismerésére jogosultak körérõl, és

e) az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetõségeirõl.

(2) A tájékoztatóban hivatkozni kell a Belsõ Piaci Információs Rendszer Európai Bizottság által fenntartott honlapjának

adatvédelmi részére.
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(3) Az IMI-rendszerben regisztrált IMI-hatóságok honlapjukon kötelesek az (1) és (2) bekezdés szerinti külön tájékoztatót

vagy a delegált IMI-koordinátoruk (1) bekezdés szerinti tájékoztatójára való hivatkozást közzétenni.

(4) A nemzeti IMI-koordinátor honlapján közzéteszi az e § szerinti tájékoztató mintáját.

24. § (1) A megkeresõ IMI-hatóság a megkeresésében kizárólag a szolgáltatónak azokat a személyes adatait közölheti, amelyek

elengedhetetlenek a megkeresést megválaszoló illetékes hatóság számára a szolgáltató azonosításához vagy a kérdés

megválaszolásához.

(2) A megkeresett IMI-hatóság válaszában kizárólag a szolgáltatónak azokat a személyes adatait közölheti, amelyek

elengedhetetlenek az érdemi válasz adásához.

(3) Az érintett személy az információcserében részt vevõ bármely IMI-hatóságtól tájékoztatást kérhet személyes adatai

kezelésérõl és kérheti azok helyesbítését vagy törlését.

14. Az információs segítségnyújtó szolgálat

25. § A jogterületi IMI-koordinátor bármely regisztrált felhasználó számára telefonon, elektronikus levél útján és interneten

keresztül elérhetõ információs segítségnyújtó szolgálatot mûködtet. Ennek keretében

a) tájékoztatást ad az IMI-rendszer használatának szabályairól és technikai részleteirõl, megválaszolja az ezzel

kapcsolatban felmerülõ kérdéseket,

b) segítséget nyújt a felhasználók számára az IMI-rendszer használata során felmerülõ technikai problémák

megoldásában,

c) folyamatosan figyelemmel kíséri az IMI-rendszer számítógépes alkalmazásának és felhasználói felületének

alakulását, nyilvántartja az alkalmazás során felmerülõ technikai problémákat, és gyûjti a felhasználóktól érkezõ,

a rendszer vagy a felhasználói felület fejlesztésére irányuló javaslatokat, és ezekrõl rendszeres idõközönként

tájékoztatja az Európai Bizottságot, és

d) kapcsolatot tart az Európai Bizottság nemzeti IMI-koordinátorokat segítõ ügyfélszolgálatával.

15. Központi kapcsolattartó

26. § A Kormány a Szolgtv. 32. §-a szerinti központi kapcsolattartóként az európai integrációs ügyekért felelõs minisztert

jelöli ki.

27. § (1) A Szolgtv. 15. § (2) bekezdése szerinti megkeresés esetében a központi kapcsolattartó

a) haladéktalanul megadja a kért tájékoztatást, ha a megkeresés megválaszolásához szükséges információk

rendelkezésére állnak, vagy

b) a megkeresés megválaszolása érdekében haladéktalanul megkeresi a megkeresésben megjelölt EGT-államnak

a megkeresés megválaszolására jogosult központi kapcsolattartóját.

(2) A más EGT-államok központi kapcsolattartójától a megkeresésre adott választ a központi kapcsolattartó

haladéktalanul továbbítja a megkeresõ szervnek.

(3) A központi kapcsolattartó az egyes szolgáltatási tevékenységek tekintetében más EGT-államban alkalmazandó

követelményekre és a kapcsolódó jogalkalmazási gyakorlatra vonatkozó a más EGT-államok központi

kapcsolattartóitól beérkezõ válaszokat nyilvántartja.

28. § (1) A központi kapcsolattartó a más EGT-államból érkezett, a Szolgtv. 32. §-a szerinti megkeresés megválaszolása

érdekében adatközlés iránt megkeresi

a) az adott szolgáltatási tevékenység tekintetében a jogszabály-elõkészítésért felelõs minisztert, vagy

b) – ha a megkeresés a Szolgtv. 33. §-a szerinti törvénnyel kötelezõ szabályok elfogadására feljogosított köztestület

vagy egyéb szerv által elfogadott követelményeket érint – az érintett köztestület vagy egyéb szerv törvényességi

felügyeletét ellátó minisztert

[az a) és b) pontban megjelöltek továbbiakban együtt: adatközlõ szerv].

(2) Az adatközlõ szerv az adatközlés iránti megkeresés beérkezésétõl számított 7 munkanapon belül tájékoztatást ad

a Szolgtv. 32. §-ában foglalt követelményeket elõíró jogszabályban vagy – az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben –

jogszabály alapján szabályzatban elõírt rendelkezésekrõl és a vonatkozó jogalkalmazási gyakorlatról. Az adatközlõ

szerv az adott követelményre vonatkozó jogalkalmazási gyakorlat tekintetében a tájékoztatás megadása elõtt

49130 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 195. szám



egyeztet az adott szabályozás alkalmazásáért felelõs hatósággal vagy egyéb hatósági jogkör gyakorlására feljogosított

szervvel.

(3) Az adatközlõ szerv a tájékoztatást – ha az nem jár aránytalan nehézséggel vagy késedelemmel – angol nyelven is

megküldi a központi kapcsolattartó számára.

(4) Ha a megkeresés megválaszolása nem az adatközlõ szerv feladatkörébe tartozik, ezt haladéktalanul jelzi a központi

kapcsolattartó felé, megjelölve a megkeresés megválaszolására jogosult szervet.

(5) Amennyiben a központi kapcsolattartó úgy ítéli meg, hogy az adatközlõ szerv által adott tájékoztatás nem alkalmas

a megkeresés kielégítõ megválaszolására, a tájékoztatás kiegészítésére hívhat fel. Az adatközlõ szerv a felhívásnak

3 munkanapon belül köteles eleget tenni.

(6) A központi kapcsolattartó a hozzá beérkezett tájékoztatást továbbítja a megkeresõ más EGT-állambeli hatóság felé.

16. Záró rendelkezések

29. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

30. § (1) Az IMI-koordinátorok és az IMI-hatóságok szervezeti és mûködési szabályzatukban vagy külön utasításban

meghatározzák az IMI-rendszer használatának és a felhasználói jogosultságok kiosztásának szabályait.

(2) 2010. január 15-ig a delegált IMI-koordinátor a nemzeti IMI-koordinátorral, a jogterületi IMI-koordinátorral és

a hozzárendelt IMI-hatóságokkal, a regisztrált IMI-hatóság pedig a delegált IMI-koordinátorával, a nemzeti

IMI-koordinátorral és a jogterületi IMI-koordinátorral közli a 2. § (1) bekezdése szerinti elektronikus levelezési címét.

(3) 2010. január 15-ig az IMI-hatóságok – a hozzárendelt delegált IMI-koordinátoruk útján – tájékoztatják a jogterületi

IMI-koordinátort az általuk vezetett, a Szolgtv. 42. § (4) bekezdése szerinti nyilvántartások körérõl, általános tartalmáról

és elektronikus elérhetõségérõl.

(4) A delegált IMI-koordinátor 2010. február 28-ig regisztrálja az IMI-hatóságok közül az általa irányított és felügyelt

központi államigazgatási szerveket, valamint a törvényességi felügyelete alá tartozó köztestületeket.

31. § Ez a rendelet

a) a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK irányelvnek,

b) a belsõ piaci információs rendszernek (IMI) a személyes adatok védelme tekintetében történõ végrehajtásáról

szóló, 2007. december 12-i 2008/49/EK bizottsági határozatnak,

c) a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv VI. fejezete alapján

a tagállamok közötti, elektronikus úton történõ információcserével kapcsolatos gyakorlati intézkedések

megállapításáról szóló, 2009. október 2-i 2009/739/EK bizottsági határozatnak és

d) a belsõ piaci információs rendszerre (IMI) vonatkozó adatvédelmi iránymutatásokról szóló, 2009. március 26-i

2009/329/EK bizottsági ajánlásnak

való megfelelést szolgálja.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a társadalompolitika összehangolásáért felelõs

tárca nélküli miniszter
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A Kormány 343/2009. (XII. 30.) Korm. rendelete
a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóságról  szóló 272/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35.  §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében a következõ rendeletet alkotja:

1.  § A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóságról  szóló 272/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továb biak ban: R.) 2.  §-ának
a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Fõigazgatóság feladatkörében:]
„a) ellátja
aa) a Miniszterelnöki Hivatal, a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról  szóló 2006. évi LV. törvény 1.  §-ában felsorolt
minisztériumok, valamint a minisztériumok mûködésétõl el nem választott mûködtetésû intézmények – kivéve
a Külügyminisztérium irányítása alá tartozó külképviseleteket – elhelyezését szolgáló ingatlanokkal kapcsolatos épület-üzemeltetési,
az intézményi mûködéshez szükséges informatikai, telekommunikációs, gépjármû-üzemeltetési, irodai ellátási és mûszaki
feladatokat, ide nem értve a minisztériumok ágazati feladatai meg valósítását szolgáló tevékenységeket,
ab) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.-vel (a továb biak ban: MNV Zrt.) kötött vagyonkezelési szerzõdések keretei között –
ingatlanok vonatkozásában az MNV Zrt.-t terhelõ elhelyezési kötelezettséggel összhangban – az aa) pontban
meghatározott feladatokhoz kapcsolódó ingó és ingatlan vagyonnal, valamint a Miniszterelnöki Hivatal ágazati
feladataival-, továbbá a jogelõd intézmények által ellátott tevékenységekkel összefüggõ vagyongazdálkodási feladatokat,
ac) az aa), valamint ab) pontban felsorolt tevékenységekhez kapcsolódó költségvetési gazdálkodási, beszámolási
és könyvvezetési feladatokat,”

2.  § Az R. 2.  §-ának k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Fõigazgatóság feladatkörében:]
„k) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, kormányhatározat, az alapító okirat vagy az irányító szerv
vezetõje a hatáskörébe utal,”

3.  § Az R. 3.  §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3.  § A Fõigazgatóság a feladatai ellátása során az üdültetési, elhelyezési, vendéglátási, üzemeltetési, gyermek- és
ifjúsági, valamint egészségmegõrzõ-rehabilitációs feladatok tekintetében a HUMAN-JÖVÕ 2000 Egészségmegõrzõ és
Oktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelõsségû Társaság szolgáltatásait,  illetve mûködését veszi igénybe.”

4.  § Az R. 8.  § (1) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A fõigazgatót a miniszter nevezi ki határozatlan idõtartamra.”

5.  § (1) E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.
(2) A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan

termelt villamos energia kötelezõ átvételérõl és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. számú
mellékletének 3. pontjában az FG jelölés meghatározásában a „(hozzászámítva a földgázellátásról szóló 2008. évi XL.
törvény 138/A. §-a szerint fizetendõ pénzeszközt is)” szövegrész helyébe a „(hozzászámítva a földgázellátásról szóló
2008. évi XL. törvény 138/A. §-a szerint fizetendõ pénzeszközt és a földgáz biztonsági készletezésérõl szóló 2006. évi
XXVI. törvény 8. §-a szerinti tagi hozzájárulást is)” szöveg lép.

(3) A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet 13. § e) pontja hatályát veszti.
(4) A R. 3.  §-a 2011. január 1-jén hatályát veszti.
(5) A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. számú mellékletében a X.

Miniszterelnökség fejezet 4. cím Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet besorolása XXXIII. Magyar
Tudományos Akadémia fejezet 14. címre változik.

(5) Felhatalmazást kap a Magyar Államkincstár 2010. január 1-jei határnappal a címrendi változás átvezetésére,
egyidejûleg az átrendezés idõpontjáig végrehajtott évközi elõirányzat módosítások, teljesítési adatok,
kötelezettségvállalások és a kapcsolódó elõirányzat maradványok átrendezésére.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 344/2009. (XII. 30.) Korm. rendelete

a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek

kijelölésérõl szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet és más kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdésének 3. és 19. pontjában,

110/A. §-ában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. §-ának (11) bekezdésében, a természet védelmérõl szóló

1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 12. pontjában, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdés d), f)

és i) pontjában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §

(1) bekezdés a)–b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában megállapított

feladatkörében eljárva, valamint a 24. § vonatkozásában az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói

hatáskörében a következõket rendeli el:

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek

kijelölésérõl szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. § A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérõl szóló

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés

lép:

[Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség (a továbbiakban OKTVF)]

„b) önállóan mûködõ és gazdálkodó, közhatalmi központi költségvetési szerv;”

2. § A Kr. a következõ 3/A. §-al egészül ki:

„3/A. § Az OKTVF jogosult a közhatalmi tevékenységen túl az alaptevékenységével megegyezõ, az alaptevékenység

ellátására létrehozott kapacitás kihasználását célzó, a költségvetésben az alaptevékenységre meghatározott mértéken

felül, támogatáson kívüli forrásból, nem kötelezõen és nem haszonszerzés céljából, kiegészítõ jelleggel, szolgáltatás

végzésére is.”

3. § A Kr. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (a továbbiakban: VKKI) a miniszter által irányított önállóan

mûködõ és gazdálkodó, közintézeti altípusú közszolgáltató központi költségvetési szerv. Székhelye: Budapest.”

4. § A Kr. a következõ alcímekkel és 4/A–4/B. §-sal egészül ki:

„Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság
4/A. § (1) A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság (a továbbiakban: KvVM FI) a miniszter

által irányított önállóan mûködõ és gazdálkodó, közintézményi altípusú közszolgáltató központi költségvetési szerv.

Székhelye: Budapest

(2) A KvVM FI-t igazgató vezeti, aki a (3) bekezdésben foglalt kivétellel gyakorolja a munkáltatói jogokat a KvVM FI

munkavállalói felett.

(3) A miniszter irányítási jogkörében a KvVM FI igazgatójának javaslatára kinevezi és felmenti a KvVM FI gazdasági

vezetõjét.

(4) A KvVM FI mûködési köre az ország egész területére kiterjed.

Magyar Állami Földtani Intézet
4/B. § (1) A Magyar Állami Földtani Intézet (a továbbiakban: MÁFI) a miniszter által irányított önállóan mûködõ és

gazdálkodó közintézeti altípusú közszolgáltató központi költségvetési szerv. Székhelye: Budapest

(2) A MÁFI-t igazgató vezeti, aki a (3) bekezdésben foglalt kivétellel gyakorolja a munkáltatói jogokat a MÁFI

munkavállalói felett.

(3) A miniszter irányítási jogkörében a MÁFI igazgatójának javaslatára kinevezi és felmenti a MÁFI gazdasági vezetõjét.

(4) A MÁFI mûködési köre az ország egész területére kiterjed.”

5. § A Kr. 5. § (1) bekezdés b) pontja helybe a következõ rendelkezés lép:

[A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség (a továbbiakban felügyelõség)]

„b) önállóan mûködõ és gazdálkodó, közhatalmi központi költségvetési szerv;”
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6. § A Kr. a következõ 5/A. §-al egészül ki:

„5/A. § A felügyelõség jogosult a közhatalmi tevékenységen túl az alaptevékenységével megegyezõ,

az alaptevékenység ellátására létrehozott kapacitás kihasználását célzó, a költségvetésben az alaptevékenységre

meghatározott mértéken felül, támogatáson kívüli forrásból, nem kötelezõen és nem haszonszerzés céljából,

kiegészítõ jelleggel, szolgáltatás végzésére is.”

7. § A Kr. 6. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság (a továbbiakban igazgatóság)]

„b) önállóan mûködõ és gazdálkodó, közintézeti altípusú közszolgáltató központi költségvetési szerv;”

8. § A Kr. 7. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A nemzeti park igazgatóság (a továbbiakban NPI)]

„b) önállóan mûködõ és gazdálkodó, közintézeti altípusú közszolgáltató központi költségvetési szerv;”

9. § A Kr. a következõ 7/A. §-sal egészül ki:

„7/A. § Az NPI természetvédelmi szabálysértések elbírálására, nyilvántartás vezetésére, ellenõrzés végzésére, továbbá

a természetvédelmi õrszolgálat mûködtetésére közhatalmi jogkörrel rendelkezik.”

10. § (1) A Kr. 9. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az OKTVF jár el a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekûségérõl és fejlesztésérõl szóló 2003. évi

CXXVIII. törvény]

„b) 9. § (1) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságnak az országos illetékességû szerveként a gyorsforgalmi

utak építése során a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.)

67. § (1)–(2) és (5)–(6) bekezdésében, 71. § (1) bekezdés a)–b) pontjában, 71. § (3) bekezdésben, valamint a 72. §-ban

foglalt környezetvédelmi hatóságként. A Kvt. 72. §-ában foglalt környezetvédelmi hatóságként az OKTVF csak

a környezetvédelmi engedély tekintetében járhat el.”

(2) A Kr. 9. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az OKTVF jár el a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 8. §

(4) bekezdésében, 11. § (2) és (3) bekezdésében, a 17. § (1) bekezdés d) pontjában, 17. § (2) bekezdésében, 32. §

(7) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságként.”

11. § A Kr. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„10. § (1) A kérelmezõ székhelye szerinti felügyelõség jár el a Hgt. 14. § (2) bekezdésében, 15. § (3) bekezdésében, 16. §

(3) bekezdésében, 27. § (3) bekezdés b) pontjában, továbbá 32. § (6) bekezdésében foglalt környezetvédelmi

hatóságként, ha a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági engedély megszerzése iránti kérelem az ország egész

területére kiterjedõ tevékenységre irányul.

(2) A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló

program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekûségérõl és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény

(a továbbiakban: VTT tv.) alapján a Vásárhelyi terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló létesítmények

engedélyezése során környezetvédelmi és vízügyi hatóságként a szolnoki székhelyû Közép-Tisza-vidéki

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség jár el.”

12. § A Kr. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„11. § A települési önkormányzat jegyzõje – a fõvárosban a kerületi önkormányzat jegyzõje – jár el a Hgt. 30. §

(3) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságként, a bekezdés a)–b) pontjában meghatározott esetben.”

13. § A Kr. 12. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A Kvt. 91. § (2) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságként

a) az OKTVF,

b) a felügyelõség, valamint

c) az önkormányzati környezetvédelmi hatóság

jár el.”
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14. § A Kr. 14. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Fokozottan védett állatfaj esetén, ha a védett állatfajokra vonatkozó részletes szabályokat megállapító

kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik, az OKTVF jár el a Tvt. 43. § (2) bekezdés a)–k) és m) pontjában foglalt

természetvédelmi hatóságként.”

15. § A Kr. 19. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A Kormány törvényben meghatározott hatásköreiben környezetvédelmi igazgatási szervként a felügyelõséget

jelöli ki.”

16. § A Kr. 23. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„23. § A VTT tv. 4. §-ában foglalt vízügyi igazgatási szervként

a) árvízi tározók és a nagyvízi mederben történõ beavatkozások tekintetében a VKKI,

b) egyéb esetekben az igazgatóság

jár el.”

17. § A Kr. 29. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„29. § A Kormány a géntechnológiai tevékenységrõl szóló 1998. évi XXVII. törvény 4. § (1) bekezdésében, 21/B. §

(5) bekezdés c) pontjában és (7)–(8) bekezdésében, valamint 22–25. §-ában foglalt eljárásokban – annak elbírálása

kérdésében, hogy a géntechnológiai, illetve a géntechnológiával módosított növény termesztése iránti tevékenység

a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy

további feltételek mellett megfelel-e – a természetvédelmi jogkörében eljáró minisztert szakhatóságként jelöli ki.”

18. § A Kr. 32/E § (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A Kormány a felügyelõségnek az elvi vízjogi engedélyezési, a vízjogi engedélyezési, üzemeltetési és a vízjogi fennmaradási

engedélyezési eljárásában,]

„c) elvi vízjogi engedélyezés, vízjogi létesítési engedélyezés és vízjogi fennmaradási engedélyezés esetén, ha

az eljárás régészeti lelõhelyen, régészeti védõövezet területén, mûemléki területen megvalósuló vagy külön

jogszabályban meghatározott esetekben mûemléket érintõ tevékenység engedélyezésére irányul – annak elbírálása

kérdésében, hogy a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményei a kérelemben foglaltak szerint

vagy további feltételek mellett érvényesülnek-e – elsõ fokú eljárásban a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal területi

szervét, másodfokú eljárásban a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal központi szervét,”

[szakhatóságként jelöli ki.]

19. § A Kr. a következõ alcímekkel és 33/A.–33/C. §-sal egészül ki:

„VKKI feladatai
33/A. § A VKKI alaptevékenysége körében ellátja a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó

a) a vizek kártételei elleni védelemmel, különös tekintettel a Mûszaki Törzs vezetésére,

b) vízgyûjtõ-gazdálkodással,

c) vízrajzi tevékenységgel,

d) a közmûves vízellátással és szennyvízkezeléssel,

e) egyes európai uniós források felhasználásával megvalósuló központi, illetve pályázati, valamint kiemelt

kormányzati fejlesztések megvalósításával,

f) központi vízügyi nyilvántartások és informatikai rendszerek üzemeltetésével kapcsolatos, valamint

g) múzeumi, levéltári, könyvtári,

h) az Országos Környezeti Kármentesítési Programmal kapcsolatos, továbbá

i) egyéb, a miniszter által feladatkörébe utalt

feladatokat.

KvVM FI feladatai
33/B. § A KvVM FI alaptevékenysége körében

a) közremûködõ szervezeti feladatokat lát el;

b) PHARE és Átmeneti Támogatási Programok Szakmai Programfelelõs Szervezete keretében irányítja a miniszter

hatáskörébe tartozó intézményfejlesztési projekteket;

c) a Magyarországi LIFE Iroda keretében kezeli a LIFE projekteket;
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d) a miniszter által mûködtetett Zöld Beruházási Rendszer (továbbiakban: ZBR) keretében, a miniszter által kijelölt

döntés-elõkészítõ szervként ellátja a ZBR kezelésével összefüggõ jogszabályoknak megfelelõ operatív, nyilvántartási,

adatszolgáltatási feladatokat, végzi a pályázatok kezelését, a támogatási szerzõdések elõkészítését, a támogatások

kifizetését, az ehhez kapcsolódó ellenõrzést.

A MÁFI feladatai
33/C. § (1) A MÁFI alaptevékenysége körében a (2) bekezdés szerinti állami földtani kutatással összefüggõ feladatokat

lát el.

(2) A MÁFI állami földtani kutatással összefüggõ feladatai:

a) az ország földtani felépítésének megismerésére és az ismeretesség növelésére irányuló földtani, valamint az ország

földtani erõforrás-gazdálkodását megalapozó kutatások végzése;

b) az ország földtani tér-adat infrastruktúrájának építése és fejlesztése;c) az ország rendszeres földtani és alkalmazott

földtani térképezése, a térképek és azok szöveges magyarázatának készítése, közreadása;

d) környezetföldtani, vízföldtani, mérnökgeológiai vizsgálatok végzése;

e) az Európai Uniónak a földtani közegre, valamint a felszín alatti vizekre vonatkozó jogszabályai átvételéhez,

végrehajtásához kapcsolódó kutatási feladatok ellátása, azokban történõ közremûködés;

f) földtani adatok és információk gyûjtése, közremûködés a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár,

valamint a Földtani és Bányászati Információs Rendszer kiépítésében, fejlesztésében és mûködtetésében;

g) közhasznú információszolgáltatás;

h) Múzeum, szakkönyvtár, mélyfúrási magminta gyûjtemény, mérõhálózat, laboratóriumok fenntartása,

üzemeltetése;

i) részvétel nemzetközi kutatási programokban, kapcsolattartás a hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel.”

20. § A Kr. 36. §-ának g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az igazgatóság állami alaptevékenysége körében]

„g) ellátja a vagyonkezelõi feladatokat a vagyonkezelésében lévõ állami tulajdonú vagyontárgyak tekintetében;”

21. § A Kr. 37. §-ának ab) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az NPI állami alaptevékenysége körében

a) ellátja]

„ab) a vagyonkezelõi feladatokat a vagyonkezelésében lévõ állami tulajdonú vagyontárgyak tekintetében,”

22. § A Kr. 38. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) E rendelet

a) 9. §-ában meghatározott környezetvédelmi ügyekben elsõ fokon – országos illetékességgel – az OKTVF,

b) 10. §-ának (1) bekezdésében meghatározott ügyekben elsõ fokon – országos illetékességgel – a kérelmezõ

székhelye szerinti felügyelõség jár el.”

23. § (1) A Kr. 1. számú mellékletének IV. pontja az 1. számú melléklet szerint módosul.

(2) A Kr. 2. számú mellékletének II. pontja a 2. számú melléklet szerint módosul.

(3) A Kr. 3. számú mellékletének II. pontja a 3. számú melléklet szerint módosul.

(4) A Kr. 4. számú melléklete helyébe a rendelet 4. számú melléklete lép.

Más kormányrendeletek módosítása

24. § (1) Az Országos Meteorológiai Szolgálatról szóló 277/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-a

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § (1) Az Országos Meteorológiai Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat)

a) a környezetvédelmi és vízügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt mûködõ központi hivatal;

b) önállóan mûködõ és gazdálkodó, közintézeti altípusú közszolgáltató központi költségvetési szerv;

c) székhelye Budapest;

d) mûködési köre az ország egész területére kiterjed.

(2) A Szolgálat külön jogszabályban meghatározott hatósági eljárásban való szakhatósági közremûködésre

közhatalmi jogkörrel rendelkezik.”
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(2) A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következõ i)–j) ponttal egészül ki:

[A Szolgálat állami feladatként]

„i) ellátja a Levegõtisztaság-védelmi Referencia Központ mûködtetõjeként az Országos Légszennyezettségi

Mérõhálózat minõségirányítási, mérõkészülék típus alkalmassági felülvizsgálati, valamint adatközponti feladatait,

j) elõkészíti a nemzetközi szerzõdésekbõl eredõ jelentéstételi kötelezettségek teljesítése érdekében a környezeti

levegõ minõségének állapotára vonatkozó adatokat, valamint az ilyen jellegû kötelezettségek teljesítése érdekében

légszennyezõ anyagokra vonatkozó emissziós leltárt készít és vezet.”

25. § A települési hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet

20. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség engedélyezi a települési hulladékokkal kapcsolatos:]

„b) üzletszerû szállítást, kivéve az országba történõ behozatalnak, kivitelnek, átszállításnak minõsülõ szállítást,

valamint, ha a szállítási tevékenység az ország egész területére kiterjed;”

26. § A hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirõl szóló 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 6. §

(1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség (a továbbiakban: felügyelõség) a területi

hulladékgazdálkodási terv készítése során bekéri a területi hulladékgazdálkodási terv tervezetére a tervezési területtel

érintett e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott közigazgatási szervek, a helyi önkormányzatok, az érintett

érdek-képviseleti szervek, valamint a környezetvédelmi társadalmi szervezetek véleményét.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesítése érdekében a területi hulladékgazdálkodási terv elkészítéséért felelõs

felügyelõség írásban megkeresi az (1) bekezdésben megjelölt érintetteket. Ezzel egyidejûleg a területi

hulladékgazdálkodási terv tervezetét elektronikus adathordozó útján megküldi a társadalmi szervezetek, e rendelet

2. számú mellékletében meghatározott közigazgatási szervek, valamint a tervezési területen mûködõ helyi

önkormányzatok részére, és értesíti õket arról, hogy hivatali helyiségében a területi hulladékgazdálkodási terv

tervezete nyomtatott formában megtekinthetõ.”

27. § A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.)

Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésének f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A felügyelõség a határozatában]

„f) amennyiben az elõzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati

engedélyezését kizáró ok merült fel,

fa) ennek tényét rögzíti és – az fb) pontban foglaltak kivételével – megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem

szerinti megvalósítására engedély nem adható,

fb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésõbb

a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthetõ, ezt

a lehetõséget rögzíti, és elõírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig

meg kell szüntetni;”

Záró rendelkezések

28. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2010. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban

lévõ ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendelet 15. §-a és 26. §-a 2011. január 15. napján lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Kr. 38. § (2) bekezdése hatályát veszti.

(4) E rendelet, valamint a Kr. 21. §-a, továbbá a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirõl szóló

126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének d) pontja 2011. január 16. napján hatályát veszti.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a társadalompolitika összehangolásáért felelõs

tárca nélküli miniszter
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1. számú melléklet a 344/2009. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének IV. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[1. számú melléklet a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez]

„IV. A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõségek illetékessége
1. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG

A) Illetékessége hatósági, szakhatósági eljárásokban:

a) Gyõr megyei jogú város

közigazgatási területe.

b) Sopron megyei jogú város

közigazgatási területe.

c) Tatabánya megyei jogú város

közigazgatási területe.

d) Gyõr-Moson-Sopron megye – kivéve

Csáfordjánosfa,

Csér,

Egyházasfalu,

Gyalóka,

Iván,

Répcevis,

Sopronhorpács,

Szakony,

Und,

Zsira

közigazgatási területét.

e) Komárom-Esztergom megye

teljes közigazgatási területe.

f) Vas megyébõl

Csánig,

Csönge,

Jákfa,

Kenyeri,

Nick,

Ostffyasszonyfa,

Pápóc,

Rábapaty,

Répcelak,

Uraiújfalu

közigazgatási területe.

g) Veszprém megyébõl

Egyházaskeszõ,

Kemenesszentpéter,

Malomsok,

Marcaltõ,

Várkeszõ

közigazgatási területe.

B) Illetékessége a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:

a Duna a nyugati országhatártól az Ipoly-torkolatig (1850,2–1708,2 fkm) 142 km, a Mosoni-Duna-ág országhatártól

a torkolatig terjedõ 122,5 km, a Rába a sárvári vasúti hídtól a torkolatig 86,7 km hosszban, továbbá a Marcal a 22 fkm-tõl

a torkolatig, a Lajta országhatártól a torkolatig terjedõ 18,6 km hosszú szakasza; valamint a Fertõ tó;
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b) árvízvédelmi:

a Duna jobb part a rajkai országhatár és Pilismarót között, a Lajta mindkét part, a Lajta jobb és bal parti csatornák,

valamint az összekötõ csatorna jobb és bal parti töltései, a Mosoni-Duna jobb és bal parti töltései, a Rábca mindkét

oldali töltése Bõsárkány és Gyõr között, a Répce árapasztó töltései Répcelakig, illetve Répceszemeréig, a Rába jobb és

bal parti töltése Sárvár és Gyõr között, a Marcal bal és jobb parti védvonal a Bakonyér visszatöltésezésével együtt.

C) Illetékessége a rendelet 20. §-ában, valamint 34. § (2) bekezdésében foglalt feladatok tekintetében:

a) Az A) és B) pontok szerinti terület,

b) A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség illetékessége [2/A) és

B) pontok].

D) Általános területi kapcsolattartása:

Gyõr, Sopron, Tatabánya megyei jogú városok, Gyõr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom megye, az illetékességi

területén mûködõ települési önkormányzatok és más hatóságok.

2. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG

A) Illetékessége hatósági, szakhatósági eljárásokban:

a) Nagykanizsa megyei jogú város

közigazgatási területe.

b) Szombathely megyei jogú város

közigazgatási területe.

c) Zalaegerszeg megyei jogú város

közigazgatási területe.

d) Gyõr-Moson-Sopron megyébõl

Csáfordjánosfa,

Csér,

Egyházasfalu,

Gyalóka,

Iván,

Répcevis,

Sopronhorpács,

Szakony,

Und,

Zsira

közigazgatási területe.

e) Somogy megyébõl

Balatonszentgyörgy,

Csákány,

Fõnyed,

Hollád,

Iharosberény,

Inke,

Nagyszakácsi,

Nemesdéd,

Nemesvid,

Pogányszentpéter,

Sávoly,

Somogysámson,

Somogysimonyi,

Somogyzsitva,

Szegerdõ,

Szõkedencs,

Tapsony,

Tikos,

Varászló,
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Vése,

Vörs

közigazgatási területe, valamint

Õrtilos település Mura (középvízi) medrébe nyúló/tartozó közigazgatási területe.

f) Vas megye – kivéve

Csánig,

Csönge,

Jákfa,

Kenyeri,

Nick,

Ostffyasszonyfa,

Pápóc,

Rábapaty,

Répcelak,

Uraiújfalu

közigazgatási területét.

g) Veszprém megyébõl

Kemeneshõgyész,

Magyargencs

közigazgatási területe.

h) Zala megye – kivéve

a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi partvonalával határolt területébe) nyúló/tartozó közigazgatási

területét.

B) Illetékessége a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:

a Mura az országhatártól a Dráva torkolatig 48,6 km hosszban, a Rába a sárvári vasúti hídtól az országhatárig (86,7 fkm –

216,3 fkm) 129,6 km hosszban, a Lapincs az országhatártól a Rába torkolatig ,7 km hosszban (a 0,7 fkm – 1,57 fkm között

határfolyó);

b) árvízvédelmi:

a Zala árvízvédelmi rendszer Bókaháza és a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer között, a Mura bal parti árvízvédelmi

rendszer, a Rába árvízvédelmi fõvédvonalai a sárvári vasúti híd és az országhatár között, valamint a Lapincs árapasztó

vápa Szentgotthárdon.

C) Általános területi kapcsolattartása:

Szombathely, Zalaegerszeg, Nagykanizsa megyei jogú városok, Vas és Zala, Gyõr-Moson-Sopron, Somogy megye,

az Illetékességen mûködõ települési önkormányzatok és más hatóságok.

3. KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG

A) Illetékessége hatósági, szakhatósági eljárásokban:

a) Székesfehérvár megyei jogú város

közigazgatási területe.

b) Dunaújváros megyei jogú város

közigazgatási területe.

c) Szekszárd megyei jogú város

közigazgatási területe.

d) Veszprém megyei jogú város

közigazgatási területe.

e) Baranya megyébõl

Ófalu

közigazgatási területe.

f) Fejér megye

teljes közigazgatási területe – kivéve

a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló/tartozó

közigazgatási területét.
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g) Somogy megyébõl

Balatonszabadi,

Kánya,

Siófok (Balatonkiliti),

Siójut,

Tengõd közigazgatási területe, valamint

a Balaton parti településeknek a tó medrébe (partvonalával határolt területébe) nyúló, tartozó

közigazgatási területe.

h) Tolna megye – kivéve

Attala,

Csikóstõttõs,

Jágónak,

Kapospula,

Kaposszekcsõ,

Kismányok,

Lápafõ,

Nagymányok,

Nak,

Váralja,

Várong,

a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló/tartozó

közigazgatási területét, valamint

a Paksi Atomerõmû és a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának területét.

i) Veszprém megye – kivéve

Egyházaskeszõ,

Kemeneshõgyész,

Kemenesszentpéter,

Magyargencs,

Malomsok,

Marcaltõ,

Várkeszõ

közigazgatási területét.

j) Zala megyébõl

a Balaton parti településeknek a tó medrébe (partvonalával határolt területébe) nyúló/tartozó közigazgatási területe.

B) Illetékessége a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyó- és tószabályozási:

a Balaton és a Velencei-tó; a Sió a Balatontól a torkolatig;

b) árvízvédelmi:

a Duna jobb part Ercsi-Adony és Bölcske-Báta között, a Szt. László-vízfolyás bal parti és a Váli vízfolyás jobb és bal parti

torkolati szakasz, a Sió Simontornya-Sióagárd közötti bal parti, Sióagárd és Sió-torkolat közötti jobb és bal parti, a Sióba

ömlõ Völgységi árok torkolati szakaszának kétparti töltései, a Nádor-csatorna Kölesd alatti jobb és bal parti töltései.

C) Általános területi kapcsolattartása:

Dunaújváros, Szekszárd, Székesfehérvár, Veszprém megyei jogú városok, Fejér, Tolna, Veszprém megyék,

az illetékességi területén mûködõ települési önkormányzatok és más hatóságok.

4. DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG

A) Illetékessége hatósági, szakhatósági eljárásokban

a) Pécs megyei jogú város

közigazgatási területe.

b) Kaposvár megyei jogú város

közigazgatási területe.

c) Baranya megye – kivéve

Ófalu közigazgatási területét.
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d) Bács-Kiskun megyébõl a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló/tartozó közigazgatási

területe a dunaföldvári híd szelvényétõl a déli országhatárig.

e) Tolna megyébõl

Attala,

Csikóstõttõs,

Jágónak,

Kapospula,

Kaposszekcsõ,

Kismányok,

Lápafõ,

Nagymányok,

Nak,

Váralja,

Várong,

a Duna menti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló/tartozó közigazgatási területe a dunaföldvári híd

szelvényétõl a megye déli határáig, valamint

a Paksi Atomerõmû és a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának területe.

f) Somogy megye – kivéve

Balatonszentgyörgy,

Balatonszabadi,

Csákány,

Fõnyed,

Hollád,

Iharosberény,

Inke,

Kánya,

Nagyszakácsi,

Nemesdéd,

Nemesvid,

Pogányszentpéter,

Sávoly,

Siófok (Balatonkiliti),

Siójut,

Somogysámson,

Somogysimonyi,

Somogyzsitva,

Szegerdõ,

Szõkedencs,

Tapsony,

Tengõd,

Tikos,

Varászló,

Vese,

Vörs, valamint

a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi partvonalával határolt területébe), és

Õrtilos település Mura (középvízi) medrébe nyúló/tartozó közigazgatási területét.

B) Illetékessége a folyó- és tószabályozási, illetve árvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:

a Dráva a Mura torkolatától az országhatárig (236–225 fkm és 200–68 fkm) 143 km hosszban, a Duna a dunaföldvári

hídtól a déli országhatárig (1560,5–1433,0 fkm) 127,5 km hosszban;
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b) árvízvédelmi:

a Duna jobb part Dunaszekcsõ és a déli országhatár között, a Dráva bal part Korcsina átvágás és Eperjes között,

a Fekete-víz bal partja a Pécsi-víz torkolata és a Dráva között, a Pécsi-víz bal partja Kémes és a Fekete-víz között,

a Fekete-víz jobb partja a cuni híd és a Dráva között.

C) Általános területi kapcsolattartása:

Pécs, Kaposvár megyei jogú város, Baranya, Somogy megye, az illetékességi területén mûködõ települési

önkormányzatok és más hatóságok.

5. KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG

A) Illetékessége hatósági, szakhatósági eljárásokban:

a) Budapest fõváros

közigazgatási területe.

b) Salgótarján megyei jogú város

közigazgatási területe.

c) Heves megyébõl

Apc,

Boldog,

Hatvan,

Heréd,

Kerekharaszt,

Lõrinci,

Nagykökényes,

Petõfibánya,

Zagyvaszántó

közigazgatási területe.

d) Nógrád megye

teljes közigazgatási területe.

e) Pest megye – kivéve

Abony,

Albertirsa,

Cegléd,

Ceglédbercel,

Csemõ,

Dánszentmiklós,

Jászkarajenõ,

Kocsér,

Köröstetétlen,

Mikebuda,

Nagykõrös,

Nyársapát,

Pilis,

Tápiószõlõs,

Törtel,

Újszilvás

közigazgatási területét.

f) Fejér, Tolna és Bács-Kiskun megyében a Duna parti településeinek a folyam (középvízi) medrébe nyúló/tartozó

közigazgatási területe a folyam folyásirányát tekintve a dunaföldvári híd szelvényéig.

B) Illetékessége a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:

a Duna az Ipoly-torkolattól a dunaföldvári hídig (1708,2–1560,5 fkm) 147,7 km, a Szentendrei-Duna-ág 32 km és

a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág 58 km hosszban, az Ipoly szlovák-magyar határszakasza 141 km hosszban, a Zagyva

Jobbágyitól a jászfelsõszentgyörgyi elbontott hídig 41 km hosszban;
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b) árvízvédelmi:

a Duna jobb part Pilismarót-Dunafüred között, a Duna bal part Szob-Dunaegyháza között, a Szentendrei-sziget és

Csepel-sziget védvonalai, a Zagyva mindkét parti védvonalai Jobbágyi és Jászfelsõszentgyörgy között, és az Ipoly bal

parti védvonalai.

C) Általános területi kapcsolattartása:

Budapest fõváros, Salgótarján megyei jogú város, Pest, Heves és Nógrád megye, az illetékességi területén mûködõ

települési önkormányzatok és más hatóságok.

6. TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG

A) Illetékessége hatósági, szakhatósági eljárásokban:

a) Debrecen megyei jogú város

közigazgatási területe.

b) Békéscsaba megyei jogú város

közigazgatási területe.

c) Hajdú-Bihar megye – kivéve

Téglás közigazgatási területét.

d) Békés megye – kivéve

Almáskamarás,

Battonya,

Békéssámson,

Csanádapáca,

Dombegyháza,

Dombiratos,

Gádoros,

Kardoskút,

Kaszaper,

Kevermes,

Kisdombegyház,

Kunágota,

Magyarbánhegyes,

Magyardombegyház,

Medgyesbodzás,

Medgyesegyháza,

Mezõhegyes,

Mezõkovácsháza,

Nagybánhegyes,

Nagyszénás,

Orosháza,

Pusztaföldvár,

Pusztaottlaka,

Tótkomlós,

Végegyháza

közigazgatási területét.

e) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébõl

Szorgalmatos,

Tiszadada,

Tiszadob,

Tiszaeszlár,

Tiszalök,

Tiszanagyfalu,

Tiszavasvári

közigazgatási területe.
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B) Illetékessége a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:

a Berettyó az országhatártól a torkolatig, Hortobágy-Berettyó Bucsától az ágotai hídig, és Túrkevétõl a torkolatig

54,8 km hosszban, a Sebes-Körös az országhatártól a torkolatig 59 km, a Fekete-Körös az országhatártól a torkolatig

20 km, a Fehér-Körös az országhatártól a torkolatig 10 km, a Kettõs- és Hármas-Körös teljes 37 km, illetõleg 91 km

hosszban;

b) árvízvédelmi:

a Tisza bal part Rakamaz-Tiszafüred között, a Keleti-fõcsatorna visszatöltésezett mindkét parti védtöltésével,

a Tiszavasvári zsilipig, a Hortobágy-Berettyó bal part Nádudvar-Bucsa között, a Berettyó jobb part

az országhatár-Darvas között, a Berettyó bal part országhatár Sebes-Körös között, a Berettyóba torkoló Ér- és

Kálló-fõcsatorna visszatöltésezett jobb és bal partja (az Ér-fõcsatornának az országhatárig, a Kálló-fõcsatornánál

a Bakonszegi útig), a Sebes-Körös jobb part az országhatár és a Berettyó-torkolat között, a Hortobágy-Berettyó bal parti

töltés Bucsa és a torkolat között, a Hármas-Körös jobb parti töltése a Hortobágy-Berettyó és a Sebes-Körös között,

a Sebes-Körös jobb parti töltése a Hármas-Körös és Berettyó torkolata között, a Berettyó jobb parti töltése Darvas és

a Sebes-Körös között, a Sebes-Körös bal parti töltése az országhatár és a Hármas-Körös között, a Hármas-Körös bal parti

töltése a Horgavölgyi-ér mellékága alatti Darurampa és a Sebes-Körös között, a Kettõs-Körös, a Fekete-Körös és

a Fehér-Körös mindkét parti töltései, a Fehér-Körös bal parti lokalizációs töltés, a mérgesi és a mályvádi árvízi

szükségtározók töltései, a Gyulavári és Dénes-majori körtöltések, a Fehér-Körös és a Fekete-Körös közötti lokalizációs

töltés, a Fekete-Körös és a Sebes-Körös közötti lokalizációs töltés, az Öcsöd-Békésszentandrási lokalizációs töltés

az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság határáig.

C) Illetékessége a rendelet 20. §-ában, valamint 34. § (2) bekezdésében foglalt feladatok tekintetében:

a) Az A) és B) pontok szerinti terület

b) A Felsõ-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség illetékessége [7/A) és

B) pontok]

D) Általános területi kapcsolattartása:

Debrecen megyei jogú város, Békéscsaba megyei jogú város, Hajdú-Bihar megye, Békés megye, az illetékességi

területén mûködõ települési önkormányzatok és más hatóságok.

7. FELSÕ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG

A) Illetékessége hatósági, szakhatósági eljárásokban:

a) Nyíregyháza megyei jogú város

közigazgatási területe.

b) Hajdú-Bihar megyébõl

Téglás

közigazgatási területe.

c) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye – kivéve

Szorgalmatos,

Tiszadada,

Tiszadob,

Tiszaeszlár,

Tiszalök,

Tiszanagyfalu,

Tiszavasvári

közigazgatási területét.

B) Illetékessége a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:

a Tisza a tiszabecsi országhatártól a Bodrog-torkolatig (744,8–543,7 fkm), Túr az országhatártól a torkolatig 30 km és

a Szamos az országhatártól a torkolatig 49,5 km hosszban;

b) árvízvédelmi:

a Tisza jobb part Tarpa-Lónya között; Tisza bal part Tiszabecs-Rakamaz között, a Batár bal part Kispalád-Tiszabecs

között, a Túr jobb és bal part Garbolc-Tiszakóród között, a Palád jobb és bal part, a Sáréger jobb és bal part, a Szamos

jobb és bal part az országhatár és Olcsva, illetõleg Olcsvaapáti között a Kraszna jobb és bal part
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Ágerdõ-Vásárosnamény között, a Lónyay-fõcsatorna jobb és bal part, valamint a Lónyay-fõcsatorna bal parti szakaszán

beömlõ Nyíri-fõfolyások visszatöltésezett torkolati szakaszai.

C) Általános területi kapcsolattartása:

Nyíregyháza megyei jogú város, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, az illetékességi területén mûködõ települési

önkormányzatok és más hatóságok.

8. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG

A) Illetékessége hatósági, szakhatósági eljárásokban:

a) Eger megyei jogú város

közigazgatási területe.

b) Miskolc megyei jogú város

közigazgatási területe.

c) Borsod-Abaúj-Zemplén megye

teljes közigazgatási területe.

d) Heves megye – kivéve

Apc,

Átány,

Boldog,

Erdõtelek,

Hatvan,

Heréd,

Heves,

Hevesvezekény,

Kisköre,

Kömlõ,

Lõrinci,

Nagykökényes,

Petõfibánya,

Pély,

Sarud,

Tarnaszentmiklós,

Tenk,

Tiszanána,

Zagyvaszántó

közigazgatási területét.

e) Jász-Nagykun-Szolnok megyébõl

Jászágó,

Jászárokszállás,

Jászdózsa

közigazgatási területe.

B) Illetékessége a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:

a Tisza a Bodrog-torkolattól Tiszabábolnáig (543,7–440,0 fkm) 103,7 km, a Bodrog az országhatártól a torkolatig

51,1 km, a Hernád az országhatártól a torkolatig 118,4 km és a Sajó az országhatártól a torkolatig 125,1 km hosszban;

b) árvízvédelmi:

a Tisza jobb part Zemplénagárd-Sarud között, a Bodrog jobb és bal part az országhatár és a Tisza között, a Hernád jobb

és bal part az országhatár és a torkolat között a Gönci, Vadász és Garadna patakok visszatöltésezett szakaszaival,

a Takta mindkét parti töltései Szerencs és a torkolat között, a Sajó jobb és bal part Sajópüspöki és a torkolat között,

a Szinva, Mercse, Hangony, Vörös J., Szuha, Szörnyûvölgyi, Keleméri, Névtelen patakok visszatöltésezett szakaszaival,

a Csincse, Eger és Rima mindkét parti torkolati szakaszai, a Laskó visszatöltésezett szakaszának bal partja, a Tana két

part Kál-Jászjákóhalma közötti szakasza a Zagyváig, a Tarna jobb parti mellékvízfolyásainak a Tarnóca, Bene,

Gyöngyös, Gyangya és Szarvágy, Ágói patakok visszatöltésezett szakaszai.
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C) Illetékessége a rendelet 20. §-ában, valamint 34. § (2) bekezdésében foglalt feladatok tekintetében:

a) Az A) és B) pontok szerinti terület

b) A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség Illetékessége [9/A) és

B) pontok]

D) Általános területi kapcsolattartása:

Miskolc, Eger megyei jogú városok, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye, az illetékességi területén mûködõ

települési önkormányzatok és más hatóságok.

9. KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG

A) Illetékessége hatósági, szakhatósági eljárásokban:

a) Szolnok megyei jogú város

közigazgatási területe.

b) Heves megyébõl

Átány,

Erdõtelek,

Heves,

Hevesvezekény,

Kisköre,

Kömlõ,

Pély,

Sarud,

Tarnaszentmiklós,

Tenk,

Tiszanána

közigazgatási területe.

c) Jász-Nagykun-Szolnok megye – kivéve

Jászágó,

Jászárokszállás,

Jászdózsa

közigazgatási területét.

d) Pest megyébõl

Abony,

Albertirsa,

Cegléd,

Ceglédbercel,

Csemõ,

Dánszentmiklós,

Jászkarajenõ,

Kocsér,

Köröstetétlen,

Mikebuda,

Nagykõrös,

Nyársapát,

Pilis,

Tápiószõlõs,

Törtel,

Újszilvás

közigazgatási területe.

B) Illetékessége a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:

a Tisza Tiszabábolnától Csongrád város északi közigazgatási határáig (Csongrád-Bokros) (440,0–253,8 fkm) 186,2 km

hosszban, a Kiskörei-tározó a Tisza 440,0 fkm-ig, a Zagyva a jászfelsõszentgyörgyi vízmércétõl a torkolatig 83,9 km

hosszban;
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b) árvízvédelmi:

a Tisza jobb part Sarudtól az Alpári magaspartig (Lakitelek-Alpár közigazgatási határáig), a Laskó visszatöltésezett

szakaszának jobb partja, Tisza bal part a tiszafüredi vasúti hídtól a Hármas-Körös torkolatáig, a Zagyva mindkét partja

Jászfelsõszentgyörgy-Szolnok között, a Tápió jobb és bal part visszatöltésezett szakasza Tápiógyörgyéig,

a Német-éri-fõcsatorna mindkét parti töltései, Hortobágy-Berettyó jobb parti töltése, a Német-éri-fõcsatorna és

a Hármas-Körös közötti szakaszon, a Hármas-Körös jobb parti szakasza a Hortobágy-Berettyó torkolat és a Tisza között.

C) Általános területi kapcsolattartása:

Szolnok megyei jogú város, Jász-Nagykun-Szolnok megye, az illetékességi területén mûködõ települési

önkormányzatok és más hatóságok.

10. ALSÓ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG

A) Illetékessége hatósági, szakhatósági eljárásokban:

a) Hódmezõvásárhely megyei jogú város

közigazgatási területe.

b) Kecskemét megyei jogú város

közigazgatási területe.

c) Szeged megyei jogú város

közigazgatási területe.

d) Csongrád megye

teljes közigazgatási területe.

e) Bács-Kiskun megye – kivéve a

Duna menti településeknek a Duna (középvízi) medrébe nyúló/tartozó közigazgatási területét.

f) Békés megyébõl

Almáskamarás,

Battonya,

Békéssámson,

Csanádapáca,

Dombegyháza,

Dombiratos,

Gádoros,

Kardoskút,

Kaszaper,

Kevermes,

Kisdombegyház,

Kunágota,

Magyarbánhegyes,

Magyardombegyház,

Medgyesbodzás,

Medgyesegyháza,

Mezõhegyes,

Mezõkovácsháza,

Nagybánhegyes,

Nagyszénás,

Orosháza,

Pusztaföldvár,

Pusztaottlaka,

Tótkomlós,

Végegyháza

közigazgatási területe.

B) Illetékessége a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:

a Tisza Csongrád város északi közigazgatási határától (Csongrád-Bokros) a déli országhatárig (253,8–159,6 fkm)

94,2 km, a Maros a keleti országhatártól a torkolatig 49,6 km;
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b) árvízvédelmi:

a Duna bal part Solt-déli országhatár között, a Tisza jobb part alpári magaspart (Lakitelek-Alpár közigazgatási határ)–

déli országhatár közötti szakasza, a Dong-éri-fõcsatorna torkolati szakaszának jobb és bal parti visszatöltésezése,

a Tisza bal part a Hármas-Körös torkolattól a déli országhatárig, a Hármas-Körös bal part a Horgavölgy-ér mellékága

alatti Darurampától a Tiszáig, a Maros mindkét parti töltés az országhatár és a torkolat között,

a Sámson-Apátfalvi-fõcsatorna jobb és bal parti töltése a Maros és a Királyhegyesi-fõcsatorna között.

C) Általános területi kapcsolattartása:

Szeged, Kecskemét, Hódmezõvásárhely megyei jogú városok, Csongrád, Bács-Kiskun megye, az illetékességi területén

mûködõ települési önkormányzatok és más hatóságok.”

2. számú melléklet a 344/2009. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének II. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[2. számú melléklet a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez]

„II. A környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok mûködési köre
1. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A) Mûködési köre

a) Gyõr-Moson-Sopron megye – kivéve

Bakonygyirót,

Bakonyszentlászló,

Bakonypéterd,

Csáfordjánosfa,

Csér,

Csikvánd,

Egyházasfalu,

Fenyõfõ,

Gyalóka,

Gyarmat,

Iván,

Lázi,

Répcevis,

Románd,

Sikátor,

Sopronhorpács,

Szakony,

Szerecseny,

Veszprémvarsány,

Und,

Zsira közigazgatási területét.

b) Komárom-Esztergom megye – kivéve

Szárliget közigazgatási területét,

a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló/tartozó közigazgatási területét az Ipoly torkolattól

a folyásirányban lefelé.

c) Vas megyébõl

Csánig,

Csönge,

Jákfa,

Kenyeri,

Nick,

Ostffyasszonyfa,

Pápoc,

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 195. szám 49149



Rábapaty,

Répcelak,

Uraiújfalu közigazgatási területe.

d) Veszprém megyébõl

Egyházaskeszõ,

Kemenesszentpéter,

Malomsok,

Marcaltõ,

Várkeszõ közigazgatási területe.

B) Mûködési vonalai:

a) folyók:

a Duna a nyugati országhatártól az Ipoly-torkolatig (1850,2–1708,2 fkm) 142 km, a Mosoni-Duna-ág országhatártól

a torkolatig terjedõ 122,5 km, a Rába a sárvári vasúti hídtól a torkolatig 86,7 km hosszban, továbbá a Marcal a 22 fkm-tõl

a torkolatig, a Lajta országhatártól a torkolatig terjedõ 18,6 km hosszú szakasza; valamint a Fertõ tó;

b) árvízvédelmi mûvek:

a Duna jobb part a rajkai országhatár és Pilismarót között, a Lajta mindkét part, a Lajta jobb és bal parti csatornák,

valamint az összekötõ csatorna jobb- és bal parti töltései, a Mosoni-Duna jobb és bal parti töltései, a Rábca mindkét

oldali töltése Bõsárkány és Abda között, a Répce árapasztó töltései Répcelakig, illetve Répceszemeréig, a Rába jobb és

bal parti töltése Sárvár és Gyõr között, a Marcal bal és jobb parti védvonal a Bakonyér visszatöltésezésével együtt;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények:

a mûködési területén kizárólagos állami tulajdonban lévõ kisvízfolyások, csatornák, tározók, holtágak és az azokon

lévõ vízilétesítmények.

C) Kapcsolattartás:

Gyõr, Sopron, Tatabánya megyei jogú városok, Gyõr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Veszprém megye.

2. KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A) Mûködési köre

a) Budapest fõváros

teljes közigazgatási területe.

b) Pest megye – kivéve

Abony,

Albertirsa,

Cegléd,

Ceglédbercel,

Csemõ,

Dánszentmiklós,

Jászkarajenõ,

Kocsér,

Kõröstetétlen,

Mikebuda,

Nagykõrös,

Nyársapát,

Pilis,

Tápiószõlõs,

Törtel,

Újszilvás közigazgatási területét.

c) Nógrád megye

teljes közigazgatási területe.

d) Heves megyébõl

Apc,

Boldog,

Hatvan,

Heréd,
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Kerekharaszt,

Lõrinci,

Nagykökényes,

Zagyvaszántó közigazgatási területe.

e) Fejér, tolna és Bács-Kiskun megyében azon Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló/tartozó

közigazgatási területe, melyek a folyam folyásirányát tekintve a dunaföldvári híd felsõ éléig helyezkednek el.

f) Komárom-Esztergom megyében a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló/tartozó

közigazgatási területe az Ipoly torkolattól folyásirányban lefelé.

B) Mûködési vonalai:

a) folyók:

a Duna az Ipoly-torkolattól a dunaföldvári hídig (1708,2–1560,5 fkm) 147,7 km, a Szentendrei Duna-ág 32 km és

a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág 58 km hosszban, az Ipoly szlovák-magyar határszakasza 141 km hosszban, a Zagyva

Jobbágyitól a jászfelsõszentgyörgyi elbontott hídig 41 km hosszban;

b) árvízvédelmi mûvek:

a Duna jobb part Pilismarót-Dunafüred között, a Duna bal part Szob-Dunaegyháza között, a Szentendrei-sziget és

Csepel-sziget védvonalai – kivéve Budapest és Szentendre saját szervezettel védekezõ városok védvonalait –, a Zagyva

mindkét parti védvonalai Jobbágyi és Jászfelsõszentgyörgy között és az Ipoly bal parti védvonalai;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények:

a mûködési területén kizárólagos állami tulajdonban lévõ kisvízfolyások, csatornák, tározók, holtágak és az azokon

lévõ vízilétesítmények, ezen kívül

Bács-Kiskun megyében:

Kunpeszér határában a XX. jelû belvízcsatorna; Kunszentmiklós határában a XXXI. jelû belvízcsatornának a XXXIII. jelû

belvízcsatorna betorkolása feletti szakasza; Tass határában az I. fõcsatorna és a Szivárgó-csatorna kezelése;

Jász-Nagykun-Szolnok megyében:

a Galga és az Egyesült-Tápió patakok kezelése;

Fejér megyében:

Kígyós, Sajgó, Etyeki, Mányi, Zámori patakok és mellékágaik.

C) Kapcsolattartás:

Budapest fõváros, Salgótarján megyei jogú város, Pest és Nógrád megye.

3. ALSÓ-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A) Mûködési köre

a) Bács-Kiskun megye – kivéve

Balotaszállás,

Bócsa,

Bugac,

Bugacpusztaháza,

Csólyospálos,

Fülöpjakab,

Gátér,

Harkakötöny,

Jászszentlászló,

Kecskemét,

Kelebia,

Kiskunhalas,

Kiskunmajsa,

Kisszállás,

Kiskunfélegyháza,

Kömpöc,

Kunfehértó,

Kunszállás,

Lakitelek,

Móricgát,
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Nyárlõrinc,

Pálmonostora,

Petõfiszállás,

Szank,

Szentkirály (Lászlófalva),

Tiszaalpár,

Tiszakécske,

Tiszaug

Tompa,

Városföld,

Zsana

közigazgatási területét, továbbá

Baja város és

Érsekcsanád közigazgatási területének a Duna jobb partjára esõ részét.

b) Baranya megyébõl

Homorúd közigazgatási területe, továbbá

Mohács város közigazgatási területének a Duna bal partjára esõ része.

B) Mûködési vonalai:

a) folyók:

a Duna a dunaföldvári híd felsõ élétõl a déli országhatárig (1560,5–1433 fkm) 127,5 km;

b) árvízvédelmi mûvek:

a Duna bal part Solt-déli országhatár között, kivéve a Baja város belterületét védõ fõvédvonal 0+000–2+655 tkm

szakasza;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények:

a mûködési területén kizárólagos állami tulajdonban lévõ kisvízfolyások, csatornák, tározók, holtágak és az azokon

lévõ vízilétesítmények, ezen kívül

Bács-Kiskun megyében:

Bócsa község határában a VII. számú csatorna;

Pest megyében:

Tatárszentgyörgy határában a XXIII. jelû belvízcsatorna kezelése: Bugyi határában a Duna-völgyi fõcsatorna

a Kunpeszér-Bugyi közútig.

C) Kapcsolattartás:

Kecskemét megyei jogú város, Bács-Kiskun megye.

4. KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A) Mûködési köre

a) Fejér megye teljes közigazgatási területe – kivéve

a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló/tartozó közigazgatási területét.

b) Veszprém megye – kivéve

Egyházaskeszõ,

Kemeneshõgyész,

Kemenesszentpéter,

Magyargencs,

Malomsok,

Marcaltõ,

Várkeszõ közigazgatási területét.

c) Tolna megye – kivéve

Attala,

Csikóstõttõs,

Jágónak,

Kaposszekcsõ,

Kapospula,

Lápafõ,
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Nak közigazgatási területét, továbbá

Váralja Völgységi patak jobb partjára esõ részét,

Várong közigazgatási területét, továbbá

Kismányoknak és

Nagymányoknak a Völgységi patak jobb partjára esõ részét, valamint

a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló/tartozó közigazgatási területét.

d) Somogy megyébõl

Balatonszabadi,

Kánya,

Siófok (Balatonkiliti),

Siójut,

Tengõd

közigazgatási területe, valamint

a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi partvonalával határolt területébe) nyúló/tartozó közigazgatási része.

e) Baranya megyébõl

Ófalu területe, továbbá

Hidas közigazgatási területének a Völgységi patak bal partjára esõ része.

f) Bács-Kiskun megyébõl

Baja város és

Érsekcsanád közigazgatási területének a Duna jobb partjára esõ része.

g) Gyõr-Moson-Sopron megyébõl

Bakonygyirót,

Bakonyszentlászló,

Bakonypéterd,

Csikvánd,

Fenyõfõ,

Gyarmat,

Lázi,

Románd,

Sikátor,

Szerecseny,

Veszprémvarsány

közigazgatási területe.

h) Komárom-Esztergom megyébõl:

Szárliget

közigazgatási területe.

i) Zala megyébõl

a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi partvonalával határolt területébe) nyúló/tartozó közigazgatási része.

B) Mûködési vonalai:

a) folyók, tavak:

a Balaton és a Velencei-tó; a Sió a Balatontól a torkolatig;

b) árvízvédelmi mûvek:

a Duna jobb part Ercsi-Adony és Bölcske-Báta között, a Szt. László-vízfolyás bal parti és a Váli vízfolyás jobb és bal parti

torkolati szakasz, a Sió Simontornya-Sióagárd közötti bal parti, Sióagárd és Sió-torkolat közötti jobb és bal parti, a Sióba

ömlõ Völgységi árok torkolati szakaszának kétparti töltései, a Nádor-csatorna Kölesd alatti jobb és bal parti töltései;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények:

a mûködési területén kizárólagos állami tulajdonban lévõ kisvízfolyások, csatornák, tározók, holtágak és az azokon

lévõ vízilétesítmények, ezen kívül

Baranya megyében:

Mágocs határában a Kapos-csatorna jobb parti oldala és jobb parti depóniája;

Tolna megyében:

Kaposszekcsõ és Csikóstõttõs határában a Kapos-csatorna jobb parti depóniája a Dombóvár-Kaposszekcsõ út hídjától

lefelé; Nak határában a Kis-Konda patak.
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C) Kapcsolattartás:

Székesfehérvár, Dunaújváros, Szekszárd és Veszprém megyei jogú városok, Fejér, Tolna és Veszprém megye.

5. DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A) Mûködési köre

a) Pécs megyei jogú város.

b) Baranya megye – kivéve

Homorúd, valamint

Ófalu közigazgatási területét, továbbá

Hidas közigazgatási területének a Völgységi patak bal partjára esõ részét, valamint Mohács közigazgatási területének

a Duna bal partjára esõ részét.

c) Somogy megye – kivéve

Balatonszentgyörgy,

Balatonszabadi,

Csákány,

Fõnyed,

Hollád,

Iharosberény,

Inke,

Kánya,

Nagyszakácsi,

Nemesdéd,

Nemesvid,

Õrtilos,

Pogányszentpéter,

Sávoly,

Siófok (Balatonkiliti),

Siójut,

Somogysámson,

Somogysimonyi,

Somogyzsitfa,

Szegerdõ,

Szõkedencs,

Tapsony,

Tengõd,

Tikos,

Varászló,

Vése,

Vörs

közigazgatási területét, továbbá

Marcali közigazgatási területének a Zala folyó vízgyûjtõjére esõ részét Horvátkút lakott hellyel,

a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi partvonalával határolt területébe) nyúló/tartozó közigazgatási része.

d) Tolna megyébõl

Attala,

Csikóstõttõs,

Jágónak,

Kapospula,

Kaposszekcsõ,

Lápafõ,

Nak,
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Várong,

Váralja, továbbá

Kismányok és

Nagymányok közigazgatási területének a Völgységi patak jobb partjára esõ része.

B) Mûködési vonalai:

a) folyók:

a Dráva a Mura torkolatától az országhatárig (236–225 fkm és 200–68 fkm) 143 km hosszban;

b) árvízvédelmi mûvek:

a Duna jobb part Mohács és a déli országhatár között, a Dráva bal part Korcsina átvágás és Eperjes között, a Fekete-víz

bal partja a Pécsi-víz torkolata és a Dráva között, a Pécsi-víz bal partja Kémes és a Fekete-víz között, a Fekete-víz jobb

partja a cuni híd és a Dráva között;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények:

a mûködési területén kizárólagos állami tulajdonban lévõ kisvízfolyások, csatornák, tározók, holtágak és az azokon

lévõ vízilétesítmények, ezen kívül

Tolna megyében:

Dombóvár határában a Kapos-vízfolyás medre a Dombóvár-kaposszekcsõi út hídjától vízfolyás szerint felfelé; Váralja,

Kismányok és Nagymányok határában a Völgységi patak medre.

C) Kapcsolattartás:

Pécs, Kaposvár megyei jogú városok, Baranya és Somogy megye.

6. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A) Mûködési köre

a) Vas megye – kivéve

Csánig,

Csönge,

Jákfa,

Kenyeri,

Nick,

Ostffyasszonyfa,

Pápoc,

Rábapaty,

Répcelak,

Uraiújfalu közigazgatási területét.

b) Zala megye

teljes közigazgatási területe.

c) Gyõr-Moson-Sopron megyébõl

Csáfordjánosfa,

Csér,

Egyházasfalu,

Gyalóka,

Iván,

Répcevis,

Sopronhorpács,

Szakony,

Und,

Zsira közigazgatási területe.

d) Veszprém megyébõl

Kemeneshõgyész,

Magyargencs közigazgatási területe.

e) Somogy megyébõl

Balatonszentgyörgy,

Csákány,

Fõnyed,
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Hollád,

Iharosberény,

Inke,

Nagyszakácsi,

Nemesdéd,

Nemesvid,

Õrtilos,

Pogányszentpéter,

Sávoly,

Somogysámson,

Somogysimonyi,

Somogyzsitfa,

Szegerdõ,

Szõkedencs,

Tapsony,

Tikos,

Varászló,

Vése,

Vörs

közigazgatási területe, valamint

Marcali közigazgatási területének a Zala folyó vízgyûjtõjére esõ része Horvátkút lakott hellyel.

B) Mûködési vonalai:

a) folyók:

a Mura az országhatártól a Dráva torkolatig 48,6 km hosszban, a Rába a sárvári vasúti hídtól az országhatárig (86,7 fkm –

216,3 fkm) 129,6 km hosszban, a Lapincs az országhatártól a Rába torkolatig 0,7 km hosszban (a 0,7 fkm – 1,57 fkm

között határfolyó);

b) árvízvédelmi mûvek:

a Zala árvízvédelmi rendszer Bókaháza és a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer között, a Mura bal parti árvízvédelmi

rendszer, a Rába árvízvédelmi fõvédvonalai a sárvári vasúti híd és az országhatár között, valamint a Lapincs árapasztó

vápa Szentgotthárdon;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények:

a mûködési területén kizárólagos állami tulajdonban lévõ kisvízfolyások, csatornák, tározók, holtágak és az azokon

lévõ vízilétesítmények, ezen kívül

Vas megyében:

a Répce a répcelaki osztómû feletti szakaszán az országhatárig; a Kõris patak a jákfai hídtól felfelé: a Marcal

a Gyõr-Moson-Sopron, Veszprém megyék határától (Mórichida) Vas és Veszprém megyék határáig Megyer.

C) Kapcsolattartás:

Szombathely, Zalaegerszeg, Nagykanizsa megyei jogú városok, Vas és Zala megye.

7. FELSÕ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A) Mûködési köre

a) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye – kivéve

Nyírlugos,

Penészlek,

Szorgalmatos,

Tiszadada,

Tiszadob,

Tiszaeszlár,

Tiszalök,

Tiszanagyfalu,

Tiszavasvári települések közigazgatási területét,

Balsa,

Dombrád,
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Ibrány,

Timár,

Tiszabercel,

Tiszakanyár,

Tiszatelek,

Gávavencsellõ települések közigazgatási területének a Tisza jobb partjára esõ részét, továbbá

Nyírbéltek közigazgatási területének délnyugati részét,

Rakamaz közigazgatási területének a Tiszanagyfalu-Rakamaz községhatár, a Nyíregyháza-Tokaj vasútvonal és a 38-as

számú út által alkotott vonaltól délre esõ területét.

b) Borsod-Abaúj-Zemplén megyébõl

Cigánd,

Kenézlõ,

Tiszakarád,

Zemplénagárd közigazgatási területének a Tisza bal partjára esõ része.

c) Hajdú-Bihar megyébõl

Téglás közigazgatási területe, valamint

Nyíradony közigazgatási területének északi része.

B) Mûködési vonalai:

a) folyók:

a Tisza a tiszabecsi országhatártól a Bodrog-torkolatig (744,8–543,7 fkm), Túr az országhatártól a torkolatig 30 km és

a Szamos az országhatártól a torkolatig 49,5 km hosszban;

b) árvízvédelmi mûvek:

a Tisza jobb part Tarpa-Lónya között; Tisza bal part Tiszabecs-Rakamaz között, a Batár bal part Kispalád-Tiszabecs

között, a Túr jobb és bal part Garbolc-Tiszakóród között, a Palád jobb és bal part, a Sáréger jobb és bal part, a Szamos

jobb és bal part az országhatár és Olcsva, illetõleg Olcsvaapáti között a Kraszna jobb és bal part

Ágerdõ-Vásárosnamény között, a Szamos-Túr közi zárógát, az Olcsvaapáti körgát, a Lónyay-fõcsatorna jobb és bal part,

valamint a Lónyay-fõcsatorna bal parti szakaszán beömlõ Nyíri-fõfolyások visszatöltésezett torkolati szakaszai;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények:

a mûködési területén kizárólagos állami tulajdonban lévõ kisvízfolyások, csatornák, tározók, holtágak és az azokon

lévõ vízilétesítmények, ezen kívül

Hajdú-Bihar megyébõl:

Hajdúhadház határában a Hadházi (VIII/7–2.) mellékág, Téglás határában a Téglási (VIII/7.) mellékág kezelése.

C) Kapcsolattartás:

Nyíregyháza megyei jogú város, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.

8. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A) Mûködési köre

a) Borsod-Abaúj-Zemplén megye – kivéve

Ároktõ,

Cigánd,

Hejõkürt,

Kenézlõ,

Oszlár,

Révleányvár, valamint

Ricse közigazgatási területének a Tisza bal partjára esõ részét,

Tiszabábolna közigazgatási területének a Kiskörei-tározó területére esõ részét (a Tisza 440 fkm szelvénye alatt),

Tiszacsermely,

Tiszadorogma,

Tiszakarád,

Tiszakeszi,

Tiszapalkonya,

Tiszatardos,

Tiszatarján, valamint
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Tiszaújváros közigazgatási területének a Tisza bal partjára esõ részét,

Tiszavalk közigazgatási területének a Kiskörei-tározó területére esõ részét,

Tokaj és

Zemplénagárd közigazgatási területének a Tisza bal partjára esõ részét.

b) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébõl

Balsa,

Dombrád,

Ibrány,

Timár,

Tiszadada,

Tiszabercel,

Tiszadob,

Tiszaeszlár,

Tiszakanyár,

Tiszalök,

Tiszatelek, valamint

Gávavencsellõ közigazgatási területének a Tisza jobb partjára esõ része.

c) Heves megye – kivéve

Apc,

Átány,

Boldog,

Erdõtelek,

Hatvan,

Heréd,

Heves,

Hevesvezekény,

Kerekharaszt,

Kisköre,

Lõrinci,

Nagykökényes,

Pély,

Tarnaszentmiklós,

Tenk,

Tiszanána,

Zagyvaszántó közigazgatási területét, továbbá

Kömlõ közigazgatási területének a Csincsa belvízcsatorna jobb partjára esõ részét,

Poroszló közigazgatási területének a Kiskörei-tározó területére esõ részét,

Sarud és Újlõrincfalva közigazgatási területének a Laskó patak és a Csincsa belvízcsatorna jobb partjára esõ részét,

valamint a Kiskörei-tározó területére esõ részét.

d) Hajdú-Bihar megyébõl

Tiszacsege közigazgatási területének a Tisza jobb partjára esõ része.

e) Jász-Nagykun-Szolnok megyébõl

Jászágó,

Jászárokszállás,

Jászdózsa,

közigazgatási területe, továbbá

Jászberény közigazgatási területének az Ágói patak és a Tarna patak bal partjára esõ része,

Jászjákóhalma közigazgatási területének a Tarna bal partjára esõ része.

B) Mûködési vonalai:

a) folyók:

a Tisza a Bodrog-torkolattól Tiszabábolnáig (543,7–440,0 fkm) 103,7 km, a Bodrog az országhatártól a torkolatig

51,1 km, a Hernád az országhatártól a torkolatig 118,4 km és a Sajó az országhatártól a torkolatig 125,1 km hosszban;

b) árvízvédelmi mûvek:
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a Tisza jobb part Zemplénagárd-Sarud között, a Bodrog jobb és bal part az országhatár és a Tisza között, a Hernád jobb

és bal part az országhatár és a torkolat között a Gönci, Vadász és Garadna patakok visszatöltésezett szakaszaival,

a Takta mindkét parti töltései Szerencs és a torkolat között, a Sajó jobb és bal part Sajópüspöki és a torkolat között,

a Szinva, Mercse, Hangony, Vörös J., Szuha, Szörnyûvölgyi, Keleméri, Névtelen patakok visszatöltésezett szakaszaival,

a Csincse, Eger és Rima mindkét parti torkolati szakaszai, a Laskó visszatöltésezett szakaszának bal partja, a Tarna két

part Kál-Jászjákóhalma közötti szakasza a Zagyváig, a Tarna jobb parti mellékvízfolyásainak a Tarnóca, Bene,

Gyöngyös, Gyangya és Szarvágy, Ágói patakok visszatöltésezett szakaszai;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények:

a mûködési területén kizárólagos állami tulajdonban lévõ kisvízfolyások, csatornák, tározók, holtágak és az azokon

lévõ vízilétesítmények, ezen kívül

Heves megyében:

Sarud határában a Laskó patak medre; Sarud, Tiszanána, Kömlõ határában a Csincsa belvízcsatorna vízgyûjtõ területe;

Jász-Nagykun-Szolnok megyében:

Jászberény határában az Ágói patak és a bal parti vízgyûjtõje, a Tarna patak és a bal parti vízgyûjtõje, Jászjákóhalma

határában a Tarna patak;

Nógrád megyében:

a ceredi Tarna patak, a Zabar, Kõverõ, Utas patakok, Verscsátér és a Szilas patak.

C) Kapcsolattartás:

Miskolc, Eger megyei jogú városok, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye.

9. TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A) Mûködési köre

a) Hajdú-Bihar megye – kivéve

Téglás közigazgatási területét,

Nyíradony közigazgatási területének északi részét, Tiszacsege közigazgatási területének a Tisza jobb partjára esõ

részét,

Komádi és

Körösszakál Sebes-Körös bal partjára esõ részét,

Darvas közigazgatási területének a Berettyó jobb partján a közúti híd alatt,

Zsáka közigazgatási területének a Kálló-csatorna jobb partjára esõ részét.

b) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébõl

Nyírlúgos,

Penészlek,

Szorgalmatos,

Tiszanagyfalu,

Tiszavasvári közigazgatási területe, továbbá

Tiszaeszlár,

Tiszalök,

Tiszadob,

Tiszadada közigazgatási területének a Tisza bal partjára esõ része,

Nyírbéltek közigazgatási területének délnyugati része, valamint

Rakamaz közigazgatási területének a Tiszanagyfalu-Rakamaz községhatár, a Nyíregyháza-Tokaj vasútvonal és a 38. sz.

út által alkotott vonaltól délre esõ területe.

c) Borsod-Abaúj-Zemplén megyébõl

Tokaj,

Tiszatardos,

Tiszaújváros,

Tiszapalkonya,

Oszlár,

Hejõkürt,

Tiszatarján,

Tiszakeszi,

Ároktõ, valamint
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Tiszadorogma közigazgatási területének a Tisza bal partjára esõ része.

d) Jász-Nagykun-Szolnok megyébõl:

Tiszafüred közigazgatási területének a 33. sz. közúttól északra, a karcagi közúttól és a Tiszafüredi öntözõ fõcsatornától

keletre esõ része,

Tiszaigar közigazgatási területének a Tiszafüredi öntözõ fõcsatornától keletre esõ része,

Tiszaörs közigazgatási területének északkeleti része,

Nagyiván közigazgatási területe,

Kunmadaras közigazgatási területének keleti része,

Karcag Kisújszállás közigazgatási területének a Német-ér és a Hortobágy-Berettyó bal oldali hullámterét és töltését

érintõ része.

e) Békés megyébõl:

Bucsa közigazgatási területe,

Ecsegfalva közigazgatási területének északkeleti része,

Szeghalom közigazgatási területének a Berettyó és a Sebes-Körös közé esõ része,

Biharugra és

Körösnagyharsány közigazgatási területének a Sebes-Körös jobb partjára esõ része.

B) Mûködési vonalai:

a) folyók:

a Berettyó az országhatártól a torkolatig, Hortobágy-Berettyó Bucsától az Ágotai hídig;

b) árvízvédelmi mûvek:

a Tisza bal part Rakamaz-Tiszafüred között, a Keleti-fõcsatorna visszatöltésezett szakasza mindkét parti védtöltésével,

a Tiszavasvári zsilipig, a Hortobágy-Berettyó bal part Nádudvar-Bucsa között, a Berettyó jobb part

az országhatár-Darvas között, a Berettyó bal part országhatár Sebes-Körös között, a Berettyóba torkoló Ér- és

Kálló-fõcsatorna visszatöltésezett jobb és bal partja (az Ér-fõcsatornának az országhatárig, a Kálló-fõcsatornánál

a Bakonszegi útig), a Sebes-Körös jobb part az országhatár és a Berettyó-torkolat között;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények:

a mûködési területén kizárólagos állami tulajdonban lévõ kisvízfolyások, csatornák, tározók, holtágak és az azokon

lévõ vízilétesítmények, ezen kívül

Békés megyében:

Ecsegfalva határában a Sárréti-fõcsatorna kezelése;

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében:

Nyírbéltek határában az országhatárt metszõ Penészleki belvízcsatornák kezelése;

Jász-Nagykun-Szolnok megyében:

Tiszaörs és Tiszaigar határában a Sarkad-Mérges-Sáros-ér kezelése.

C) Kapcsolattartás:

Debrecen megyei jogú város, Hajdú-Bihar megye.

10. KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A) Mûködési köre

a) Jász-Nagykun-Szolnok megye – kivéve

Jászágó,

Jászárokszállás,

Jászdózsa,

Nagyiván közigazgatási területét, továbbá

Jászberény közigazgatási területének az Ágói patak és a Tarna patak bal partjára esõ részét,

Jászjákóhalma közigazgatási területének a Tarna bal partjára esõ részét,

Karcag közigazgatási területének a Német-ér és a Hortobágy-Berettyó bal oldalára esõ részét,

Kunmadaras közigazgatási területének a keleti részét,

Tiszafüred közigazgatási területének a 33. sz. közúttól északra, a karcagi közúttól és a Tiszafüredi öntözõ fõcsatornától

keletre esõ részét,

Tiszaigar közigazgatási területének a Tiszafüredi öntözõ fõcsatornától keletre esõ részét,

Tiszaörs közigazgatási területének északkeleti részét,

Túrkeve közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó bal partjára esõ részét,
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Mezõtúr közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó, valamint a Hármas-Körös bal partjára esõ részeit,

Öcsöd közigazgatási területének a Hármas-Körös bal partjára esõ részét,

Kunszentmárton és Szelevény közigazgatási területének a Hármas-Körös bal partjára esõ részét,

Tiszasas közigazgatási területének a Tisza jobb partjára esõ részét.

b) Heves megyébõl:

Átány,

Erdõtelek,

Heves,

Hevesvezekény,

Kisköre,

Pély,

Tarnaszentmiklós,

Tenk,

Tiszanána közigazgatási területe, továbbá

Kömlõ közigazgatási területének a Csincsa belvízcsatorna jobb partjára esõ

része,

Poroszló közigazgatási területének a Kiskörei-tározó területére esõ része,

Sarud és Újlõrincfalva közigazgatási területének a Laskó patak és a Csincsa belvízcsatorna jobb partjára esõ része,

valamint a Kiskörei-tározó területére esõ része.

c) Békés megyébõl:

Ecsegfalva közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó jobb partjára esõ része.

d) Csongrád megyébõl

Csongrád város közigazgatási területének a Tisza bal partjára esõ része, Szentes-Magyartés közigazgatási területének

a Hármas-Körös jobb partjára esõ része.

e) Bács-Kiskun megyébõl:

Lakitelek,

Szentkirály (Lászlófalva),

Tiszakécske közigazgatási területe,

Tiszaug közigazgatási területének a Tisza bal partjára esõ része.

f) Pest megyébõl:

Abony,

Albertirsa,

Cegléd,

Ceglédbercel,

Csemõ,

Dánszentmiklós,

Jászkarajenõ,

Kocsér,

Kõröstetétlen,

Mikebuda,

Nagykõrös,

Nyársapát,

Pilis,

Tápiószõlõs,

Törtel,

Újszilvás közigazgatási területe.

g) Borsod-Abaúj-Zemplén megyébõl

Tiszavalk és Tiszabábolna közigazgatási területének a Kiskörei-tározó területére esõ része.

B) Mûködési vonalai:

a) folyók:

a Tisza Tiszabábolnától Csongrád város északi közigazgatási határáig (Csongrád-Bokros) (440,0–253,8 fkm) 186,2 km

hosszban, a Kiskörei-tározó a Tisza 440,0 fkm-ig, a Zagyva a jászfelsõszentgyörgyi elbontott hídtól a torkolatig 83,9 km

hosszban;
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b) árvízvédelmi mûvek:

a Tisza jobb part Sarudtól Lakitelek és Tiszaalpár közigazgatási határáig, a Laskó visszatöltésezett szakaszának jobb

partja, Tisza bal part a tiszafüredi vasúti hídtól a Hármas-Körös torkolatáig, a Zagyva mindkét partja

Jászfelsõszentgyörgy-Szolnok között, a Tápió jobb és bal part visszatöltésezett szakasza Tápiógyörgyéig,

a Német-éri-fõcsatorna mindkét parti töltései, Hortobágy-Berettyó jobb parti töltése, a Német-éri-fõcsatorna és

a Hármas-Körös közötti szakaszon, a Hármas-Körös jobb parti szakasza a Hortobágy-Berettyó torkolat és a Tisza között;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények:

a mûködési területén kizárólagos állami tulajdonban lévõ kisvízfolyások, csatornák, tározók, holtágak és az azokon

lévõ vízilétesítmények, ezen kívül

Heves megyében:

Dormánd, Füzesabony, Kál, Kompolt, Kápolna és Kerecsend határában a Hanyi belvízi fõcsatorna vízrendszeréhez

tartozó mellékcsatornák;

Pest megyében:

Tápiószentmárton határában a Perje-felsõ-, Söregi- és Kutyatejes-csatornák.

Kiemelt vízi létesítmények:

a Kiskörei Vízlépcsõ, a Kiskörei-tározó, a Nagykunsági-fõcsatorna (Keleti-ág, Nyugati-ág, NK III–2),

a Jászsági-fõcsatorna.

C) Kapcsolattartás:

Szolnok megyei jogú város, Jász-Nagykun-Szolnok megye.

11. ALSÓ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A) Mûködési köre

a) Csongrád megye – kivéve

Csongrád város közigazgatási területének a Tisza bal partjára esõ részét.

Szentes-Magyartés közigazgatási területének a Hármas-Körös jobb partjára esõ részét.

b) Bács-Kiskun megyébõl

Balotaszállás,

Bócsa,

Bugac,

Bugacpusztaháza,

Csólyospálos,

Fülöpjakab,

Gátér,

Harkakötöny,

Jászszentlászló,

Kecskemét,

Kelebia,

Kiskunfélegyháza,

Kiskunhalas,

Kiskunmajsa,

Kisszállás,

Kömpöc,

Kunfehértó,

Kunszállás,

Móricgát,

Nyárlõrinc,

Pálmonostora,

Petõfiszállás,

Szank,

Tiszaalpár,

Tompa,

Városföld,

Zsana közigazgatási területe, valamint
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Tiszaug közigazgatási területének a Tisza jobb partjára esõ része.

c) Békés megyébõl:

Almáskamarás,

Battonya,

Békéssámson,

Csanádapáca,

Dombegyháza,

Dombiratos,

Gádoros,

Kardoskút,

Kaszaper,

Kevermes,

Kisdombegyház,

Kunágota,

Magyarbánhegyes,

Magyardombegyház,

Medgyesbodzás,

Medgyesegyháza,

Mezõhegyes,

Mezõkovácsháza,

Nagybánhegyes,

Nagyszénás,

Orosháza,

Pusztaföldvár,

Pusztaottlaka,

Tótkomlós,

Végegyháza közigazgatási területe.

d) Jász-Nagykun-Szolnok megyébõl:

Öcsöd közigazgatási területének a Hármas-Körös bal partjára esõ része,

Kunszentmárton és Szelevény közigazgatási területének a Hármas-Körös bal partjára esõ része,

Tiszasas közigazgatási területének a Tisza jobb partjára esõ része.

B) Mûködési vonalai:

a) folyók:

a Tisza Csongrád város északi közigazgatási határától (Csongrád-Bokros) a déli országhatárig (253,8–159,6 fkm)

94,2 km és a Maros a keleti országhatártól a torkolatig 49,6 km hosszban;

b) árvízvédelmi mûvek:

a Tisza jobb part Lakitelek és Tiszaalpár közigazgatási határa, valamint a déli országhatár közötti szakasza,

a Dong-éri-fõcsatorna torkolati szakaszának jobb és bal parti visszatöltésezése, a Tisza bal part a Hármas-Körös

torkolattól a déli országhatárig, a Hármas-Körös bal part a Horgavölgy-ér mellékága alatti Darurampától a Tiszáig,

a Maros mindkét parti töltés az országhatár és a torkolat között, a Sámson-Apátfalvi-fõcsatorna jobb és bal parti töltése

a Maros és a Királyhegyesi-fõcsatorna között;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények:

a mûködési területén kizárólagos állami tulajdonban lévõ kisvízfolyások, csatornák, tározók, holtágak és az azokon

lévõ vízilétesítmények, ezen kívül

Békés megyében:

Mágócs-éri-fõcsatorna Csorvás közigazgatási területén,

Bács-Kiskun megyében:

Félegyházi-vízfolyás Helvécia közigazgatási területén.

C) Kapcsolattartás:

Szeged, Kecskemét, Hódmezõvásárhely megyei jogú városok, Csongrád megye.
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12. KÖRÖS-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A) Mûködési köre

a) Békés megye – kivéve

Almáskamarás,

Battonya,

Békéssámson,

Bucsa,

Csanádapáca,

Dombegyháza,

Dombiratos,

Gádoros,

Kardoskút,

Kaszaper,

Kevermes,

Kisdombegyháza,

Kunágota,

Magyarbánhegyes,

Magyardombegyház,

Medgyesbodzás,

Medgyesegyháza,

Mezõhegyes,

Mezõkovácsháza,

Nagybánhegyes,

Nagyszénás,

Orosháza,

Pusztaföldvár,

Pusztaottlaka,

Tótkomlós,

Végegyháza közigazgatási területét,

Biharugra közigazgatási területének a Sebes-Körös jobb partjára esõ részét,

Ecsegfalva közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó jobb partjára esõ részét és a

Hamvas-Sárréti belvízrendszer területére esõ részét,

Kõrösnagyharsány közigazgatási területének a Sebes-Körös jobb partjára esõ részét,

Szeghalom közigazgatási területének a Sebes-Körös jobb partja és a Berettyó bal partja közé esõ részét

b) Jász-Nagykun-Szolnok megyébõl:

Mezõtúr közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó bal és a Hármas-Körös jobb partjának a Hortobágy-Berettyó

torkolat feletti része és a Hármas-Körös bal parti része, valamint

Túrkeve város közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó bal partjára esõ része.

c) Hajdú-Bihar megyébõl:

Komádi és

Kõrösszakál közigazgatási területének a Sebes-Körös bal partjára esõ része,

Darvas közigazgatási területének a Berettyó jobb partjára, valamint

Zsáka közigazgatási területének a Kálló-csatorna jobb partjára esõ része.

B) Mûködési vonalai:

a) folyók:

a Sebes-Körös az országhatártól a torkolatig 59 km, a Fekete-Körös az országhatártól a torkolatig 20 km, a Fehér-Körös

az országhatártól a torkolatig 10 km, a Kettõs- és Hármas-Körös teljes 37 km, illetõleg 91 km hosszban,

a Hortobágy-Berettyó a torkolattól Ecsegfalva és Bucsa közigazgatási határáig 54,8 km hosszban;

b) árvízvédelmi mûvek:

a Hortobágy-Berettyó bal parti töltés a torkolattól Ecsegfalva és Bucsa közigazgatási határáig 43 km hosszban és

a Hármas-Körös jobb parti töltése a Hortobágy-Berettyó és a Sebes-Körös között, a Sebes-Körös jobb parti töltése

a Hármas-Körös és Berettyó torkolata között, a Berettyó jobb parti töltése Darvas és a Sebes-Körös között,

a Sebes-Körös bal parti töltése az országhatár és a Hármas-Körös között, a Hármas-Körös bal parti töltése
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a Horgavölgyi-ér mellékága alatti Darurampa és a Sebes-Körös között, a Kettõs-Körös, a Fekete-Körös és a Fehér-Körös

mindkét parti töltései, a Fehér-Körös bal parti lokalizációs töltés, a mérgesi és a mályvádi árvízi szükségtározók töltései,

a Kisdelta szükségtározó zárótöltése (a Fehér-Körös jobb oldali és a Fekete-Körös bal oldali védtöltései között),

a Gyulavári és Dénes-majori körtöltések, a Fehér-Körös és a Fekete-Körös közötti lokalizációs töltés, a Fekete-Körös és

a Sebes-Körös közötti lokalizációs töltés, az Öcsöd-Békésszentandrási lokalizációs töltés az Alsó-Tisza-vidéki

Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság határáig;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények:

a mûködési területén kizárólagos állami tulajdonban lévõ kisvízfolyások, csatornák, tározók, holtágak és az azokon

lévõ vízilétesítmények, ezen kívül

Békés megyében:

a Dögös-Kákafoki-fõcsatorna Nagyszénás, Orosháza területén;

Hajdú-Bihar megyében:

Biharnagybajom-Nagyrábé-Darvas község határában az Ó-Berettyó-csatorna.”

3. számú melléklet a 344/2009. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének II. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[3. számú melléklet a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez]

„II. A nemzeti park igazgatóságok mûködési köre
1. AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Mûködési köre

Borsod-Abaúj-Zemplén megye területébõl

a Sajó, a Hernád és az országhatár által bezárt terület a Sajó kisvízi medrével együtt, továbbá

Abaújalpár

Abaújkér

Abaújszántó

Abaújvár

Alsóberecki

Alsódobsza

Alsóregmec

Arka

Baskó

Bekecs

Bodroghalom

Bodrogkeresztúr

Bodrogkisfalud

Bodrogolaszi

Boldogkõújfalu

Boldogkõváralja

Bózsva

Cigánd

Dámóc

Erdõbénye

Erdõhorváti

Felsõberecki

Felsõdobsza

Felsõregmec

Filkeháza

Fony

Füzér

Füzérkajata
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Füzérkomlós

Füzérradvány

Gesztely

Golop

Gönc

Göncruszka

Györgytarló

Háromhuta

Hejce

Hercegkút

Hernádbûd

Hernádcéce

Hernádkércs

Hollóháza

Karcsa

Karos

Kéked

Kenézlõ

Kishuta

Kisrozvágy

Komlóska

Korlát

Kovácsvágás

Lácacséke

Legyesbénye

Mád

Makkoshotyka

Megyaszó

Mezõzombor

Mikóháza

Mogyoróska

Monok

Nagyhuta

Nagykinizs

Nagyrozvágy

Nyíri

Olaszliszka

Pácin

Pálháza

Pányok

Pere

Pusztafalu

Rátka

Regéc

Révleányvár

Ricse

Sárazsadány

Sárospatak

Sátoraljaújhely

Semjén

Sima

Sóstófalva

Szegi
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Szegilong

Szentistvánbaksa

Szerencs

Tállya

Tarcal

Telkibánya

Tiszacsermely

Tiszakarád

Tiszaladány

Tokaj

Tolcsva

Újcsanálos

Vágáshuta

Vajdácska

Vámosújfalu

Vilmány

Vilyvitány

Viss

Vizsoly

Zalkod

Zemplénagárd

Zsujta települések közigazgatási területe.

2. BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Mûködési köre

a) Veszprém megye.

b) Gyõr-Moson-Sopron megye területén:

Bakonygyirót,

Bakonyszentlászló,

Fenyõfõ,

Románd,

Sikátor,

Veszprémvarsány

települések közigazgatási területe.

c) Zala megye területe – kivéve

Csöde,

Felsõszenterzsébet,

Magyarföld,

Szentgyörgyvölgy,

Zalalövõ

települések közigazgatási területén az Õrségi Nemzeti Park területe.

d) Somogy megye területén:

Ádánd,

Nagyberény,

Nyim,

Som,

Szõkedencs

települések közigazgatási területe, valamint

a Balaton Kiemelt Üdülõkörzetbe tartozó települések, kivéve Marcali település teljes közigazgatási területét.
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3. BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Mûködési köre

a) Borsod-Abaúj-Zemplén megye területe – kivéve az Aggteleki és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság mûködési

területe.

b) Heves megye – kivéve a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság mûködési területe.

c) Nógrád megye – kivéve a Duna-Ipoly Nemzeti Park területe.

d) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén:

a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet területe Tiszadob településhatárban.

e) Jász-Nagykun-Szolnok megye területén:

a Hevesi füves puszták Tájvédelmi Körzet területe Jászivány településhatárban.

4. DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Mûködési köre

a) Baranya megye.

b) Somogy megye területe – kivéve

Ádánd,

Nagyberény,

Nyim,

Som,

Szõkedencs, valamint

a Balaton Kiemelt Üdülõkörzethez tartozó

települések közigazgatási területe, Marcali település közigazgatási területe nélkül.

c) Tolna megye.

d) Bács-Kiskun megye területén:

Bátmonostor,

Csátalja,

Dávod,

Dunafalva,

Hercegszántó,

Nagybaracska,

Szeremle

települések közigazgatási területe, illetve

Baja, Érsekcsanád, Fajsz, Sükösd településhatárokban a Duna-Dráva Nemzeti Park területe.

e) Fejér megye területén:

a Dél-Mezõföldi Tájvédelmi Körzet területe Alsószentiván, Cece, Vajta településhatárokban

5. DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Mûködési köre

a) Budapest fõváros.

b) Fejér megye.

c) Komárom-Esztergom megye – kivéve

a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet területe Komárom településhatásban

d) Pest megye területe – kivéve

a Kiskunsági Nemzeti Park területe Apaj, Kiskunlacháza, Tatárszentgyörgy és Bugyi településhatárokban.

e) Nógrád megye területén:

a Duna-Ipoly Nemzeti Park területe, Balassagyarmat, Borsosberény, Dejtár, Diósjenõ, Drégelypalánk, Hont, Ipolyvece,

Nagyoroszi, Nógrád, Patak településhatárokban.

f) Jász-Nagykun-Szolnok megye területén:

a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet területe Újszász településhatárban.
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6. FERTÕ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Mûködési köre

a) Gyõr-Moson-Sopron megye területe – kivéve

Bakonygyirót,

Bakonyszentlászló,

Fenyõfõ,

Románd,

Sikátor,

Veszprémvarsány

települések közigazgatási területét.

b) Komárom-Esztergom megye területén:

a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet területe Komárom településhatárban.

c) Vas megye területén:

a Fertõ-Hanság Nemzeti Park területe Vámoscsalád és Nagygeresd községhatárokban.

d) Veszprém megye területén:

a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet területe Gic településhatárban.

7. HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Mûködési köre

a) Hajdú-Bihar megye.

b) Jász-Nagykun-Szolnok megye, kivéve a Kiskunsági Nemzeti Park területe Tiszasas településhatárban, valamint

a Tisza jobb partjára esõ területek Tiszasas településhatárban, a Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet területe

Jászivány településhatárban, a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet területe Újszász településhatárban,

a Körös-Maros Nemzeti Park területe Túrkeve, Kisújszállás, Kunszentmárton, Mesterszállás, Mezõtúr, Öcsöd, Szelevény

és Tiszaföldvár településhatárokban.

c) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, kivéve a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet területe Tiszadob településhatárban.

d) Heves megye területén:

a Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet területe Kisköre és Pély településhatárban,

valamint a Tisza-tó területe Poroszló, Újlõrincfalva, Sarud, Tiszanána és Kisköre településhatárban.

e) Bács-Kiskun megye területén:

a Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet területe Lakitelek, Tiszakécske és Tiszaug településhatárokban.

f) Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén:

a Tiszatelek-tiszaberceli ártér Természetvédelmi Terület területe Tiszakarád, Tiszacsermely településhatárokban,

a Tiszadorogmai Göbe-erdõ Természetvédelmi Terület területe Tiszadorogma községhatárban,

a Hortobágyi Nemzeti Park területe Ároktõ, Négyes, Tiszabábolna, Tiszavalk településhatárokban.

8. KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Mûködési köre

a) Bács-Kiskun megye területe – kivéve

Bátmonostor,

Csátalja,

Dávod,

Dunafalva,

Hercegszántó,

Nagybaracska,

Szeremle,

települések közigazgatási területe, illetve

Baja,

Érsekcsanád,

Fajsz,
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Sükösd

településhatárokban a Duna-Dráva Nemzeti Park területe,

kivéve továbbá

a Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet területe Lakitelek, Tiszakécske, Tiszaug településhatárokban.

b) Csongrád megye területén:

Algyõ,

Ásotthalom,

Baks,

Balástya,

Bordány,

Csanytelek,

Csongrád,

Csengele,

Dóc,

Domaszék,

Felgyõ,

Forráskút,

Kistelek,

Mórahalom,

Ópusztaszer,

Öttömös,

Pusztamérges,

Pusztaszer,

Röszke,

Ruzsa,

Sándorfalva,

Szatymaz,

Szeged, kivéve a Körös-Maros Nemzeti Park területe Szeged II. kerület Tápé településhatárban,

Tiszasziget,

Tömörkény,

Újszentiván,

Üllés,

Zákányszék,

Zsombó települések közigazgatási területe, valamint a

Mártélyi Tájvédelmi Körzet területe Mindszent, Mártély és Hódmezõvásárhely településhatárokban, továbbá a

a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet területe Szentes településhatárban.

c) Jász-Nagykun-Szolnok megye területén:

a Kiskunsági Nemzeti Park területe Tiszasas településhatárban, valamint a Tisza jobb partjára esõ területek Tiszasas

településhatárban.

d) Pest megye területén:

a Kiskunsági Nemzeti Park területe Apaj, Kiskunlacháza, Tatárszentgyörgy és Bugyi településhatárokban.

9. KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Mûködési köre

Mûködési területe:

a) Békés megye.

b) Jász-Nagykun-Szolnok megye területén:

a Körös-Maros NP területe Túrkeve, Kisújszállás, Kunszentmárton, Mesterszállás, Mezõtúr, Öcsöd, Szelevény és

Tiszaföldvár településhatárokban.

c) Csongrád megye területén:

Ambrózfalva,

Apátfalva,

Árpádhalom,
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Csanádalberti,

Csanádpalota,

Derekegyház,

Deszk,

Eperjes,

Fábiánsebestyén,

Ferencszállás,

Földeák,

Hódmezõvásárhely, kivéve a Mártélyi Tájvédelmi Körzet területe,

Királyhegyes,

Kiszombor,

Klárafalva,

Kövegy,

Kübekháza,

Magyarcsanád,

Makó,

Maroslele,

Mártély, kivéve a Mártélyi Tájvédelmi Körzet területe,

Mindszent, kivéve a Mártélyi Tájvédelmi Körzet területe,

Nagyér,

Nagylak,

Nagymágocs,

Nagytõke,

Óföldeák,

Pitvaros,

Szegvár,

Szentes, kivéve a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet területe,

Székkutas,

települések közigazgatási területe, valamint

a Körös-Maros Nemzeti Park területe Szeged II. kerület Tápé településhatárban.

10. ÕRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Mûködési köre

a) Vas megye területe – kivéve

a Fertõ-Hanság Nemzeti Park Vámoscsalád és Nagygeresd településhatárok közé esõ területét.

b) Zala megye területén:

Csöde,

Felsõszenterzsébet,

Magyarföld,

Szentgyörgyvölgy,

Zalalövõ

települések közigazgatási területébõl a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság mûködési területén kívül esõ

területek.”
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4. számú melléklet a 344/2009. (XII. 30.) Korm. rendelethez

„4. számú melléklet a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az elõzetes vizsgálati, a környezet hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési

eljárásban kijelölt szakhatóságok

Bevonás és közremûködés feltétele

Szakkérdés Elsõ fok MásodfokElõzetes
vizsgálat

Környezeti
hatásvizsgálat

Egységes
környezet-
használati

engedélyezés

1. Minden esetben. A környezet- és
település-egészségügyre,
az egészségkárosító kockázatok és
esetleges hatások felmérésére,
a felszín alatti vizek minõségét,
egészségkárosítás nélküli
fogyaszthatóságát,
felhasználhatóságát befolyásoló
körülmények, tényezõk
vizsgálatára, lakott területtõl
(lakóépülettõl) számított
védõtávolságok véleményezésére,
a talajjal, a szennyvizekkel,
veszélyes hulladékokkal
kapcsolatos közegészségügyi
követelmények érvényesítésére,
az emberi használatra szolgáló
felszíni vizek védelmére, továbbá
a levegõ higiénés követelmények
teljesülésére kiterjedõen.

Állami
Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat
regionális intézete

Országos
Tisztifõorvosi Hivatal

2. Ha a tevékenység gyógyhelyen vagy
gyógyhelyre, természetes
gyógytényezõre hatást gyakorló
módon valósul meg.

Természetes gyógytényezõk,
gyógyhelyek természeti
adottságainak és az emberi
használatra szolgáló felszíni vizek
védelmére, valamint a természetes
gyógytényezõket érintõ hatások
vizsgálatára kiterjedõen.

Országos
Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi
és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatósága

Egészségügyi
Engedélyezési és
Közigazgatási Hivatal

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

Az egy-
séges
környezet-
használati
engedély
megszer-
zésére
irányuló
eljárás
mûemléki
területet
régészeti
lelõhelyet
vagy
régészeti
védõöve-
zetet érint.

Kulturális örökség
(mûemlékvédelem, mûemléki
területek védelme, nyilvántartott
régészeti lelõhelyek) védelmére
kiterjedõen.

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal területi szerve

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal központi
szerve
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Bevonás és közremûködés feltétele

Szakkérdés Elsõ fok MásodfokElõzetes
vizsgálat

Környezeti
hatásvizsgálat

Egységes
környezet-
használati

engedélyezés

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

A helyi környezet- és
természetvédelemre kiterjedõen

érintett települési
önkormányzat
jegyzõje

a Kormány általános
hatáskörû területi
államigazgatási
szerve

5. Ha az eljárás termõföld, erdõ vagy
azzal szomszédos földrészlet
igénybevételével megvalósuló
beruházás, illetve tevékenység
engedélyezésére irányul.

A termõföldre és az erdõre
gyakorolt hatások vizsgálata.

Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
területi szerve

Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
Központja

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

Ha az egy-
séges
környezet-
használati
engedély
megszer-
zésére
irányuló
eljárás
termõföl-
det érint.

Termõföld mennyiségi védelmének
követelményei tekintetében.

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

megyei földhivatal,
a fõvárosban
a Fõvárosi
Földhivatal, ha elsõ
fokon a megyei
földhivatal járt el,
akkor
a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési
miniszter

7. Ha a tevékenység következtében
az a környezeti elem vagy rendszer
hatásviselõ lehet, amelynek védelme
hatáskörükbe tartozik, azt érinti vagy
olyan környezetveszélyeztetés
fordulhat elõ, amely elleni védelmet
jogszabály feladat- és hatáskörébe
utalja, és a vizsgálat (engedély
megszerzése) nem bányászati
tevékenységre vonatkozik.

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

Bányakapitányság Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal

8. Ha a tevékenység
következtében olyan
környezetveszélyeztetés
fordulhat elõ, amely
elleni védelmet
jogszabály feladat- és
hatáskörébe utalja.

Az egy-
séges
környezet-
használati
engedély
megszer-
zésére
irányuló
eljárás
nukleáris
anyagot
érint.

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

Országos
Atomenergia Hivatal

9. Ha a kérelem a területfejlesztési
koncepciók, programok és
a területrendezési tervek tartalmi
követelményeirõl szóló jogszabály
szerinti országos vagy térségi
jelentõségû mûszaki infrastruktúra
hálózatok és egyedi építmények
megvalósítására, valamint azok
jelentõs módosítására irányul.

A területrendezési tervekkel való
összhang tekintetében.

állami fõépítész nemzeti fejlesztési és
gazdasági miniszter

”
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A Kormány 345/2009. (XII. 30.) Korm. rendelete

az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos adatszolgáltatásról

A Kormány az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzõkönyve végrehajtási keretrendszerérõl szóló 2007. évi

LX. törvény 14. § (5) bekezdés g)–h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában

meghatározott feladatkörében, a 12. § és 13. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói

hatáskörében, az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, a 14. § tekintetében az üvegházhatású gázok

kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény 20. § (5) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következõket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzõkönyve végrehajtási keretrendszerérõl szóló

2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) 4. §-ában meghatározott Nemzeti Nyilvántartási Rendszer

(a továbbiakban: Rendszer) mûködtetéséhez szükséges adatokkal rendelkezõ állami szervekre, és

b) az évi 100 tonna széndioxid-egyenértéket vagy azt meghaladó mennyiségû üvegházhatású gázt kibocsátó

szervezetekre.

A Rendszer mûködtetése

2. § (1) A Rendszert a környezetvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) az érintett miniszterek

közremûködésével az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer részeként mûködteti.

(2) Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény kihirdetésérõl szóló 1995. évi LXXXII. törvénnyel kihirdetett ENSZ

Éghajlatváltozási Keretegyezmény (a továbbiakban: Keretegyezmény) 4. és 12. cikke szerinti, valamint Kiotói

Jegyzõkönyv 7. cikk (1) bekezdésében, valamint a nemzetközi kötelezettségvállalásokban meghatározott Nemzeti

Kibocsátási Leltár és a kapcsolódó leltárjelentés elkészítéséhez az Országos Meteorológiai Szolgálat (a továbbiakban:

Szolgálat) készít javaslatot a miniszter részére.

(3) A (2) bekezdés szerinti jelentésnek az erdészeti ágazatra vonatkozó részének tartalmára, ideértve a Kiotói Jegyzõkönyv

3. cikk 3. és 4. pontja és a 6. cikke szerinti jelentési kötelezettséget, az Erdészeti Tudományos Intézet közremûködésével

a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal javaslatot tesz a Szolgálat részére.

(4) A Nemzeti Kibocsátási Leltárt és a kapcsolódó leltárjelentést a miniszter jóváhagyásával a Szolgálat nyújtja be minden

év április 15. napjáig a Keretegyezmény Titkárságának.

3. § (1) Az üvegházhatást okozó gázok Közösségen belüli kibocsátásának nyomon követését szolgáló rendszerrõl és a Kiotói

Jegyzõkönyv végrehajtásáról szóló 2004. február 11-i 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat

(a továbbiakban: 280/2004/EK határozat) 3. cikk (1) bekezdés szerinti, az Európai Közösségben a tényleges haladás

értékelését szolgáló jelentést a Szolgálat által elkészített javaslat alapján a miniszter készíti el.

(2) A 280/2004/EK határozat 3. cikk (1) bekezdés g)–h) pontja szerinti nemzeti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék

mûveleteire vonatkozó információkat, és a Kiotói Jegyzõkönyv 6., 12. és 17. cikke szerint mûködõ mechanizmusokban

való részvételre engedélyezett jogi személyekre vonatkozó információkat a miniszter az adatszolgáltatás során

feltünteti a jelentésben.

(3) Az (1) bekezdés szerinti jelentés erdészeti ágazatra vonatkozó részének a tartalmára, ideértve a 280/2004/EK határozat

3. cikk (1) bekezdés d) pontja szerinti jelentési kötelezettséget, az Erdészeti Tudományos Intézet közremûködésével

a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal javaslatot tesz a Szolgálat részére.

(4) A miniszter jóváhagyásával a Szolgálat a tényleges haladás értékelését elõsegítõ jelentést minden év január 15-ig,

a Nemzeti Kibocsátási Leltárról szóló teljes jelentést pedig minden év március 15-ig nyújtja be az Európai Bizottság

részére.

4. § (1) A 280/2004/EK határozat 5. cikk (5) bekezdése szerinti, a kötelezettségek teljesítésére megállapított kiegészítõ idõszak

leteltével készítendõ jelentést a miniszter nyújtja be a Keretegyezmény Titkárságának.

(2) A Szolgálat és a miniszter gondoskodik a 280/2004/EK határozat 8. cikke szerint a Keretegyezmény Titkársága által

végzett felülvizsgálati folyamat eredményeként szükségessé vált módosítások és változtatások elvégzésérõl.
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(3) A nemzeti jelentést a 280/2004/EK határozat és az Európai Parlament és a Tanács 280/2004/EK határozata

az üvegházhatást okozó gázok Közösségen belüli kibocsátásának nyomon követését szolgáló rendszerrõl és a Kiotói

Jegyzõkönyv végrehajtásáról szóló végrehajtási szabályok megállapításáról szóló 2005. február 10-i 2005/166/EK

bizottsági határozat elõírásainak megfelelõen kell elkészíteni.

Adatszolgáltatás

5. § A Rendszer mûködtetéséhez és a nemzeti jelentések, valamint a nemzeti szintû elõrejelzés elkészítéséhez szükséges

adatgyûjtésre a miniszter és a Szolgálat jogosult.

6. § (1) A Szolgálat részére

a) az 1. § a) pontjában meghatározott adatszolgáltatók az e rendelet 1. mellékletében,

b) az 1. § b) pontjában meghatározott adatszolgáltatók az e rendelet 2. mellékletében

felsorolt adatokat szolgáltatják.

(2) Az adatszolgáltatási kötelezettség nem terjed ki azokra az adatokra, melyeket az üvegházhatású gázok kibocsátási

egységeinek kereskedelmérõl szóló jogszabályok alapján kell szolgáltatni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás ingyenesen történik.

(4) A (1) bekezdés szerinti éves adatszolgáltatási kötelezettség teljesítési határideje elsõ alkalommal e rendelet

hatálybalépést követõ 30. nap, majd a tárgyévet követõ év szeptember 1. napja.

(5) A Szolgálat – erre vonatkozó együttmûködési megállapodás alapján – közvetlen elektronikus hozzáféréssel

rendelkezik a Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézete talajinformációs rendszerének

adataihoz.

7. § (1) A 6. §-ban meghatározott rendszeres adatszolgáltatáson túlmenõen a Szolgálat jogosult, az adatok kiegészítésének,

pontosításának és a felülvizsgálat során szükségessé vált kijavítások elvégzésének érdekében adatot kérni az 1. § a) és

b) pontjában meghatározott adatszolgáltatótól.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás legalább 30 napos határidejét a Szolgálat határozza meg.

8. § (1) Az adatszolgáltatás az adatállomány postai úton, telefaxon, elektronikus adathordozón vagy elektronikus levélben

való megküldésével teljesíthetõ.

(2) Az állami szervek között az adatszolgáltatás 2011. január 1-tõl kizárólag elektronikus úton történik.

(3) Az adatszolgáltatók kötelesek térképi alapú adatbázisok esetében az adatszolgáltatónál rendelkezésre álló

legnagyobb megbízhatóságú digitális állományt hozzáférhetõvé tenni.

Bírság

9. § (1) Az Éhvt. 4. § (4) bekezdésében meghatározott bírság mértéke ötvenezertõl ötszázezer forintig terjedhet.

(2) A bírságot a határozatban megjelölt elõirányzat-felhasználási keretszámlára kell befizetni.

A Nemzeti Kibocsátási Leltárról szóló jelentés nyilvánossága

10. § (1) A Nemzeti Kibocsátási Leltárt és az arról készült jelentést a miniszter a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

(a továbbiakban: Minisztérium) honlapján közzéteszi.

(2) A Nemzeti Kibocsátási Leltár adatai a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra átadhatók.

Záró rendelkezések

11. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1–10. §-a, a 12–13. §-a és a 15. §-a e rendelet kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(3) E rendelet 12–13. §-a a rendelet hatálybelépésétõl számított 9. napon hatályát veszti.

(4) E rendelet 14. §-a 2010. december 1-jén hatályát veszti.

(5) Az 1. és 2. mellékletben meghatározott visszamenõleges adatokat a rendelet hatálybalépésétõl számított 90 napon

belül kell szolgáltatni.
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12. § Az Országos Meteorológiai Szolgálatról szóló 277/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következõ

h) ponttal egészül ki:

[A Szolgálat állami feladatként]

„h) az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló jogszabály szerinti hatósági jogkört

gyakorol.”

13. § A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérõl szóló

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az OKTVF jár el az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvényben

foglalt környezetvédelmi hatóságként, ideértve a légijármû-üzemeltetõ által benyújtott figyelemmel kísérési terv

jóváhagyását.”

14. § (1) A 2008–2012 közötti idõszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv kihirdetésérõl, valamint a kibocsátási egységek

kiosztásának részletes szabályairól szóló 13/2008. (I. 30.) Korm. rendelet 2. § g) pontja helyébe a következõ rendelkezés

lép:

[E jogszabály alkalmazásában:]

„g) létesítmény vagy berendezés üzembe helyezése: a próbaüzem megkezdése vagy a rendes üzemmenet

megkezdése;”

(2) A próbaüzem alapján az új belépõ tartalékból kibocsátási egységekre elsõ alkalommal a 2009-ben próbaüzemet

megkezdõ létesítmények üzemeltetõi jogosultak és e rendelkezést a folyamatban lévõ eljárásokban is alkalmazni kell.

15. § Ez a rendelet az üvegházhatást okozó gázok Közösségen belüli kibocsátásának nyomon követését szolgáló rendszerrõl

és a Kiotói Jegyzõkönyv végrehajtásáról szóló, 2004. február 11-i 280/2004/EK európai parlament és tanácsi határozat

3. és 8. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 345/2009. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Állami szervek által szolgáltatandó adatok

Adatszolgáltató Adattípus Adat megnevezése
Visszamenõleges
adatszolgáltatás

A 6. § (4) bekezdésében
meghatározottaktól eltérõ
adatszolgáltatási határidõ

Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési
Minisztérium

Kataszteri adatok – A mezõgazdasági
termelésbõl
véglegesen kivonásra
engedélyezett földek
megoszlása
felhasználási célok
szerint;
– A mezõgazdasági
termelésbõl
véglegesen kivonásra
engedélyezett földek
megoszlása mûvelési
ágak szerint

2006-ig
visszamenõen

Mûtrágyázás
(Agrárgazdasági
Kutatató Intézet
adatai)

– Mûtrágya
értékesítés
értékesítési irányok
szerint (hatóanyag
tartalom)

1994-ig
visszamenõen a teljes
adatsor
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Adatszolgáltató Adattípus Adat megnevezése
Visszamenõleges
adatszolgáltatás

A 6. § (4) bekezdésében
meghatározottaktól eltérõ
adatszolgáltatási határidõ

Nemzetközi
jelentéstétel adatai

Az ENSZ Élelmezési
és Mezõgazdasági
Szervezete felé
jelentett
mezõgazdasági és
erdészeti adatok

1985-ig
visszamenõen a teljes
adatsor

Adatszolgáltatás a
jelentés
benyújtásával
egyidejûleg

[Mezõgazdasági és

Vidékfejlesztési

Hivatalnál

rendelkezésre álló

adatok:]

A mezõgazdaság,
a földhasználat,
földhasználat-válto-
zás és az erdészet
szektorok
emissziójának és szén
elnyelésének
számításához
szükséges
földmûvelési és
állattenyésztési
adatok összesített
kimutatás
formájában
a támogatási adatok
alapján

Földmûvelési adatok:
– A különbözõ
mûvelési ágba esõ
területek nagysága és
térbeli
elhelyezkedése,
illetve ezek változása
az egységes
területalapú
támogatás (SAPS),
a CORINE, illetve
egyéb
(pl. távérzékelési stb.)
adatbázisok alapján;
– Szõlõ és
gyümölcsös telepítés
és kivágás (területi
adatok)
Állattenyésztési
adatok
(a rendelkezésre álló
támogatási adatok
alapján):
– Állattartó telepek
állatlétszám adatai
(állatfaj szerinti
felbontásban);
– Állattartó telepek
trágyakezelési
technológiája;
– Állattartó telepek
állattartási és
takarmányozási
technológiája
– Az
állattartótelepek
istállótípusa és
állattartási
technológiája

2004-ig
visszamenõen teljes
adatsor

Az állattenyésztési
adatok legkorábban
2010. június 30-tól

[Mezõgazdasági

Szakigazgatási

Hivatalnál

rendelkezésre álló,

illetve azokból

számítható adatok:]

Talajvédelmi
Információs és
Monitoring rendszer
adatai az összes
mérõhelyre
vonatkozóan

– Talaj szervesanyag
tartalma;
– Szén-dioxid
produkció;
– Összes nitrogén
tartalom; nitrát-nitrit
tartalom

1992-tõl
a rendelkezésre álló
adatsor

Közlekedési,
Hírközlési és
Energiaügyi
Minisztérium

Energiagazdálkodási
statisztikai adatok

Energiamérleg
adatok (TJ)
a nyilvántartási
rendszerhez
szükséges bontásban

1985-ig
visszamenõen a teljes
adatsor

minden év október
15-ig
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Adatszolgáltató Adattípus Adat megnevezése
Visszamenõleges
adatszolgáltatás

A 6. § (4) bekezdésében
meghatározottaktól eltérõ
adatszolgáltatási határidõ

Az üvegházhatású
gázok kibocsátási
egységeinek
kereskedelmérõl
szóló 2005. évi
XV. törvény (Üht.)
hatálya alá tartozó
ágazatok
energiafelhasználási
adatai (2005-tõl),
visszamenõleg
korrigált adatok
jelzése

2005-ig
visszamenõleg, a
teljes adatsor

Hulladékkal
kapcsolatos adatok

– Hulladékégetés
során keletkezõ
hasznosított energia
mennyisége;
– Hasznosított
biogáz és a keletkezõ
energia mennyisége

az adatok
rendelkezésre
állásának
megfelelõen

Bioüzemanyagokra
vonatkozó adatok

Magyarország
területén az adott
évben felhasznált
benzin, valamint dízel
mennyisége, illetve
azokban lévõ
biokomponens
mennyisége,
valamint
a biokomponens
átlagos nettó
fûtõértéke

az adatok
rendelkezésre
állásának
megfelelõen

Repülõgépek
üzemanyag-felhasz-
nálása

– Magyarország
területén értékesített
üzemanyag
mennyisége
típusonként;
– az Európai
Szervezet
a Légiközlekedés
Biztonságáért
(Eurocontrol) által
számolt kibocsátási
adatok (CH4, N2O,
NOx, CO, NMVOC,
SO2)

1985-ig
visszamenõen a teljes
adatsor

Közlekedésstatisztikai
adatok

Közlekedési
kibocsátásokra
vonatkozó
számítások (CH4,
N2O, NOx, CO,
NMVOC, SO2
kibocsátott
mennyisége
modellezés/számítás
alapján)

1985-ig
visszamenõen a teljes
adatsor
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Adatszolgáltató Adattípus Adat megnevezése
Visszamenõleges
adatszolgáltatás

A 6. § (4) bekezdésében
meghatározottaktól eltérõ
adatszolgáltatási határidõ

Nemzetközi
jelentéstétel adatai

A Nemzetközi
Energia Ügynökség
és az Európai
Közösségek
Statisztikai Hivatala
részére elküldött
energiamérleg
adatok

– Az adatok
megküldésével
egyidejûleg

[Magyar Bányászati és

Földtani Hivatalnál

rendelkezésre álló

adatok:]

Szénbányászat
fugitív emissziójának
számításához
szükséges adatok

– A bányászott
nyersanyag
mennyisége és
fûtõértéke külön
a mélybányákban és
külön a külszíni
fejtésekre, illetve
bányánként;
– Az elfáklyázott
vagy kiszellõztetett
metán éves
mennyisége,
bányánként, vagy
sújtólégveszély
szerinti
kategorizálásuk;
– A bányászott szén
és lignit átlagos
metán, kén és
szén-dioxid tartalma
bányánként;

1994-ig
visszamenõen a teljes
adatsor

Kõolaj és földgáz
fugitív emissziójának
számításához
szükséges adatok

– Gáztermelés, Mm3
(földgáz, szén-
dioxid), Mm3,
1994-tõl;
– Földgáz szállító
vezeték hossza, km;
– Gázelosztó vezeték
hossza, km (földgáz,
PB, egyéb gáz);
– kõolajtermelés,
em3 1994-tõl;

1985-ig
visszamenõen a teljes
adatsor

– A kitermelésbe
bevont kutak száma,
kutatófúrás,
kútmélyítés (külön
a meddõre),
kútmunkálatok,
kútszervíz (átképzés,
kútjavítási, tisztítási,
és rétegserkentési
mûveletek,
kútfelszámolás),
próbatermelés;

A rendelkezésre álló
adatsor

– Inertes gáz
termelése; földalatti
gáztárolás Mm3

A rendelkezésre álló
adatsor
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Adatszolgáltató Adattípus Adat megnevezése
Visszamenõleges
adatszolgáltatás

A 6. § (4) bekezdésében
meghatározottaktól eltérõ
adatszolgáltatási határidõ

A tõzegbányászat
emissziójának
számításához
a tõzegbányák adatai

– Adott évben
nyitott új
tõzegbányák
területe, és
a kibányászott tõzeg
szervesanyag-tartal-
ma (átlagérték vagy
2 kategóriában
alacsony, illetve
magas szerves anyag
tartalom szerint

1994-ig
visszamenõen a teljes
adatsor

Az új tõzegbányák
területét kivéve elsõ
alkalommal 2010.
szeptember 1-ig.

[Magyar Energia

Hivatalnál

rendelkezésre álló

adatok:]

Közcélú villamos
energiatermelõ
létesítmények
tüzelõberendezései-
rõl szükséges adatok

– Tüzelõberendezés
tüzelésének
típusa/elrendezése
(pl. feketeszén fluid
ágyas
tüzelõberendezés,
gáztüzelésû
gázturbina),
felhasznált
tüzelõanyag
mennyisége, elsõ
üzembe helyezés
idõpontja (vagy
becsült kora),
beépített hõ és/vagy
villamos teljesítmény,
távozó füstgázban
lévõ direkt és indirekt
üvegházhatású
gázkibocsátások
csökkentésére
vonatkozó adatok
(pl. kéntelenítõ
beszerelésének
idõpontja;
– Indirekt
üvegházhatású gáz
kibocsátások (NOx,
SO2, CO)

1994-ig
visszamenõen a teljes
adatsor

Változás esetén eseti
adatszolgáltatás

Gázmotorokra
vonatkozó adatok

Felhasznált
tüzelõanyag
mennyisége

2003-ig
visszamenõen a teljes
adatsor

Villamosenergia-
statisztika

Villamos Energia
Statisztikai Évkönyv

1985-ig
visszamenõen a teljes
adatsor
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Adatszolgáltató Adattípus Adat megnevezése
Visszamenõleges
adatszolgáltatás

A 6. § (4) bekezdésében
meghatározottaktól eltérõ
adatszolgáltatási határidõ

Közigazgatási és
Elektronikus
Közszolgáltatások
Központi Hivatala

Országos
gépjármû-nyilván-
tartás adatai

A gépkocsik
környezetvédelmi
felülvizsgálatáról és
ellenõrzésérõl szóló
7/2002. (VI. 29.)
GKM–BM–KvVM
együttes rendeletben
szereplõ
kategóriákban
a darabszám,
az átlagos fogyasztás
az egyes
kategóriákra,
a személygépkocsik
futásteljesítménye
(Mkm és Mpkm), a
közúti áruszállítás
teljesítménye
(Márutonnakilo-
méter)

1985-ig
visszamenõen
a rendelkezésre álló
adatsor

Központi Statisztikai
Hivatal

Gazdaságstatisztikai
(termelési és
fogyasztási) adatok

– Termelési adatok
BTO vagy ITO kód
szerint;
– Gazdasági mutatók
(GDP, hozzáadott
érték szektoronként);
– Élelmezési adatok
(lakosság
fehérjefogyasztása);
– Közmûadatok
(közcsatornára kötött
lakosság aránya)

1985-ig
visszamenõen a teljes
adatsor –

A kommunális ellátás
adatai

Városi zöldterületek
nagysága (ha)

1965-ig
visszamenõen a teljes
adatsor
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Adatszolgáltató Adattípus Adat megnevezése
Visszamenõleges
adatszolgáltatás

A 6. § (4) bekezdésében
meghatározottaktól eltérõ
adatszolgáltatási határidõ

Mezõgazdasági
adatok

– Szántóföldi
vetésszerkezet
megyénként;
– Növényi termékek
terméseredményei
megyénként;
– Állatállomány
évközi és év végi
adatai állatfajonként
és megyénként;
– Állati termékek
termelése;
– Rendelkezésre álló
agrotechnikai adatok
(szerves- és
mûtrágyázás,
talajmeszezés,
növényvédelem,
öntözés) területi és
mennyiségi adatai –
országos összesítés;
– Az Általános
Mezõgazdasági
Összeírás adatai
(2010) regionális
bontásban

1999-tõl a teljes
adatsor

Földhasználati
adatok

– A földterület
használata mûvelési
ágak szerint,
megyénként (1965-ig
visszamenõen)

1965-ig
visszamenõen a teljes
adatsor

Önkormányzati
Minisztérium
[Országos

Katasztrófavédelmi

Fõigazgatóságnál

rendelkezésre álló

adatok:]

Erdõt és
a mezõgazdasági
mûvelés alatt álló
területeket ért
tûzesetek

Az erdõt és
a mezõgazdasági
mûvelés alatt álló
területeket ért
tûzesetek területi
adatai, (országos
statisztikaként,
mûvelési áganként,
ha)

1998-ig
visszamenõen a teljes
adatsor
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2. melléklet a 345/2009. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Üvegházhatású gázt kibocsátó szervezetek által szolgáltatandó adatok

Adatszolgáltató (tevékenységet végzõ szervezet) Adat megnevezése

Vas- és acélgyártás Vas- és acélgyártás során felhasznált mészkõ és dolomit
mennyisége, jellemzõi

Egyéb mészkõ és dolomit felhasználás Kéntelenítéshez használt mészkõ/dolomit mennyisége

Ammóniagyártás termelt ammónia és ehhez felhasznált földgáz mennyisége
(kémiai bontásra és fûtõföldgáz)

Alumíniumgyártás kohófémtermelés, effektszám, átlag üzemelõ kádszám, effektidõ

Fluroidos gázok forgalmazása és felhasználása A 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet körén kívül esõ technológiai,
termelési adatok, a gázok típusa (HFC, PFC, SF6) szerinti
bontásban: mennyiség, felhasználási mód, technológiai adatok

Altatógázgyártás Termelt dinitrogén-oxid mennyisége, belföldi felhasználás adatai

Tejszínhabpatron töltõgáz gyártása gyártott patronmennyiség (t), betöltött dinitrogén-oxid
mennyiség (t), töltési veszteség (t)

Légi személyszállítás vagy légi árufuvarozás Felhasznált üzemanyag mennyisége és fajtája belföldi és
nemzetközi bontásban

Kõolaj és földgáz termelése, feldolgozás és
értékesítése

Magyarországon forgalmazott energetikai- és üzemanyagok,
vegyipari termékek átlagos kéntartalma, átlagos fûtõértéke
anyagonként (kõolaj, finomítói gáz, PB gáz, motorbenzin,
repülõgép benzin, ipari finomított benzin, benzin típusú
sugárhajtómû üa., kerozin, egyéb petróleum, gázolaj
(dízel-motorokhoz), tüzelõolaj, fûtõolaj, bitumen, kõolajkoksz,
kenõanyagok, paraffinok és egyéb olajok, biodízel, bioetanol);
magyarországi finomítókban katalitikus krakkolással elõállított
termékek mennyisége, kt;
gázfeldolgozás, édes gáz elõkészítés, Mm3 input;
gázfeldolgozás, savanyú gáz elõkészítés, Mm3 input;
gázfeldolgozás, mélyfeldolgozás, Mm3 input; gázkondenzátum
és pentán plusz transzport, em3; szállított földgáz mennyisége
(tranzit), Mm3;
finomított kõolaj mennyisége, PJ és kt;
– kõolajszállítás csõvezetéken, tankautón és vasúton, em3;
– kõolajszármazékok termékvezetéken történõ, valamint közúti,
vasúti és vízi szállítása, tonna

Hulladékkezelés Hasznosított / elfáklyázott depóniagáz mennyisége
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A Kormány 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelete

a honvédelmi szervezetek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés a)–c) és d) pontjában, a költségvetési szervek

jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 56. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, valamint az állami vagyonról szóló

2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában

meghatározott feladatkörében eljárva – a következõket rendeli:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a Honvédelmi Minisztériumra, a honvédelmi miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen

alárendeltségébe, irányítása – ideértve a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 115. §-a szerinti fenntartói

irányítást is –, valamint felügyelete alá tartozó szervezetekre és törzskönyvi jogi személyekre, a katonai ügyészségre,

továbbá a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi

szervezetek), valamint a 13–16. § és a 29. § tekintetében a Magyar Államkincstárra (a továbbiakban: Kincstár) terjed ki.

(2) A honvédelmi szervezeteknél az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Ámr.) rendelkezéseit e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

A gazdálkodás általános sajátosságai

2. § (1) A honvédelmi szervezetek gazdálkodása és ellátása intézményi, illetve – a (4) bekezdés szerint gazdálkodási és ellátási

tárgykörök vonatkozásában – térítésmentes természetbeni ellátáson alapuló központi gazdálkodás és ellátás

keretében valósul meg.

(2) A központi gazdálkodás a honvédelmi szervezetek feladatai ellátásához szükséges erõforrások tervezésére,

beszerzésére, felhasználására és kezelésére, valamint a Honvédelmi Minisztérium költségvetési fejezet

(a továbbiakban: HM költségvetési fejezet) költségvetési elõirányzatai tervezésére, felhasználására, módosítására és

átcsoportosítására, továbbá beszámolására, a könyvvezetésre és az adatszolgáltatásra irányuló gazdálkodási

tevékenységek összessége, amelyeket az erre kijelölt honvédelmi szervezetek végeznek.

(3) A központi gazdálkodás a miniszter által meghatározott ellátási-utaltsági rend (a továbbiakban: ellátási-utaltsági rend)

szerint történik, melyben egyes szellemi és fizikai gazdasági tevékenységek végzése során a központi gazdálkodást

folytató honvédelmi szervezet ellátóként, az utalt honvédelmi szervezet ellátottként vesz részt.

(4) Az államháztartás vitele szempontjából központi gazdálkodás és ellátás keretében valósul meg a HM költségvetési

fejezetnél

a) az MH katonai szervezetei, továbbá az önállóan mûködõ és a kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó honvédelmi

szervezet pénzügyi és számviteli ellátása, amely magában foglalja a 9. § szerinti költségvetési tervezést, a 17. §

(1) bekezdése szerinti beszámolást, a finanszírozást, a könyvvezetést, az érvényesítést és az ellenjegyzést;

b) a létszámgazdálkodás, ideértve a foglalkoztatottak létszámösszetételének és – a honvédelmi szervezet parancsnoka

(vezetõje) által meghatározott munkaidõ keret kivételével – munkaidõ-alapjának meghatározását is;

c) az illetmény- és bérgazdálkodás, az egyéb személyi juttatások elõirányzataival történõ gazdálkodás, az illetmény-

és bérszámfejtés, -folyósítás, a kapcsolódó adó- és járulék-elszámolás, -bevallás és -befizetés, valamint a hivatásos

állomány tagjai nyugellátásának megállapítása;

d) az ingatlan-beruházás;

e) a miniszter vagyonkezelésében lévõ ingatlanok felújítása, rekonstrukciója, valamint – a katonai nemzetbiztonsági

szolgálatok használatában lévõ ingatlanok kivételével – fenntartása és üzemeltetése;

f) a központi logisztikai (köz)beszerzési, importbeszerzési, fejlesztési és beruházási feladatok ellátása;

g) a honvédelmi szervezet haditechnikai eszközökkel és anyagokkal, továbbá egészségügyi anyagokkal történõ

ellátása és a haditechnikai eszközök fejlesztése;

h) a nemzetközi feladatok költségvetési javaslatának és éves költségvetésének összeállítása, valamint elszámolása;

i) az állami vagyonnal történõ gazdálkodás.

3. § (1) A honvédelmi szervezetek szervezeti és mûködési szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) kizárólag azon munkáltatói

jogok gyakorlásának rendjét tartalmazza, amelyek jogszabályban nem kerülnek szabályozásra.
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(2) Az ellátott honvédelmi szervezetek felsorolását – a központi ellátást végzõ honvédelmi szervezet SZMSZ-e helyett –

az ellátási-utaltsági rend és az 5. § szerint kiadott miniszteri utasítás tartalmazza.

4. § A honvédelmi szervezetek egyes szellemi és fizikai (technikai) támogató tevékenységeit a miniszter által

meghatározott rend szerint, több önállóan mûködõ és gazdálkodó honvédelmi szervezet láthatja el.

5. § Az ellátó és az ellátott honvédelmi szervezet közötti munkamegosztás és felelõsségvállalás rendjét miniszteri utasítás,

az ellátási-utaltsági rend szabályait belsõ rendelkezések határozzák meg.

6. § A válságkezelõ és béketámogató mûveletekben részt vevõ jogi személyiségû szervezeti egységek a 8. § (2) bekezdése

szerinti pénzügyi gazdasági feladatokat ellátó beosztásokkal (munkakörökkel) rendelkezhetnek.

A honvédelmi szervezetek gazdálkodásának irányítása

7. § (1) A miniszter utasításban rendelkezik

a) a honvédelmi szervezet parancsnoka (vezetõje) jogszabályban meghatározott gazdálkodási jogkörének,

az ahhoz kapcsolt kötelezettségekkel és felelõsséggel együtt történõ központosításáról, azok honvédelmi

szervezet jogkörébe adásáról;

b) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 49. § (5) bekezdés g), j) és

m) pontjaiban meghatározott, a „2. Magyar Honvédség” költségvetési cím alcímein belül az intézményi logisztikai

elõirányzatokra vonatkozó irányítási jogköre MH középirányító katonai szervezet parancsnoka útján történõ

ellátásáról;

c) az Áht. 49. § (5) bekezdés g), j) és m) pontjaiban meghatározott, a „2. Magyar Honvédség” költségvetési cím

alcímein belül, továbbá a 49. § (5) bekezdés m) pontja szerinti, a HM költségvetési fejezet alcímein belül a személyi

juttatások és azok járulékai, valamint a pénzügyi jellegû dologi elõirányzatokra vonatkozó irányítási jogkör

pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet vezetõje útján

történõ ellátásáról;

d) az Ámr. 15. § (2) bekezdésében a gazdasági szervezet részére meghatározott feladatok központosított

végrehajtása céljából honvédelmi szervezet kijelölésérõl.

(2) E rendelet vonatkozásában pénzügyi jellegû dologi elõirányzatnak minõsülnek különösen a kincstári számlavezetési

díj, a rendelkezésre állási díj, a belföldi és külföldi kiküldetés, valamint a munkáltató által fizetett SZJA elõirányzatok.

A gazdasági vezetõ

8. § (1) Amennyiben a honvédelmi szervezetek gazdálkodási feladatait a 7. § (1) bekezdés d) pontja alapján kijelölt

honvédelmi szervezet látja el, a gazdasági vezetõi feladat megosztásra kerül.

(2) A logisztikai gazdálkodás tekintetében a honvédelmi szervezet logisztikai vezetõje – amennyiben ilyen beosztást

az állománytábla, illetve a munkaköri jegyzék nem nevesít, a honvédelmi szervezet SZMSZ-ében kijelölt beosztást

betöltõ személy, a pénzügyi és számviteli feladatok vonatkozásában a pénzügyi és számviteli feladatok központosított

végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet e feladatra kikülönített szervezeti egységének vezetõje – minõsül

gazdasági vezetõnek.

(3) A pénzügyi és számviteli szervezeti egység vezetõje az Ámr. 17. § (1) bekezdés d) pontja szerinti pénzügyi és számviteli

gazdasági intézkedéseit a honvédelmi szervezet parancsnoka (vezetõje) útján teheti meg.

(4) A gazdasági vezetõ részére az Ámr. 18. § (1) bekezdésében meghatározott szakképesítési és nyilvántartási

követelményt – az (5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a pénzügyi és számviteli szervezeti egység

vezetõjével szemben kell érvényesíteni.

(5) Amennyiben az Ámr. 18. § (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatásokat a pénzügyi és számviteli

feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet külön szervezeti egysége (szervezeti eleme)

végzi, e szervezeti egység vezetõjének és az e feladatra – a munkaköri leírásban – kijelölt állományának kell

rendelkeznie az Ámr. 18. § (1) bekezdése szerinti számviteli képesítéssel és a tevékenység ellátására jogosító

engedéllyel.
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A költségvetési elõirányzatok tervezése és felhasználása

9. § A pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet

a) az állami költségvetés összeállítása során – a Tárca Védelmi Tervezõ Rendszere, Erõforrás és Költségtervezõ

Alrendszerének nagybani erõforrás és kiadási igénytervére alapozottan – a 2. § (4) bekezdés e) és f) pontjaiban

meghatározott feladatok végrehajtására kijelölt központi gazdálkodó, a pénzügyi gazdasági szervezeti egységgel

rendelkezõ, önállóan mûködõ és gazdálkodó, valamint a középirányító honvédelmi szervezettel együttmûködve

elkészíti a fejezet – költségvetési törvény szerkezeti rendjének megfelelõ részletezettségû – költségvetési

javaslatát;

b) a költségvetési törvényjavaslat tárgyalása során az Országgyûlés által elfogadott fejezeti fõösszegek alapján

összeállítja – a költségvetési törvény szerkezeti rendjének megfelelõ részletezettséggel – a HM költségvetési

fejezet összevont elõzetes kincstári költségvetését, a Magyar Köztársaság költségvetésének elfogadását követõen

pedig a HM költségvetési fejezet összevont kincstári és elemi költségvetését, és azokat a Kincstár által, illetve

az Ámr.-ben meghatározott határidõig megküldi a Kincstár részére.

10. § (1) Az állami költségvetés összeállításának 9. § a) pontja szerinti szakaszában más honvédelmi szervezet nem vesz részt,

intézményi költségvetési javaslatot, elõzetes megvalósítási és teljesítménytervet nem készít.

(2) A HM költségvetési fejezet véglegesített költségvetési javaslatának az államháztartásért felelõs miniszter részére

történõ megküldését követõen, a miniszter által kiadott költségvetési tervezési keretszámoknak és meghatározott

eljárási rendnek megfelelõen, a honvédelmi szervezetek által összeállított éves költségvetési tervek az Ámr. 32. §

(8) bekezdésében meghatározott határidõig véglegesítésre kerülnek.

(3) A 2. § (4) bekezdés h) pontja szerinti, a nemzetközi feladatokhoz kapcsolódó éves költségvetési tervek

létszámadatokat nem tartalmazó megvalósítási tervvel kerülnek véglegesítésre a (2) bekezdés szerinti határidõig.

11. § A költségvetési tervezési keretszámok 10. § (2) bekezdése szerinti kiadása során a miniszter a központi gazdálkodás és

a nemzetközi feladatok évközi változásaiból adódó, a tervezettet meghaladó többletkiadások fedezetére

a honvédelmi szervezetek egyes elõirányzat-kereteit zárolhatja, és a költségvetési év során azokat elvonhatja.

12. § A tervezés során a HM költségvetési fejezet létszám-elõirányzata magában foglalja a rendszeres és nem rendszeres,

valamint a külsõ személyi juttatások elõirányzatából foglalkoztatható – és a feladatok ellátásához a miniszter, illetve

jogszabályok alapján a költségvetés tervezésekor meghatározott – költségvetési engedélyezett létszámkeretet

(álláshelyet) és az éves átlagos statisztikai állományi létszámot.

Finanszírozás

13. § (1) A pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet a honvédelmi

szervezetek éves költségvetése finanszírozását – a költségvetési törvény szerkezeti rendje szerinti – kincstári

számlákról biztosítja.

(2) A Kincstár a havi idõarányos elõirányzat-felhasználási keretet a tárgyhónapot megelõzõ három munkanappal elõbb

nyitja meg az (1) bekezdés szerinti kincstári számlákra.

14. § A HM költségvetési fejezet alá tartozó külképviseletek finanszírozása felhasználási elõleg-elszámolás rendszerében

történik. A felhasználási elõlegek elszámolását a tárgyhónapot követõ hónap utolsó napjáig kell az ellátó honvédelmi

szervezetnél végrehajtani és a végleges felhasználásnak megfelelõ kincstári tranzakciós kódra történõ rendezést

a Kincstár részére benyújtani.

15. § A Kincstár által a „Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához” fejezeti kezelésû elõirányzatra

a finanszírozási terv alapján megnyitott elõirányzat-felhasználási keretet a „NATO Biztonsági Beruházási Program

lebonyolítási számlára” átutalja, és azt végleges kiadásként elszámolja.

16. § A miniszter által meghatározott, a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok részére,

az általuk ellátott állami feladat támogatása céljából, továbbá a miniszter által támogatott társadalmi szervezetek
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részére a fejezeti kezelésû elõirányzatokból származó támogatások rendelkezésre bocsátása teljesítésarányosan

történik.

Költségvetési beszámolás

17. § (1) A költségvetési beszámolás során a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt

honvédelmi szervezet

a) a fejezeti kezelésû elõirányzatok tekintetében elemi költségvetési beszámolót és a zárszámadáshoz kapcsolódó

adatszolgáltatást,

b) a pénzügyi és számviteli ellátásra utalt honvédelmi szervezet vonatkozásában intézményi elemi költségvetési

beszámolókat és idõszakos mérlegjelentéseket, továbbá azok költségvetési törvény szerkezeti rendjének

megfelelõ részletezettségû összesítésével elemi költségvetési beszámolókat és idõszakos mérlegjelentéseket,

c) a zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatást

készít és azokat az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben, az Ámr.-ben, illetve a pénzügyminiszter zárszámadási tájékoztatójában

meghatározott határideig megküldi a Kincstár és az államháztartásért felelõs miniszter részére.

(2) Azon honvédelmi szervezet esetében, amelynél a gazdasági vezetõi feladat megosztásra kerül, az intézményi elemi

költségvetési beszámolót és az idõszakos mérlegjelentést a honvédelmi szervezet vezetõje (parancsnoka) mellett

a 8. § (2) bekezdése szerinti pénzügyi gazdasági vezetõ és a 8. § (5) bekezdése szerint a könyvviteli feladatok

végrehajtására kijelölt személy együttesen írja alá.

(3) A honvédelmi szervezetek intézményi elemi költségvetési beszámolóinak és idõszakos mérlegjelentéseinek

(1) bekezdés b) pontja szerinti összesítésével elkészített elemi költségvetési beszámolókat és idõszakos

mérlegjelentéseket a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet

vezetõje és a 8. § (5) bekezdése szerint kijelölt szervezeti egység vezetõje írja alá.

A költségvetési szervezetek besorolásának követelményei

18. § Feladatellátáshoz gyakorolt funkciójuk szerint a honvédelmi szervezetek az Ámr. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontjának,

valamint (2) bekezdés a), d) és e) pontjának rendelkezései alapján kerülnek önállóan mûködõ és gazdálkodó

költségvetési szervként besorolásra.

19. § Amennyiben a honvédelmi szervezet ellátandó feladatköre és tevékenysége – a gazdaságossági szempontok

figyelembevételével – támogató szervezeti egység létrehozását nem indokolja, a honvédelmi szervezetet, a 18. §-ban

foglaltak kivételével, önállóan mûködõ költségvetési szervezetként kell besorolni. Ez esetben a szellemi, fizikai

(technikai) támogató tevékenységeit központi és más honvédelmi szervezet általi ellátási-utaltsági rend szerint kell

biztosítani.

20. § Az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó katonai szervezetei

a) pénzügyi és számviteli, ingatlan-fenntartási és -üzemeltetési, valamint -fejlesztési feladatokat ellátó szervezeti

egységgel nem rendelkeznek, ellátásukat központi gazdálkodás keretében kell biztosítani;

b) logisztikai feladatokat ellátó szervezeti egységét – a gazdaságossági szempontok figyelembevételével – úgy

kell kialakítani, hogy a megelõzõ védelmi helyzetben és a rendkívüli állapotban képes is legyen

az alaprendeltetésének megfelelõ feladatait önállóan végrehajtani.

21. § Az MH kijelölt katonai szervezetei közhatalmi tevékenységükön túl a szakorvosi és a fogorvosi járóbeteg-ellátás

szakágazatokba tartozó egészségügyi és a szakmai középfokú oktatás szakágazatba tartozó közszolgáltatást is

végezhetnek.

22. § A miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi intézet és felsõoktatási intézmény a védelmi képességek fenntartása,

a haderõ kiképzése, felkészítése és a honvédelem K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése

szakfeladatokat is ellát.
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A közhatalmi költségvetési szervezetek kiegészítõ, kisegítõ és vállalkozási tevékenységei

23. § (1) A közhatalmi honvédelmi szervezet kiegészítõ tevékenység keretében katonai vagy speciális szakértelmet és speciális

eszközöket igénylõ feladatokat láthatnak el.

(2) A 21. § szerinti egészségügyi ellátást végzõ MH katonai szervezet kiegészítõ tevékenység keretében szakorvosi

járóbeteg-ellátás és a fogorvosi járóbeteg-ellátás szakágazatba tartozó egészségügyi szolgáltatásokat, pálya- és

munkaköri alkalmassági vizsgálatokat, továbbá gépjármûvezetõi engedély kiadásához, vagy meghosszabbításához

szükséges egészségügyi vizsgálatot és az ahhoz kapcsolódó igazolás kiadását végezheti.

24. § A közhatalmi honvédelmi szervezet kisegítõ tevékenység keretében:

a) munkahelyi étkeztetést biztosíthat;

b) elláthatja személyi állományuk (ideértve azok nyugdíjasait is), valamint a Magyar Honvédség hivatásos és

szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 2. § (28) bekezdése szerinti közeli

hozzátartozók (ideértve a közalkalmazotti és köztisztviselõi állomány közeli hozzátartozóit), továbbá a miniszter

által támogatott társadalmi és sportszervezetek rendezvényeinek élelmezését;

c) a mûködéséhez szükséges eszközöket a b) pont szerinti személyi állomány részére magáncélú igénybevételre

használatba adhatja, illetve biztosíthatja.

25. § A központi (köz)beszerzési, importbeszerzési, fejlesztési és beruházási feladatokat ellátó honvédelmi szervezet

katonai vagy speciális szakértelmet és speciális eszközöket igénylõ feladatokat, illetve nemzetközi

kötelezettségvállalás alapján szolgáltatásokat vállalkozási tevékenységként folytathat.

Egyéb szabályok

26. § (1) A miniszter a vagyonkezeléssel összefüggõ feladatait az általa kijelölt honvédelmi szervezet útján gyakorolja.

(2) A kijelölt honvédelmi szervezet felügyeli az állami feladat ellátásához rendelkezésre bocsátott állami vagyon

használatából eredõ kötelezettségek teljesítését.

27. § (1) A fejlesztési, illetve az egyéb célú támogatásokra kiírt utófinanszírozású vagy önrészt igénylõ pályázatokon

honvédelmi szervezet csak a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi

szervezet elõzetes – az elõirányzat fedezetre vonatkozó likviditási vizsgálatát követõen kiadott – miniszteri engedély

alapján vehet részt.

(2) Az (1) bekezdés elõírásait nem kell alkalmazni a miniszter irányítása alá tartozó felsõoktatási intézmény saját bevételei

terhére történõ pályázati részvétel esetében.

28. § A HM költségvetési fejezetnél azon elõzõ évi elõirányzat-maradványok, melyek – a központi gazdálkodás és ellátásból

adódóan – a keletkezési helyüktõl eltérõ költségvetési címen, alcímen, illetve honvédelmi szervezetnél kerülnek

jóváhagyásra, ott számolhatók el teljesített bevételként és kiadásként, ahol az elõirányzat-maradvány ténylegesen

felhasználásra kerül.

29. § A Kincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba az MH katonai szervezetei és a katonai nemzetbiztonsági

szolgálatok – az Áht. 18/K. § (1) bekezdés b) és d) pontjaiban meghatározott, a telephelyre és az alapító okiratban nem

szereplõ feladatokra, továbbá az Áht. 18/K. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott – az általuk irányított

honvédelmi szervezetre vonatkozó információk kivételével kerülnek felvételre.
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30. § Az Ámr. 228. §-a szerinti adatszolgáltatások dokumentumainak, illetve az adatokat elõállító és továbbító eljárások

archiválása a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet

vezetõjének felelõssége.

Záró rendelkezések

31. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a honvédelmi szervek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló

226/2004. (VII. 27.) Korm. rendelet 1–10. §-a és 12–13. §-a.

(3) A honvédelmi szervek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 226/2004. (VII. 27.)

Korm. rendelet 11. § (5) bekezdésében az „az 5. § (4) bekezdésében meghatározott honvédelmi szervnek” szövegrész

helyébe az „a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt szervezetnek” szöveg lép.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a társadalompolitika összehangolásáért felelõs

tárca nélküli miniszter

A Kormány 347/2009. (XII. 30.) Korm. rendelete

a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök

és gyógyfürdõellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló

134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) és x) pontjában foglalt,

valamint a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános

szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §

(1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörben eljárva a következõket rendeli el:

1. § (1) A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdõellátások árához

nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §

(1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A járóbeteg-ellátás keretében rendelt, támogatással történõ gyógyszer, gyógyászati segédeszköz forgalmazására,

gyógyászati segédeszköz javítására, kölcsönzésére, valamint gyógyászati ellátások nyújtására az Országos

Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes igazgatási szerveivel (a továbbiakban: REP) szerzõdést kötött

forgalmazó, gyártó, szolgáltató (a továbbiakban: forgalmazó) jogosult a külön jogszabályban, illetve gyógyszerek és

gyógyászati segédeszközök esetén a külön jogszabály szerinti közleményben közzétett támogatás elszámolására

az e rendeletben, és a szerzõdésében foglaltakra figyelemmel.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szerzõdésben kell meghatározni a támogatás elszámolásának és folyósításának

jogszabályban nem szabályozott kérdéseit, így különösen a támogatás elszámolásának a forgalmazó által választott

gyakoriságát, az elszámolás benyújtásának módját, az elszámolás jogszabályban nem szabályozott formai és tartalmi

elemeit.”

(2) Az R. 1. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Gyógyszertár a külön jogszabály szerinti indikációhoz kötött emelt és kiemelt támogatással rendelt gyógyszerhez

nyújtott társadalombiztosítási támogatást akkor számolhatja el, ha a vényen az alábbi adatok megfelelõ módon

rögzítésre kerültek:

a) a vényrõl külön jogszabály alapján rögzítendõ, a külön jogszabály szerinti indikációs pontokban meghatározott

BNO-kód,
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b) a felíró és a javaslatot kiállító orvos szakképesítése, amely alapján a külön jogszabályban meghatározottak szerint

jogosult a javaslat kiállítására és a gyógyszer emelt vagy kiemelt támogatással történõ rendelésére, és

c) a javaslat kiállításának dátuma alapján a gyógyszer emelt vagy kiemelt támogatással történõ rendelése a külön

jogszabályban meghatározott idõn belül történt.”

2. § (1) Az R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A forgalmazó a vényt – a (3)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – három évig köteles megõrizni.”

(2) Az R. 2. §-a a következõ (3)–(4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A kábítószert és pszichotróp anyagot tartalmazó gyógyszerekre vonatkozó vényt a gyógyszertár öt évig köteles

megõrizni.

(4) Gyógyászati segédeszköz szaküzletben kiszolgáltatott olyan gyógyászati segédeszköz esetén, melynek kihordási

ideje három évnél hosszabb, a vény megõrzési ideje a kihordási idõvel azonos.”

3. § Az R. a következõ 2/A. §-sal egészül ki:

„2/A. § A gyógyszertár jelenti a REP felé

a) a javaslatot adó szakorvos pecsétszámát és a javaslat keltét, amennyiben a gyógyszert külön jogszabály szerint

indikációhoz kötött emelt, kiemelt támogatással szakorvosi javaslatra rendelték,

b) hogy a vény melyik minõsített számítógépes programmal került nyomtatásra.”

4. § (1) Az R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A támogatás folyósítására irányuló elszámolást elektronikus úton, vagy elektronikus adathordozón, vagy írásban

(nyomtatott formában) kell benyújtani.”

(2) Az R. 3. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az OEP minden év február 25-éig minden forgalmazónak összesítõ eredményszemléletû kimutatást küld írott

formában a megelõzõ naptári évben felmerült támogatási összegekrõl.”

5. § (1) Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az elszámolást az elszámolási idõszakot követõ 3 munkanapon belül kell benyújtani az illetékes REP-hez.”

(2) Az R. 4. §-a a következõ (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az adott elszámolási idõszakban kizárólag azok a tárgyi elszámolási idõszak alatt beváltott és kiszolgált vények

nyújthatók be elszámolásra, melyeken szerepel a vényen rendelt terméket átvevõ személy kézjegye és a vény

ellenében a terméket átadó személy kézjegye.

(5) Az adott elszámolási idõszakban kizárólag azok a tárgyi elszámolási idõszak alatt beváltott és kiszolgált vények

nyújthatók be elszámolásra, amelyek önellenõrzését a forgalmazó a vény beváltása és az elszámolás benyújtása

közötti idõszakban elvégezte, és amelyeket az önellenõrzést végzõ személy kézjegyével ellátott.

(6) Az (5) bekezdés alkalmazásában önellenõrzésnek minõsül annak kontrollálása, hogy a vényen rendelt, vagy

a helyettesítés szabályai szerint kiadható termék került-e kiszolgáltatásra, és ennek megfelelõen az ehhez külön

jogszabály alapján megállapított támogatás kerül-e elszámolásra. Az önellenõrzés tényét az önellenõrzést végzõ

személy a vényen feltünteti és kézjegyével ellátja.”

6. § Az R. 5. §-a helyébe rendelkezés lép:

„5. § (1) Az elszámolt támogatás átutalására vonatkozó megbízást az OEP a Magyar Államkincstárnak legkésõbb

az elszámolás benyújtását követõ 5. banki napon adja át.

(2) Az elszámolt támogatás mint követelés nem engedményezhetõ.”
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7. § (1) Az R. 6/A. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A forgalmazók közül a közforgalmú gyógyszertár (a továbbiakban: gyógyszertár) részére a lakosság biztonságos

gyógyszerellátása érdekében az OEP – az Egészségbiztosítási Alap éves költségvetésének a gyógyszertámogatási

elõirányzata terhére – tárgyévben egy alkalommal kamatmentes, visszatérítendõ finanszírozási elõleget

(a továbbiakban: elõleg) nyújt, amennyiben

a) a gyógyszertár egy adott település vagy egy település közigazgatási egységéhez csatolt, de földrajzilag elkülönülõ

településrész gyógyszerellátását egyedül biztosítja, és

b) a gyógyszertár közfinanszírozott gyógyszerek forgalmazásából származó, a tárgyévet megelõzõ két év elsõ féléves

árréstömegének átlaga nem haladja meg a 6 millió forintot, és

c) az adott gyógyszertárat mûködtetõ gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó kizárólag – az a)–b) pontban foglalt

feltételeknek megfelelõ – egy gyógyszertárat mûködtet.

(2) Az elõleg összege 3 millió forint.

(3) A gyógyszertár mûködtetõje a (2) bekezdés szerinti elõleg folyósítását az 1. számú melléklet szerinti

nyomtatványon, vagy elektronikus ûrlapon az OEP-nél kérelmezheti legkésõbb a tárgyév május 31. napjáig.

A kérelemhez nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy a kérelmezõ a támogatás teljes összegét gyógyszerbeszerzésre

fordítja.

(4) Amennyiben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltétel nem áll fenn, az egészségügyért felelõs miniszter

ellátási érdekbõl engedélyezheti a finanszírozási elõleg nyújtását.”

(2) Az R. 6/A. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) Az OEP a határozat jogerõre emelkedését követõen az elõleg utalását a hónap 26. napján, de legkésõbb

a határozat jogerõre emelkedését követõ hónap 26. napján a Magyar Államkincstáron keresztül teljesíti.”

8. § (1) Az R. 6/C. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás

általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 41. §-a szerinti közforgalmú

gyógyszertárat mûködtetõ vállalkozás naptári negyedévente mûködési célú támogatásban részesül, amennyiben azt

az illetékes elsõfokú állami adóhatóságnál kérelmezi, és

a) egy adott település gyógyszerellátását egyedül biztosítja, és

b) a tárgyévet megelõzõ év gyógyszerforgalmi adataiból számított, közfinanszírozott gyógyszer forgalmazásából

származó árréstömege nem haladja meg a 12 millió forintot.

(2) A mûködési célú támogatás negyedéves összege a Gyftv. 36. § (3) bekezdése és 39. §-a szerinti gyógyszertár

szolidaritási díjból befolyt összeg arányában kerül megállapításra úgy, hogy az adott naptári negyedévben befolyt

gyógyszertár szolidaritási díj összege az (1) bekezdés szerint jogosult gyógyszertárak között egyenlõ arányban kerül

felosztásra.

(3) Amennyiben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltétel nem áll fenn, az egészségügyért felelõs miniszter

ellátási érdekbõl engedélyezheti a mûködési célú támogatás nyújtását.”

(2) Az R. 6/C. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki, valamint a § (6)–(7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés

lép:

„(5) Az (1) bekezdés szerinti támogatásra való jogosultság megítélése során figyelembe veendõ feltételek meglétét

a gyógyszertárak szakmai felügyeletét ellátó egészségügyi államigazgatási szerv igazolja a támogatást igénylõ

kérelmére.

(6) A támogatás igényléséhez szükséges, az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott adatokat az OEP az ÁNTSZ OTH

számára az összes forgalmazóra vonatkozóan minden év január 31. napjáig megküldi.

(7) Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 52. § (4) bekezdésében foglaltak alapján

a gyógyszertárak szakmai felügyeletét ellátó egészségügyi államigazgatási szerv a gyógyszertár helye szerint illetékes

adóhatóság részére az Art. 3. számú melléklet L) pontja szerint szolgáltat adatot.”

9. § Az R. 1. számú melléklete helyébe az e rendelet melléklete szerinti melléklet lép.
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10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 1. § (2) bekezdése és az R. e rendelet 6. §-ával megállapított 5. § (1) bekezdése, valamint e § (4)–(5) bekezdése

2010. július 1-jén lép hatályba.

(3) Az R. 1. § (3) bekezdése, 2. § (1) bekezdésében a „ , megrendelõlap” szövegrész, 3. § (3) bekezdés b) pontja, 6/A. §

(5)–(7) bekezdése, 6/B. § (3) bekezdése, 6/C. § (4) és (8) bekezdése, valamint 2. és 3. számú melléklete hatályát veszti.

(4) Az R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A támogatás folyósítására irányuló elszámolást elektronikus úton kell benyújtani.”

(5) Az R. 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja hatályát veszti.

(6) Az R. e rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított 3. § (8) bekezdésében foglaltakat elsõ ízben a 2010. évi támogatási

összegek vonatkozásában kell alkalmazni.

(7) Ez a rendelet 2010. július 2-án hatályát veszti.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a társadalompolitika összehangolásáért felelõs

tárca nélküli miniszter

Melléklet a 347/2009. (XII. 30.) Korm. rendelethez

„1. számú melléklet a 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

Finanszírozási elõleg igénylõ lap

Igénylõ adatai

1. A cég neve: ...........................................................................................................................................................................................................

2. Telephelye (ha több van, mindegyik telephelyet fel kell sorolni): ...................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

3. Székhelye: .............................................................................................................................................................................................................

4. Adószáma: ............................................................................................................................................................................................................

5. Bankszámlaszáma: ............................................................................................................................................................................................

6. OEP-pel (REP-pel) kötött szerzõdés száma: ..............................................................................................................................................

7. OEP-pel (REP-pel) kötött szerzõdés kelte: ................................................................................................................................................

8. A tárgyévet megelõzõ két év elsõ féléve támogatott árréstömegének átlaga: .........................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

9. Az elõleg visszafizetésének vállalt határideje: ........................................................................................................................................

10. A könyvvezetés módja: .................................................................................................................................................................................

Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Dátum: ............................................

....................................................................... ..............................................................................

cégjegyzésre jogosult aláírása személyi jog jogosultjának aláírása”
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A Kormány 348/2009. (XII. 30.) Korm. rendelete
a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körérõl, az e tevékenységekre
vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegérõl, felhasználásának
rendjérõl és az ellenõrzésben történõ közremûködés feltételeirõl  szóló
410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A közúti közlekedésrõl  szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3) bekezdés a) pontjának 5., 20., 21. és 22. alpontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében a Kormány a következõket rendeli el:

1.  § A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körérõl, az e tevékenységekre vonatkozó
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegérõl, felhasználásának rendjérõl és az ellenõrzésben
történõ közremûködés feltételeirõl  szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továb biak ban: R.) 1.  §-a a következõ
(3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 2–8.  § alapján lefolytatott közigazgatási hatósági eljárásban a korlátozott cselekvõképességgel rendelkezõ
személyt is megilleti az eljárási képesség.”

2.  § Az R. 9.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„9.  § (1) A Kormány a Kkt. 21.  §-a szerinti bírságolással kapcsolatos eljárás lefolytatására a Rendõrséget jelöli ki.
(2) A Kkt. 21.  §-a szerinti bírságolással kapcsolatos
a) elsõ fokú eljárás lefolytatására országos ille té kességgel a Vas megyei rend õrfõkapitány,
b) másodfokú eljárás lefolytatására országos ille té kességgel a budapesti rend õrfõkapitány
rendelkezik hatáskörrel.
(3) A bírságolással kapcsolatos eljárás során az ügyfél részére az eljárás irataiba  való betekintés lehetõségét az ügyfél
lakcíme vagy székhelye szerint ille té kes rend õr-kapitányságon kell biztosítani, továbbá az ügyfél a 2–8.  §-ban
meghatározott jogszabályi rendelkezések megsértését igazoló képfelvételeket elektronikusan, egyedi azonosításra
alkalmas módon is megtekintheti.”

3.  § Az R. 10/A.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10/A.  § Az út használatért díjszedésre,  illetve a díjfizetés ellenõrzésére jogosult szerv vagy szervezet és – az általa
kezelt közutakon – a Kkt. 33.  § (1) bekezdés és a helyi önkormányzatokról  szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A.  § szerinti
közút kezelõje (a továb biak ban együtt: a közút kezelõje), valamint a Rendõrség a 2–8.  §-ban meghatározott
jogszabályi rendelkezések megsértését igazoló képfelvételek készítésére, továbbítására vonatkozó részletes
követelményeket, valamint az e rendelkezések alapján beszedett bírságból a közút kezelõjét megilletõ összeget
együttmûködési megállapodásban határozza meg. A Rendõrség nevében a közút kezelõjével az együttmûködési
megállapodást az országos rend õrfõkapitány köti meg.”

4.  § Az R. 12.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A 2–8.  §-ban meghatározott jogszabályi rendelkezések megsértését igazoló képfelvételek készítésére,
továbbítására a Kkt. 33.  § (2) bekezdés alapján a Rendõrség, továbbá a közút kezelõje – írásba foglalt vállalkozási
szerzõdés alapján – közremûködõt is igénybe vehet.”

5.  § Az R. 6. számú melléklete az e rendelet melléklete szerint módosul.

6.  § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A 2.  § 2010. március 1-jén lép hatályba.
(3) Az 5.  § és a melléklet 2010. január 1-jén lép hatályba.
(4) Az R. – e rendelet 2.  §-ával megállapított – 9.  §-át a folyamatban lévõ közigazgatási eljárásokban is alkalmazni kell azzal,

hogy
a) a budapesti rend õrfõkapitány által 2010. március 1-jét megelõzõen indított elsõ fokú közigazgatási eljárásokban

– a megismételt eljárás kivételével – a budapesti rend õrfõkapitány,
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b) az a) pontban meghatározott közigazgatási eljárásokban másodfokon az országos rendõrfõkapitány

jár el.

(5) 2010. március 1-jén hatályát veszti az R. 9/A. §-a.

(6) Az R. 10. §-ában a „beszedett” szövegrész helyébe a „kiszabott” szöveg lép.

(7) A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körérõl, az e tevékenységekre vonatkozó

rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegérõl, felhasználásának rendjérõl és az ellenõrzésben

történõ közremûködés feltételeirõl szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 69/2009. (IV. 2.) Korm.

rendelet 2. §-a nem lép hatályba.

(8) Ez a rendelet 2011. december 31-én hatályát veszti.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a társadalompolitika összehangolásáért felelõs

tárca nélküli miniszter

Melléklet a 348/2009. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Az R. 6. melléklete a következõ 3. ponttal egészül ki:

„3. Korlátozott forgalmú övezetre (zóna) 14. § (1) bekezdés z/2) pont 50 000”

A Kormány 349/2009. (XII. 30.) Korm. rendelete

a pénzügyi közvetítõrendszer felügyeletének hatékonyabbá tételéhez szükséges egyes

törvénymódosításokról szóló 2009. évi CXLVIII. törvénnyel összefüggõ egyes kormányrendeletek

módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, a 2. § (2) bekezdésének

tekintetében a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 5. §-ának (4) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(4) A miniszter a pénz-, tõke- és biztosítási piac szabályozásáért való felelõssége körében részt vesz a Pénzügyi

Stabilitási Tanács ülésén.”

2. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) A pénzügyi szektorban érvényesülõ fogyasztóvédelem hatékonyságának növeléséhez szükséges egyes kérdésekrõl

szóló 153/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a hatályát veszti.

(3) E rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a társadalompolitika összehangolásáért felelõs

tárca nélküli miniszter
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A Kormány 350/2009. (XII. 30.) Korm. rendelete

az egyes légiközlekedéssel összefüggõ kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés a), c), j), o) és w) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

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

módosításáról

1. § A légi közlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Vhr.) 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4. § (1) A Magyar Köztársaság területére, a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének

(Schengeni határ-ellenõrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és

tanácsi rendelet szerinti belsõ légijáratnak nem minõsülõ, leszállás céljából belépõ légi jármûnek az elsõ leszállását

olyan repülõtéren kell végrehajtania, ahol útlevélvizsgálat végrehajtása biztosított, illetve a vámvizsgálat végrehajtása

is biztosított, amennyiben a légi jármû vámszempontból harmadik országból érkezik.

(2) A Magyar Köztársaság területérõl induló, a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének

(Schengeni határ-ellenõrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és

tanácsi rendelet szerinti belsõ légijáratnak nem minõsülõ légi jármûnek a felszállást olyan repülõtéren kell

végrehajtania, ahol útlevélvizsgálat végrehajtása biztosított, illetve a vámvizsgálat végrehajtása is biztosított,

amennyiben a légi jármû vámszempontból harmadik országba indul.

(3) A Magyar Köztársaság területére a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni

határ-ellenõrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

szerinti belsõ légijáratnak minõsülõ olyan légi jármû, amelynek fedélzetén vámszempontból harmadik országból

érkezõ utasnak vámvizsgálaton át nem esett poggyásza van, elsõ leszállását olyan repülõtéren kell végrehajtania,

amelyen a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló külön jogszabályban foglaltak alkalmazása biztosított.”

2. § A Vhr. 17. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„17. § A nemzetközi repülõtéren nemzetközi személyforgalom számára megnyitott útvonalon tranzitterület

létesíthetõ, a közvetlen felügyeletet ellátó vámhivatal engedélye alapján, továbbá az egyéb, jogszabályban elõírt

szolgálatokon kívül határrendészeti, vám- és pénzügyõri, légiközlekedés-védelmi, továbbá közegészségügyi

szolgálatot kell fenntartani.”

A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

3. § (1) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútumrendelet) 5. §

(5) bekezdése a következõ 34., 35., 36. és 37. pontokkal egészül ki:

[A légiközlekedési hatóság hatósági feladatai a következõk:]

„34. a gazdasági célú légi közlekedési tevékenység engedélyezése során gondoskodik a Közösségben a légi járatok

mûködtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló, 2008. szeptember 24-i 1008/2008/EK európai parlamenti és

tanácsi rendeletnek való megfelelésrõl, kivéve annak 23. és 24. cikkében foglaltakat;

35. a légitársaság üzletszabályzatának jóváhagyása és teljesítésének ellenõrzése során gondoskodik a Közösségben

a légi járatok mûködtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló, 2008. szeptember 24-i 1008/2008/EK európai

parlamenti és tanácsi rendelet 23. és 24. cikkének való megfelelésrõl;

36. gondoskodik az egységes európai égbolt S-módú lekérdezési kódjainak összehangolt kiosztására és használatára

vonatkozó követelmények megállapításáról szóló, 2009. március 30-i 262/2009/EK bizottsági rendeletben

meghatározott lekérdezési kód kiosztásáról és a kapcsolódó feladatok végrehajtásáról;

37. ellátja a légi jármûhöz a levegõ-föld kommunikáció, a navigáció és a radarfelderítés céljából hozzárendelt

24 bitbõl álló légi jármû cím kiosztásának feladatát azon légi jármûvek esetében, amelyek külön jogszabály szerint

„S” módú fedélzeti transzponderrel való felszerelésre kötelezettek.”

(2) A Statútumrendelet 5. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (10) bekezdés számozása

(11) bekezdésre változik:
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„(10) Az ügyintézési határidõ 5 hónap a harmadik fél részére történõ földi kiszolgálást végzõk, illetve a saját

kiszolgálásra jogosult repülõtér-használók kiválasztására irányuló hatósági eljárásban.”

4. § A Statútumrendelet 10. § (2) bekezdése a következõ f)–g) pontokkal egészül ki:

[Ez a rendelet a következõ közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:]

„f) a Bizottság 262/2009/EK rendelete (2009. március 30.) az egységes európai égbolt S-módú lekérdezési kódjainak

összehangolt kiosztására és használatára vonatkozó követelmények megállapításáról,

g) az Európai Parlament és a Tanács 1008/2008/EK rendelete (2008. szeptember 24.) a Közösségben a légi járatok

mûködtetésére vonatkozó közös szabályokról.”

A légiközlekedési kötelezõ felelõsségbiztosításról szóló 39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról

5. § A légiközlekedési kötelezõ felelõsségbiztosításról szóló 39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 39/2001.

Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A gazdasági célú légiközlekedési tevékenység végzésére engedély abban az esetben adható, ha a kérelmezõ

a Közösségben a légi járatok mûködtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló, 2008. szeptember 24-i 1008/2008/EK

európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkében, valamint a légifuvarozókra és légi jármûvek üzemben tartóira

vonatkozó biztosítási követelményekrõl szóló, 2004. április 21-i 785/2004/EK európai parlamenti és tanácsi

rendeletben foglaltaknak megfelelõ felelõsségbiztosítással rendelkezik.”

6. § A 39/2001. Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ez a rendelet a következõ közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) az Európai Parlament és a Tanács 785/2004/EK rendelete (2004. április 21.) a légifuvarozókra és légi jármûvek

üzemben tartóira vonatkozó biztosítási követelményekrõl;

b) az Európai Parlament és a Tanács 1008/2008/EK rendelete (2008. szeptember 24.) a Közösségben a légi járatok

mûködtetésére vonatkozó közös szabályokról.”

Záró rendelkezések

7. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 7. § (4) bekezdése 2010. január 1-jén lép hatályba.

(3) Hatályát veszti a 39/2001. Korm. rendelet 7/A. §-a.

(4) Hatályát veszti a Statútumrendelet 5. § (4) bekezdés c) pontjában az „és a közös felhasználású katonai és polgári

repülõterek” szövegrész, 5. § (5) bekezdés 5. pontjában az „és a közös felhasználású katonai és polgári repülõtér”

szövegrész, 5/A. § (3) bekezdés c) pontjában az „és a közös felhasználású katonai és polgári repülõterek” szövegrész,

valamint az „a közös felhasználású katonai és polgári repülõterek,” szövegrész, 5/A. § (3) bekezdés j) pontjában

a „ , valamint a közös felhasználású katonai és polgári repülõterek” szövegrész, 5/A. § (3) bekezdés k) pontjában

a „ , valamint a közös felhasználású katonai és polgári repülõterek” szövegrész, 5/A. § (4) bekezdés c) pontjában az „a

közös felhasználású katonai és polgári repülõterekre,” szövegrész, 5/A. § (5) bekezdés d) pontjában az „és a közös

felhasználású katonai és polgári repülõtér” szövegrész, 8/B. § (7) bekezdése.

(5) Az 1. §, a 3–6. §, valamint a 7. § (3) és (5) bekezdése a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

(6) E rendelet 2010. január 2-án hatályát veszti.

(7) Ez a rendelet a következõ közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) az Európai Parlament és a Tanács 562/2006/EK rendelete (2006. március 15.) a személyek határátlépésére

irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenõrzési kódex) létrehozásáról,

b) a Bizottság 262/2009/EK rendelete (2009. március 30.) az egységes európai égbolt S-módú lekérdezési kódjainak

összehangolt kiosztására és használatára vonatkozó követelmények megállapításáról,

c) az Európai Parlament és a Tanács 1008/2008/EK rendelete (2008. szeptember 24.) a Közösségben a légi járatok

mûködtetésére vonatkozó közös szabályokról.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a társadalompolitika összehangolásáért felelõs

tárca nélküli miniszter
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az egészségügyi miniszter 50/2009. (XII. 30.) EüM rendelete

az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülõ egyes egészségügyi

oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzésérõl szóló egyéb tanúsítványok

megnevezésérõl és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek körérõl szóló 4/2008.

(I. 16.) EüM rendelet, az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek elismerésérõl,

továbbá az oklevelek külföldi elismertetéséhez szükséges hatósági bizonyítványok kiadásának

egyes eljárási szabályairól szóló 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet, valamint az egészségügyi

szakképesítéssel rendelkezõ személyek alap- és mûködési nyilvántartásáról, valamint a mûködési

nyilvántartásban nem szereplõ személyek tevékenységének engedélyezésérõl szóló

18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet módosításáról

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény 67. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint

az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. évi törvény 247. § (2) bekezdés h) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott

feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülõ egyes egészségügyi oklevelek,

bizonyítványok és a képesítés megszerzésérõl szóló egyéb tanúsítványok megnevezésérõl és az ezen okiratok

birtokosaival azonos jogállású személyek körérõl szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.I.)

a) 1. számú melléklete e rendelet 1. melléklete,

b) 2. számú melléklete e rendelet 2. melléklete,

c) 3. számú melléklete e rendelet 3. melléklete,

d) 4. számú melléklete e rendelet 4. melléklete,

e) 5. számú melléklete e rendelet 5. melléklete

szerint módosul.

2. § (1) Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek elismerésérõl, továbbá az oklevelek külföldi

elismertetéséhez szükséges hatósági bizonyítványok kiadásának egyes eljárási szabályairól szóló 30/2008. (VII. 25.)

EüM rendelet (a továbbiakban: R.II.) 4. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, ezzel egyidejûleg a §

a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A nem az Etv. 28. §-a szerinti tagállamban vagy állampolgár által megszerzett, illetve a nem valamely tagállam arra

feljogosított intézménye által kiállított, az Etv. IV. Fejezete szerinti alap-, közép- és felsõfokú szakképesítést tanúsító

bizonyítvány elismerésére irányuló eljárások során az elismerhetõség, illetve annak további feltételei tekintetében

az EEKH a 6. § alapján határoz. Ha a bizonyítvány további feltételek elõírása nélkül nem ismerhetõ el, az elismerés

feltételeként – a kérelmezõ által folytatott tanulmányok, valamint a megszerzett szakmai tapasztalat

figyelembevételével – az EEKH szakmai vizsga letételét írhatja elõ az Etv. IV. Fejezetében, valamint 16. §

(2)–(3) bekezdésében foglaltak alkalmazásával.

(4) Az elismerési eljárást a 3. § szerint kell lefolytatni, ha tagállami kérelmezõ nem tagállamban megszerzett oklevele

valamely tagállamban korábban már elismerésre került.”

(2) Az R.II. 5. §-a a következõ (1)–(2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejûleg a § jelenlegi szövegének jelölése

(3) bekezdésre változik:

„(1) Az egészségügyi képesítések megszerzését tanúsító oklevelek elismerésére irányuló kérelmet a 2. melléklet

szerinti adattartalmú, az EEKH által erre rendszeresített formanyomtatványon vagy elektronikus ûrlapon kell

benyújtani, amihez az Etv. szerinti dokumentumokat és igazolásokat kell csatolni.

(2) Amennyiben a kérelmezõ több, az (1) bekezdésben szereplõ bizonyítvány, oklevél, vagy a képesítés megszerzésérõl

szóló egyéb tanúsítvány elismerését kéri, az EEKH minden bizonyítvány, oklevél, vagy a képesítés megszerzésérõl

szóló egyéb tanúsítvány esetében külön elismerési eljárást folytat le.”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 195. szám 49197



(3) Az R.II. 6. § (2) bekezdésének felvezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az EEKH az elismerési eljárás során szakértõként”

[a) az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács tagját vagy illetékes bizottságát,

b) az elismertetni kívánt oklevél által tanúsított képzésre jogosult oktatási intézményt, vagy

c) az adott szakterületen legalább tízéves egészségügyi oktatási vagy gyakorlati idõvel rendelkezõ személyt

rendelheti ki.]

(4) Az R.II. 8. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az EEKH az elismerésrõl hozott határozatát közli az egészségügyi dolgozók mûködési nyilvántartását vezetõ

szervvel és az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartását vezetõ szervvel.”

(5) Az R.II. 10. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A bizonyítványát, oklevelét külföldön elismertetni szándékozó azon személy részére, aki szerepel az Eütv. 111. §-a

szerinti, az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartásában, kérelemre az EEKH hatósági

bizonyítványt állít ki az Etv. 60/A. §-a alapján.”

(6) Az R.II. 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„14. § (1) A 10–13. §-ban, valamint az Eütv. 110/A. §-ában említett hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet

a 4. melléklet szerinti adattartalmú, az EEKH által erre rendszeresített formanyomtatványon vagy elektronikus ûrlapon

kell benyújtani. A kérelemhez a külön jogszabályban foglaltakon túl csatolni kell a személyazonosságot és lakóhelyet

igazoló okmány, valamint a bizonyítvány, oklevél, vagy a képesítés megszerzésérõl szóló egyéb tanúsítvány másolatát.

Az EEKH a hatósági bizonyítványt a kérelem beérkezésétõl számított 22 munkanapon belül állítja ki.

(2) Ha a fogadó tagállam illetékes hatóságának megkeresése arra irányul, hogy az EEKH tudomással bír-e a képesítését

külföldön elismertetni szándékozó magyar állampolgár kérelmezõvel, vagy korábban Magyarországon egészségügyi

tevékenységet végzett kérelmezõvel kapcsolatos, a külföldi tevékenységvégzés jogát vagy az oklevele külföldi

elismerését érintõ körülményrõl, az EEKH az Eütv. 110. § (16) bekezdése szerinti adatok alapján, negyvenöt

munkanapon belül tájékoztatja a küldõ vagy származási tagállam arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ

hatóságát, ha az adat továbbítását törvény lehetõvé teszi vagy ahhoz az érintett hozzájárul.”

3. § (1) Az R.II. 1. melléklete e rendelet 6. melléklete szerint módosul.

(2) Az R.II.

a) 2. melléklete helyébe az e rendelet 7. melléklete szerinti melléklet,

b) 4. melléklete helyébe az e rendelet 8. melléklete szerinti melléklet

lép.

4. § (1) Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkezõ személyek alap- és mûködési nyilvántartásáról, valamint a mûködési

nyilvántartásban nem szereplõ személyek tevékenységének engedélyezésérõl szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet

(a továbbiakban: R.III.) 3. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A Hivatal – az orvosi bélyegzõ elkészítése érdekében – az orvos és fogorvos alapnyilvántartásba vételérõl szóló

határozatot 10 munkanapon belül közli az Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi szervével.”

(2) Az R.III. 10. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A 6. § (1) bekezdése, valamint a 7. § (1)–(2) és (5) bekezdése szerinti eljárásban a hatósági igazolványt, illetve

kivonatot a kérelem benyújtásától számított 22 munkanapon belül kell kiállítani.”

(3) Az R.III. 12. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Az ideiglenes tevékenységre jogosító engedély kiadásáról szóló határozatot az Országos Tisztifõorvosi Hivatal

közli:

a) a tevékenység végzésére jogosulttal,

b) az egészségügyi szolgáltatóval, ahol a jogosult a tevékenységet végezheti,

c) a Hivatallal.”

5. § Az R.III. 3. melléklete e rendelet 9. melléklete szerint módosul.

6. § (1) E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

(2) Az R.II.

a) 1. § (2) bekezdésében az „illetékes hatósága” szövegrész helyébe az „arra hatáskörrel és illetékességgel

rendelkezõ hatósága”,
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b) 3. § (2) bekezdésének elsõ mondatában az „Az EEKH” szövegrész helyébe az „Az Egészségügyi Engedélyezési és

Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: EEKH)”,

c) 3. § (3) bekezdésében, 7. § (2) és (6) bekezdésében a „15 napon” szövegrész helyébe a „tíz munkanapon”,

d) 7. § (4) bekezdésében a „30 nappal” szövegrész helyébe a „huszonkét munkanappal”,

e) 10. § (3) bekezdésében az „igazolást állít ki” szövegrész helyébe a „hatósági bizonyítványt állít ki”

szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az R.II.

a) 2. §-a,

b) 6. § (1) és (4) bekezdése,

c) 6. § (5) bekezdésének utolsó mondata,

d) 10. § (2) bekezdése,

e) 3. melléklete.

(4) Hatályát veszti az R.III.

a) 3. § (1) bekezdése,

b) 3. § (2) bekezdésének utolsó mondata,

c) 10. § (2) bekezdése.

(5) Ez a rendelet a szakmai képesítések elismerésérõl szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és

tanácsi irányelv V. melléklete 5. pontjának való megfelelést szolgálja az alábbiak szerint:

a) 5.1.1. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.) és 2008/C 322/03 EK

bizottsági közlemény (2008. december 17.);

b) 5.1.2. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.), 2008/C 322/03 EK bizottsági

közlemény (2008. december 17.) és 2007/C 165/06 EK bizottsági közlemény (2007. július 19., 13. o.);

c) 5.1.3. pontja tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.), 2008/C 322/03 EK

bizottsági közlemény (2008. december 17.), 2008/C 137/07 EK bizottsági közlemény (2008. június 4.), helyesbítve

az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL L sorozat 93., 2008. április 4.);

d) 5.1.4. pontja tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.), 2008/C 322/03 EK

bizottsági közlemény (2008. december 17.) és 2007/C 165/06 EK bizottsági közlemény (2007. július 19., 13. o.);

e) 5.2.2. pontja tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.), 2008/C 322/03 EK

bizottsági közlemény (2008. december 17.) és 2008/C 137/07 EK bizottsági közlemény (2008. június 4.);

f) 5.3.2. pontja tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.), 2008/C 322/03 EK

bizottsági közlemény (2008. december 17.), helyesbítve az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL L sorozat 93.,

2008. április 4.);

g) 5.3.3. pontja tekintetében a 2008/C 322/03 EK bizottsági közlemény (2008. december 17.), 2008/C 137/07 EK

bizottsági közlemény (2008. június 4.) és 2007/C 165/06 EK bizottsági közlemény (2007. július 19., 18. o.);

h) 5.5.1. pontja tekintetében a 2008/C 137/07 EK bizottsági közlemény (2008. június 4.);

i) 5.5.2. pontja tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.), 2008/C 322/03 EK

bizottsági közlemény (2008. december 17.) és a 2008/C 137/07 EK bizottsági közlemény (2008. június 4.);

j) 5.6.1. pontja tekintetében a 2008/C 137/07 EK bizottsági közlemény (2008. június 4.);

k) 5.6.2. pontja tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.) és 2008/C 322/03 EK

bizottsági közlemény (2008. december 17.).

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter
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I. Az R.I. 1. számú mellékletének A) pontjában szereplő táblázat  
 
1. Bulgáriára vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv  Képesítést kísérő igazolás] 
„    
Bulgária  Диплома за висше 

образование на 
образователно-
квалификационна степен 
„магистър по Медицина” и 
професионална 
квалификация "Магистър-
лекар” 
(Felsőfokú diploma a 
„medicina magisztere” 
fokozatú szakképzésről és a 
„magiszter-orvos” 
szakképzettségről) 

Университет 
(Egyetem) 

 

” 
 
2. Cseh Köztársaságra vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv  Képesítést kísérő igazolás] 
„    
Cseh Köztársaság Diplom o ukončení studia ve 

studijním programu 
všeobecné lékařství (doktor 
medicíny, MUDr.)  
[Az általános orvosképzés 
tanulmányi program 
befejezését igazoló oklevél 
(orvosdoktor, MUDr. – 
medicinae universalis doctor)] 

Lékářská fakulta univerzity 
v České republice 
(A Cseh Köztársaság 
egyetemeinek 
orvostudományi kara) 

 

” 
 
3. Spanyolországra vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv  Képesítést kísérő igazolás] 
„    

Spanyolország  Título de licenciado en 
Medicina 
(Egyetemi orvosdoktori 
oklevél) 

1. Ministerio de 
Educación y Cultura 
(Oktatási és 
Kulturális 
Minisztérium) 

2. El rector de una 
Universidad  
(Egyetemi rektor) 

  

” 
 

1. melléklet az 50/2009. (XII. 30.) EüM rendelethez



M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 195. szám 49201

4. Franciaországra vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv  Képesítést kísérő igazolás] 
„    
Franciaország Diplôme de fin de deuxiéme 

cycle des études médicales 
(Az orvostudomány terén 
folytatott második képzési 
ciklus befejezését igazoló 
oklevél) 
 

 Universités (Egyetemek)  

” 
 
5. Portugáliára vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv  Képesítést kísérő igazolás] 
„    
Portugália  Carta de Curso de 

licenciatura em medicina 
(Orvosi Tanulmányok 
befejezését tanúsító oklevél) 

Universidades (Egyetemek) Certificado emitido pela 
Ordem dos Médicos 
(Az Orvosi Kamara által 
kibocsátott bizonyítvány) 

” 
 
II. Az R.I. 1. számú mellékletének B) pontjában szereplő táblázat 
 
1. Bulgáriára vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv] 
„   

Bulgária Свидетелство за призната 
специалност 

(Bizonyítvány az elismert 
szakképesítésről) 

Университет 

(Egyetem) 

” 
 
2. Franciaországra vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv] 
„   

Franciaország 1. Certificat d'études 
spécialisées de médicine 
accompagné du diplôme 
d'Etat de docteur en 
médecine 
(Orvostudományok doktora 
állami oklevéllel kísért 
szakorvosi tanulmányokat 
igazoló bizonyítvány) 
 
2. Attestation de médecin 
spécialiste qualifié 
accompagnée du diplôme 
d'Etat de docteur en 
médecine 
(Orvostudományok doktora 
állami oklevéllel kísért 
szakorvosi képesítési 
bizonyítvány) 
 

1. Universités 
(Egyetemek) 
 
2. Conseil de l'Ordre des 
médecins 
(Orvosi Kamara Tanácsa) 

 
3. Universités 

(Egyetemek) 
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[Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv] 
„   

3. Diplôme d'études 
spécialisées ou diplôme 
d'études spécialisées 
complémentaires qualifiant 
de médecine accompagné 
du diplôme d'Etat de 
docteur en médecine 
(Orvostudományok doktora 
állami oklevéllel kísért 
szakorvosi vagy kiegészítő 
szakosított tanulmányokat 
igazoló oklevél) 

” 
 
3. Hollandiára vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv] 
„   

Hollandia Bewijs van inschrijving in 
een Specialistenregister  

(Igazolás szakorvosi 
nyilvántartásba történő 
felvételről) 

1. Medisch Specialisten 
Registratie Commissie 
(MSRC) van de Koninklijke 
Nederlandsche 
Maatschappij tot 
Bevordering der 
Geneeskunst 

[Holland Királyi 
Orvostudományi 
Fejlesztési Társaság 
Szakorvosi Nyilvántartási 
Bizottsága (MSRC)] 

2. Sociaal-
Geneeskundigen 
Registratie Commissie 
(SGRC) van de Koninklijke 
Nederlandsche 
Maatschappij tot 
Bevordering der 
Geneeskunst 

(Holland Királyi 
Orvostudományi 
Fejlesztési Társaság 
Társadalom-orvostani 
Nyilvántartási Bizottsága) 

” 
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4. Portugáliára vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv] 
„   

Portugália Titulo de especialista 
(Szakorvosi cím) 

Ordem dos Médicos 
(Orvosi Kamara) 
 

” 
 
5. Szlovákiára vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

[Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv] 
„   

Szlovákia Diplom o špecializácii 
(Szakosításról szóló oklevél) 

1. Slovenská 
zdravotnícka 
univerzita  

(Szlovák Egészségügyi 
Egyetem) 
2. Univerzita 

Komenského v 
Bratislave 

(Pozsonyi Komenský 
Egyetem)  
3. Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v 
Košiciach 

(Kassai Pavol Jozef 
Šafárik Egyetem) 

” 
 
III. Az R.I. 1. számú mellékletének C) pontjában szereplő táblázat  
 
1. „Allergológia” címszó alatti részében a  
 
a) Dániára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Megnevezés   

 Allergológia  
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év] 

„   
Dánia Medicinsk allergologi eller medicinske 

Overfølsomhedssygdomme 
(hatályon kívül helyezve: 2004. január 
1.) 

  

” 
 
b) Hollandiára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Megnevezés   

 Allergológia  
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év] 

„   
Hollandia Allergologie (hatályon kívül helyezve: 

1996. augusztus 12.) 
 

” 
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2. „Aneszteziológia” címszó alatti részében a Franciaországra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Megnevezés   

 Aneszteziológia  
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év] 

„   
 Franciaország  Anesthésie-Réanimation   

” 
 
3. „Arc-, állcsont- és szájsebészet (orvosi és fogorvosi alapképzés)” címszó alatti részében a Bulgáriára vonatkozó sor 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Megnevezés   

Arc-, állcsont- és szájsebészet (orvosi és fogorvosi alapképzés)  
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év] 

„   
Bulgária Дентална, орална и лицево-челюстна 

хирургия 
  

” 
 

4. „Arc- és állkapocs-sebészet (orvosi alapképzés)” címszó alatti részében a Magyarországra vonatkozó sor helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Megnevezés   

Arc-és állkapocs-sebészet (orvosi alapképzés)  
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év] 

„   
Magyarország Szájsebészet (hatályon kívül helyezve: 2007. 

szeptember 30.) 
  

” 
 
5. „Általános haematológia” címszó alatti részében a 
 
a) Dániára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Megnevezés   

Általános haematológia  
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év] 

„   
Dánia Intern mecicin: hæmatologi   

” 
 
b) Magyarországra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Megnevezés   

Általános haematológia  
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év] 

„   
Magyarország Hematológia   

” 
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6. „Baleseti és sürgősségi orvostan” címszó alatti részében 
 
a) a Cseh Köztársaságra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Megnevezés   

Baleseti és sürgősségi orvostan  
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év] 

„   
Cseh Köztársaság  – Traumatologie 

 – Urgentní medicína 
  

” 
 
b) a Magyarországra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Megnevezés   

Baleseti és sürgősségi orvostan  
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év] 

„   
Magyarország Oxyológia és sürgősségi orvostan   

” 
 
c) a Szlovákiára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Megnevezés   

Baleseti és sürgősségi orvostan  
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év] 

„   
Szlovákia  – Úrazová chirurgia 

 – Urgentná medicina 
  

” 
 
d) az Egyesült Királyságra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Megnevezés   

Baleseti és sürgősségi orvostan  
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év] 

„   
Egyesült Királyság Emergency medicine  

” 
 
7. „Belgyógyászat” címszó alatti részében a Dániára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Megnevezés   

Belgyógyászat  
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év] 

„   
Dánia  Intern medicin (hatályon kívül helyezve: 

2004. január 1.) 
  

” 
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8. „Bőr- és nemibeteg-gyógyászat” címszó alatti részében a Dániára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Megnevezés   

Bőr- és nemibeteg-gyógyászat 
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év] 

„   
Dánia  Dermato-venerologi   

” 
 
9. „Csecsemő- és gyermekgyógyászat” címszó alatti részében a Dániára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 

[Ország  Megnevezés   

Csecsemő- és gyermekgyógyászat 
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év] 

„   
Dánia Pædiatri  

” 
10. „Diagnosztikai radiológia” címszó alatti részében a Dániára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Megnevezés   

Diagnosztikai radiológia 
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év] 

„   
Dánia Diagnostik radiologi   

” 
 
11. „Endokrinológia” címszó alatti részében a 
 
a) Dániára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Megnevezés   

Endokrinológia 
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év] 

„   
Dánia Intern medicin: endokrinologi   

” 
 
b) Franciaországra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Megnevezés   

Endokrinológia 
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év] 

„   
Franciaország Endocrinologie – diabète – maladies 

métaboliques 
  

” 
 



M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 195. szám 49207

c) Portugáliára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Megnevezés   

Endokrinológia 
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év] 

„   
Portugália Endocrinologia/ Nutrição   

” 
 
12. „Érsebészet” címszó alatti részében a  
 
a) Dániára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Megnevezés   

Érsebészet 
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év] 

„   
Dánia Karkirurgi   

” 
 
b) Portugáliára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Megnevezés   

Érsebészet 
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év] 

„   
Portugália  Angologia/Cirurgia vascular   

” 
 
13. „Fizioterápia” címszó alatti részében a  
 
a) Franciaországra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Megnevezés   

Fizioterápia 
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év] 

„   
Franciaország Médecine physique et de réadaptation   

” 
 
b) Portugáliára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Megnevezés   

Fizioterápia 
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év] 

„   
Portugália Medicina física e de reabilitação   

” 
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14. „Fül-orr-gégegyógyászat” címszó alatti részében a 
 
a) Dániára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Megnevezés   

Fül-orr-gégegyógyászat 
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év] 

„   
Dánia Oto-rhino-laryngologi   

” 
 
b) Franciaországra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Megnevezés   

Fül-orr-gégegyógyászat 
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év] 

„   
Franciaország  Oto-rhino-laryngologie et chirurgie 

cervico-faciale 
  

” 
 
15. „Gasztroenterológia” címszó alatti részében a  
 
a) Belgiumra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Megnevezés   

Gasztroenterológia 
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év] 

„   
Belgium Gastro-entérologie/Gastro-enterologie   

” 
 
b) Dániára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Megnevezés   

Gasztroenterológia 
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év] 

„   
Dánia  Intern medicin: gastroenterology og 

hepatologi 
  

” 
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c) Hollandiára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Megnevezés   

Gasztroenterológia 
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év] 

„   
Hollandia Maag-darm-leverziekten   

” 
 
16. „Geriátria” címszó alatti részében a Dániára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Megnevezés   

Geriátria 
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év] 

„   
Dánia  Intern medicin: geriatric   

” 
 
17. „Gyermekpszichiátria” címszó alatti részében a 
 
a) Franciaországra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 

[Ország  Megnevezés   

Gyermekpszichiátria 
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év] 

„   
Franciaország Pédopsychiatrie (hatályon kívül helyezve: 

1991. január 1.) 
  

” 
 
b) Magyarországra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Megnevezés   

Gyermekpszichiátria 
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év] 

„   
Magyarország  Gyermek- és ifjúsági pszichiátria   

” 
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c) Portugáliára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Megnevezés   

Gyermekpszichiátria 
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év] 

„   
Portugália Psiquiatria da infância e da adolescência   

” 
 
18. „Idegsebészet” címszó alatti részében a Dániára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Megnevezés   

Idegsebészet 
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év] 

„   
Dánia  Neurokirurgi   

” 
 
19. „Immunológia” címszó alatti részében a Bulgáriára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 

[Ország  Megnevezés   

Immunológia 
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év] 

„   
Bulgária Клинична имунология   

” 
 
20. „Infektológia” címszó alatti részében a  
 
a) Dániára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Megnevezés   

Infektológia 
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év] 

„   
Dánia Intern medicin: Infektionsmedicin    

” 
 
b) Portugáliára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Megnevezés   

Infektológia 
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év] 

„   
Portugália Doenças infecciosas   

” 
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21. „Kardiológia” címszó alatti részében a 
 

a) Dániára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Megnevezés   

Kardiológia 
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év] 

„   
Dánia Intern medicin: Kardiologi   

” 
 
b) Franciaországra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 

[Ország  Megnevezés   

Kardiológia 
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év] 

„   
Franciaország Cardiologie et maladies vasculaires   

” 
 

22. „Klinikai biológia” címszó alatti részében a Görögországra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Megnevezés   

Klinikai biológia 
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év] 

„   
Görögország -   

” 
 
23. „Mellkassebészet” címszó alatti részében 
 
a) a Dániára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Megnevezés   

Mellkassebészet 
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év] 

„   
Dánia Thoraxkirurgi   

” 
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b) az Olaszországra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Megnevezés   

Mellkassebészet 
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év] 

„   
Olaszország  – Chirurgia toracica; 

 – Cardiochirurgia 

  

” 
 

24. „Mikrobiológia és bakteriológia” címszó alatti részében a Görögországra vonatkozó sor helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

 
[Ország  Megnevezés   

Mikrobiológia és bakteriológia 
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év] 

„   
Görögország  – Ιατρική Βιοπαθολογία 

 – Μικροβιολογία 
  

” 
 

25. „Nefrológia” címszó alatti részében a Dániára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Megnevezés   

Nefrológia 
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év] 

„   
Dánia Intern medicin: nefrologi   

” 
 

26. „Neurológia” címszó alatti részében a Dániára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Megnevezés   

Neurológia 
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év] 

„   
Dánia Neurologi   

” 
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27. „Ortopédia” címszó alatti részében a Magyarországra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 

[Ország  Megnevezés   

Ortopédia 
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év] 

„   
Magyarország  Ortopédia és traumatológia   

” 
 
28. „Patológia” címszó alatti részében 
 

a) a Dániára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Megnevezés   

Patológia 
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év] 

„   
Dánia  Patologisk anatomi og cytology   

” 
 
b) az Írországra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Megnevezés   

Patológia 
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év] 

„   
Írország  Histopathology   

” 
 

29. „Plasztikai sebészet” címszó alatti részében a Portugáliára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Megnevezés   

Plasztikai sebészet 
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év] 

„   
Portugália Cirurgia plástica, estética e reconstrutiva   

” 
 

30. „Radiológia” címszó alatti részében a Spanyolországra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Megnevezés   

Radiológia 
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év] 

„   
Spanyolország Electroradiología (hatályon kívül helyezve: 

1984. február 1.) 
  

” 
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31. „Reumatológia” címszó alatti részében a Dániára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Megnevezés   

Reumatológia 
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év] 

„   
Dánia Intern medicin: reumatologi   

” 
 

32. „Sebészet” címszó alatti részében a Dániára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Megnevezés   

Sebészet 
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év] 

„   
Dánia Kirurgi   

” 
 
33. „Sugárterápia” címszó alatti részében a 
 

a) Dániára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Megnevezés   

Sugárterápia 
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év] 

„   
Dánia Klinisk Onkologi   

” 
 
b) Franciaországra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Megnevezés   

Sugárterápia 
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év] 

„   
Franciaország Oncologie option oncologie 

radiothérapique 
  

” 
 

34. „Szemészet” címszó alatti részében a Dániára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Megnevezés   

Szemészet 
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év] 

„   
Dánia Oftalmologi   

” 
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35. „Szülészet-nőgyógyászat” címszó alatti részében a 
 

a) Bulgáriára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Megnevezés   

Szülészet-nőgyógyászat 
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év] 

„   
Bulgária Акушерство и гинекология   

” 
 

b) Dániára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Megnevezés   

Szülészet-nőgyógyászat 
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év] 

„   
Dánia Gynaekologi og obstetrik   

” 
 

c) Hollandiára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Megnevezés   

Szülészet-nőgyógyászat 
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év] 

„   
Hollandia Obstetrie en Gynaecologie   

” 
 

36. „Társadalomorvostan és szociális orvostan” címszó alatti részében a Ciprusra vonatkozó sor helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

 
[Ország  Megnevezés   

Társadalomorvostan és szociális orvostan 
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év] 

„   
Ciprus - Υγειονολογία 

- Κοινωνική Ιατρική 
  

” 
 

37. „Trópusi betegségek” címszó alatti részében az Ausztriára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Megnevezés   

Trópusi betegségek 
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év] 

„   
Ausztria Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin   

” 
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38. „Tüdőgyógyászat” címszó alatti részében a Dániára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Megnevezés   

Tüdőgyógyászat 
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év] 

„   
Dánia Intern medicin: lungesygdomme   

” 
 
39. „Urológia” címszó alatti részében a 
 

a) Dániára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Megnevezés   

Urológia 
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év] 

„   
Dánia Urologi   

” 
 

b) Franciaországra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Megnevezés   

Urológia 
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év] 

„   
Franciaország Chirurgie urologique   

” 
 
IV. Az R.I. 1. számú mellékletének D) pontjában szereplő táblázat  
 
1. Franciaországra vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 
[Ország  Oklevél megnevezése] 
„  

Franciaország Diplômes d'études spécialisées de médicine générale accompagné du diplôme d'Etat 
de docteur en médicine 

” 
 
2. Hollandiára vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
[Ország  Oklevél megnevezése] 
„  

Hollandia Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke 
Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (kiadta: Huisarts, 
Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapte Registratie Commissie 
(HRVC) 

” 
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3. Portugáliára vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
[Ország  Oklevél megnevezése] 
„  

Portugália Título de especialista em medicina geral e familiar 
” 

 
V. Az R.I. 1. számú mellékletének E) pontjában szereplő táblázat  
 
1. Spanyolországra vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
[Ország  Megnevezés] 
„  

Spanyolország Médico de familia 
” 

 
2. Portugáliára vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
[Ország  Megnevezés] 
„  

Portugália Especialista em medicina geral e familiar 
” 
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Az R.I. 2. számú mellékletének A) pontjában szereplő táblázat 
 
1. Cseh Köztársaságra vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 
[Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv  Képesítést kísérő igazolás] 
„    

Cseh Köztársaság  1. Diplom o ukončení studia 
ve studijním programu 
ošetřovatelství ve studijním 
oboru všeobecná sestra 
(bakalář, Bc.)  
[Az ápoló képzés tanulmányi 
program befejezését igazoló 
oklevél az általános 
ápolás/nővér szakon (bakalář - 
baccalaureus, Bc.)]  
 
2. Diplom o ukončení studia 
ve studijním oboru 
diplomovaná všeobecná 
sestra (diplomovany 
specialista, DiS.) accompanied 
by the following certificate:  
Vysvědčení o absolutoriu 
[Az ápoló képzés tanulmányi 
program befejezését igazoló 
okleveles általános 
ápolás/nővér szakon 
(diplomovany specialista – 
okleveles szakember, DiS.)] 

 1. Vysoká škola zřizéná nebo 
uznaná státem  
(Az állam által alapított vagy 
elismert egyetem)  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2. Vyšší odborná škola zřízená 
nebo uznaná státem  
(Az állam által alapított vagy 
elismert főiskola) 

 1. Vysvědčení o státní 
závĕrĕčné zkoušce  
(Államvizsgáról szóló 
bizonyítvány)  
2. Vysvĕdcĕní o 
absolutoriu  
(Bizonyítvány a felsőfokú 
tanulmányok elvégzéséről) 

” 
 

2. Lengyelországra vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv  Képesítést kísérő igazolás] 
„    

Lengyelország 1. Dyplom ukończenia 
studiów wyższych na 
kierunku pielęgniarstwo 
z tytułem „magister 
pielęgniarstwa”  
(Ápolói szakon végzettek 
egyetemi/főiskolai 
oklevele „okleveles ápoló” 
címmel) 

2. Dyplom ukończenia 
studiów wyższych 
zawodowych na 
kierunku/specjalności 
pielęgniarstwo z tytułem 
„licencjat pielęgniarstwa” 
(Ápolói karon/szakon 
végzett felsőfokú 
tanulmányok befejezését 
igazoló diploma, mely 
„ápolónő licenc” cím 
használatára jogosít) 

 Instytucja prowadząca 
kształcenie na poziomie 
wyższym uznana przez 
właściwe władze 

(A felsőfokú végzettséget nyújtó 
oktatási intézmény képzési 
tevékenységét elismerő illetékes 
hatóság) 

 

” 

2. melléklet az 50/2009. (XII. 30.) EüM rendelethez
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3. Romániára vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
[Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv  Képesítést kísérő igazolás] 

„    

Románia  1. Diplomă de absolvire de  
asistent medical generalist cu 
studii superioare de scurtă  
durată 
(1. Főiskolai oklevél: általános 
ápolás és betegellátás) 
   
2. Diplomă de licenţă de 
asistent medical generalist cu 
studii superioare de lungă 
durată 
(2. Egyetemi oklevél: 
általános ápolás és 
betegellátás) 
 
3. Diploma de asistent 

medical generalist cu 
studii post-liceale 
(3. Főiskolai képzésben szerzett 
általános egészségügyi 
asszisztensi végzettséget igazoló 
oklevél) 
 

 1. Universităţi  
(1. Tudományegyetem) 
   
   
   
   
   
2. Universităţi  
(2. Tudományegyetem) 
 

3. Ministerul Educaţiei, 
Cercetării 
şi Tineretului 

(3. Oktatási, Kutatási és Ifjúsági 
Minisztérium) 

 

” 
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I. Az R.I. 3. számú mellékletének A) pontjában szereplő táblázat 

 
1. Bulgáriára vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 
[Ország Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv  Képesítést kísérő igazolás] 
„    

Bulgária  Диплома за висше 
образование на 
образователно-  
квалификационна степен 
„Магистър” по „Дентална 
медицина” с професионална 
квалификация „Магистър-  
лекар по дентална 
медицина” (Felsőfokú diploma 
a fogorvosi  
„magiszter” szintű 
szakképzésről és a „magiszter-
fogorvos” szakképzésről) 

 Университет 
(Egyetem) 

  

” 
 
2. Cseh Köztársaságra vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv  Képesítést kísérő igazolás] 
„    

Cseh Köztársaság Diplom o ukončení studia ve 
studijním programu zubní 
lékařství (doktor zubního 
lékařství, MDDr.) 
[A fogorvos képzés tanulmányi 
program befejezését igazoló 
oklevél (doktor zubního 
lékařství – fogorvos, MDDr.)] 

Lékařská fakulta univerzity v 
České republice  
(A Cseh Köztársaság 
egyetemeinek 
orvostudományi kara) 

  

” 
 
3. Dániára vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv  Képesítést kísérő igazolás] 
„    

Dánia  Bevisfor tandlægeeksamen 
(odontologisk 
kandidateksamen)  
[Fogorvosi vizsgabizonyítvány 
(odontológusi jelöltvizsga)] 

 Tandlægehøjskolerne, 
Sundhedsvidenskabeligt 
Universitetsfakultet  
(Fogorvosi főiskola, 
Egészségtudományi egyetemi 
kar) 

1. Autorisation som 
tandlæge, udstedt af 
Sundhedsstyrelsen  
(Fogorvosi jogosítvány, 
amelyet az 
Egészségügyi 
Igazgatóság állít ki) 

2. Tilladelse til 
selvstćndig virke 
somtandlæge 
(Önálló fogorvosi 
praktizálásra 
feljogosító engedély) 

” 
 

3. melléklet az 50/2009. (XII. 30.) EüM rendelethez
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4. Ausztriára vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv  Képesítést kísérő igazolás] 
„    

Ausztria  Bescheid über die Verleihung 
des akademischen Grades 
„Doktor der Zahnheilkunde”  
(Határozat a „foggyógyászat 
doktora” tudományos fokozat 
odaítéléséről) 

- Medizinische Universität 
(Orvostudományi 
Egyetem) 

- Medizinische Fakultät 
der Universität  
(Egyetemi 
Orvostudományi Kar) 

 

” 
 

II. Az R.I. 3. számú mellékletének B) pontjában szereplő táblázat 
 
1. „Fogszabályozástan” címszó alatti részében a 
 

a) Cseh Köztársaságra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 

[Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv 
 Fogszabályozástan] 

„   

Cseh Köztársaság  Diplom o specializaci (v 
oboru ortodoncie) 
(Fogszabályozási szakképzettséget igazoló  
oklevél) 
 

 1. Institut postgraduálního 
vzdělávání ve zdravotnictví 
(Egészségügyi Továbbképzési Intézet) 
 
2. Ministerstvo zdravotnictví 
(Egészségügyi Minisztérium) 

” 
 
b) Portugáliára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv 
 Fogszabályozástan] 

„   

Portugália  Título de Especialista em Ortodontia 
(Szakképzettség fogszabályozás 
szakterületén) 
 

 Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) 
(Fogorvosi Kamara) 

” 
 
c) Romániára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv 
 Fogszabályozástan] 

„   

Románia  Certificatul de specialist în Ortodonţie 
şi Ortopedie dento-facială 
(Orthodontus és állcsont-ortopédiai 
szakképesítést igazoló oklevél) 
 

 Ministerul Sănătăţii Publice 
(Egészségügyi Minisztérium) 

” 
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d) Szlovákiára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv 
 Fogszabályozástan] 

„   

Szlovákia  Diplom o špecializácii v špecializačnom 
odbore čeľustná ortopédia 
(Fogszabályozási szakképzettséget igazoló 
oklevél) 
 

 Slovenská zdravotnícka univerzita 
(Szlovák Egészségügyi Egyetem) 

” 
 
e) Svédországra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv 
 Fogszabályozástan] 

„   

Svédország Bevis om specialistkompetens i ortodonti
(Fogszabályozó szakfogorvosi oklevél) 
 

 Socialstyrelsen 
(Társadalombiztosítási Igazgatóság) 

” 
 

2. „Szájsebészet” címszó alatti részében a 
 
a) Cseh Köztársaságra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv 
Szájsebészet] 

„   

Cseh Köztársaság  Diplom o specializaci (v 
oboru orální a maxilofaciální 
chirurgie) 
(Száj- és maxilofaciális sebészeti 
szakképzettséget igazoló oklevél) 
 

 1. Institut postgraduálního 
vzdělávání ve zdravotnictví 
(Egészségügyi Továbbképzési Intézet) 
 

2. Ministerstvo zdravotnictví 
(Egészségügyi Minisztérium) 

” 
 
b) Portugáliára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv 
Szájsebészet] 

„   

Portugália  Título de Especialista em Cirurgia Oral 
(Szakképzettség szájsebészet szakterületén) 
 

 Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) 
(Fogorvosi Kamara) 

” 
 

c) Romániára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv 
Szájsebészet] 

„   

Románia  Certificatul de specialist în Chirurgie 
dento-alveolară 
(Dentoalveoláris szájsebészeti szakképesítést 
igazoló oklevél) 
 

 Ministerul Sănătăţii Publice 
(Egészségügyi Minisztérium) 

” 



M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 195. szám 49223

d) Szlovákiára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv 
Szájsebészet] 

„   

Szlovákia  Diplom o špecializácii v špecializačnom 
odbore maxilofaciálna chirurgia 
(Maxilofaciális sebészeti specializált 
szakterületről szóló diploma) 
 

 – Slovenská zdravotnícka univerzita 
(Szlovák Egészségügyi Egyetem) 

 
 – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach 
(Kassai Pavol Jozef Šafárik Egyetem) 

” 
 
e) Svédországra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv 
Szájsebészet] 

„   

Svédország  Bevis om specialistkompetens i oral 
kirurgi 
(Szájsebész szakfogorvosi oklevél) 
 

 Socialstyrelsen 
(Társadalombiztosítási Igazgatóság) 

” 
 
III. Az R.I. 3. számú melléklete D) pontjának 
 
1. b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„b) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére a következő időpontok előtt 
kiállított fogszabályozástan/szakfogorvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által 
meghatározott minimális képzési követelményeknek: 
– 2008. december 17. Románia és Szlovákia esetében, 
–  2008. június 4. Portugália esetében, 
–  2007. július 19. a Cseh Köztársaság esetében, 
–  2007. január 1. Bulgária esetében, 
–  2005. május 21. Olaszország esetében, 
–  2005. január 27. Belgium esetében, 
–  2004. május 1. Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország és Szlovénia esetében, 
–  2002. június 1. Svájc esetében, 
–  1995. május 1. Liechtenstein esetében, 
–  1994. január 1. Izland, Norvégia, Finnország és Svédország esetében, 
–  1981. január 1. Görögország esetében, 
–  1980. január 28. Dánia, Németország, Franciaország, Írország, Hollandia és az Egyesült Királyság esetében, 
ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző 
öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott 
tevékenységet.” 
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2. c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„c) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére a következő időpontok előtt 
kiállított szájsebészet/szakfogorvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott 
minimális képzési követelményeknek: 
–  2008. december 17. Románia és Szlovákia esetében, 
–  2008. június 4. Portugália esetében, 
–  2007. július 19. a Cseh Köztársaság esetében, 
–  2007. január 1. Bulgária esetében, 
–  2005. május 21. Olaszország esetében, 
– 2004. május 1. Ciprus, Litvánia, Málta, Lengyelország és Szlovénia esetében, 
–  2002. június 1. Svájc esetében, 
–  1995. május 1. Liechtenstein esetében, 
–  1994. január 1. Izland, Norvégia, Finnország és Svédország esetében, 
–  1981. január 1. Görögország esetében, 
–  1980. január 28. Dánia, Németország, Írország, Hollandia és az Egyesült Királyság esetében, 
ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző 
öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott 
tevékenységet.” 
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Az R.I. 4. számú mellékletének A) pontjában szereplő táblázat  
 
1. Cseh Köztársaságra vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 
[Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv  Képesítést kísérő igazolás] 
„    
Cseh Köztársaság  1. Diplom o ukončení studia 

ve studijním programu 
ošetřovatelství ve studijním 
oboru všeobecná sestra 
(bakalář, Bc.)  

[Az ápolói tanulmányi program 
keretében az okleveles 
szülészeti asszisztens (bachelor, 
Bc.) tanszakon elvégzett 
tanulmányokat igazoló 
oklevél] 
 
2. Diplom o ukončení studia 
ve studijním oboru 
diplomovaná porodní 
asistentka (diplomovaný 
specialista, DiS.)  
[Az ápolói képzés tanulmányi 
program befejezését igazoló 
oklevél, okleveles szülésznő 
szakon (diplomovaný 
specialista – okleveles 
szakember, DiS.)] 

 1. Vysoká škola zřízená nebo 
uznaná státem  
(Az állam által alapított vagy 
elismert főiskola)  
2. Vyšší odborná škola 
zřízená nebo uznaná státem 
(Az állam által alapított vagy 
elismert főiskola) 

 1. Vysvédčení o státní 
závĕrečné zkoušce  
(Államvizsgáról szóló 
bizonyítvány)  
2. Vysvédčení o absolutoriu 
(Bizonyítvány a felsőfokú 
tanulmányok elvégzéséről) 

” 
 
2. Ausztriára vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 
[Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv  Képesítést kísérő igazolás] 
„    
Ausztria 1. Hebammen-Diplom  

(szülésznő oklevél) 
 
2. Diplom über den 

Abschluss des 
Fachhochschul- 
Bachelorstudiengangs 
„Hebamme” 

(Bachelor fokozatú főiskolai 
diploma a „szülésznő” kurzus 
elvégzéséről) 

 

1. Hebammenakademie 
 (Szülésznő-akadémia) 
 
Bundeshebammenlehranstalt 
(Szövetségi szülésznőképző 
intézet) 
 
2. Fachhochschulrat 
(Főiskolák Tanácsa) 
 

  

” 
 

4. melléklet az 50/2009. (XII. 30.) EüM rendelethez
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3. Lengyelországra vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
[Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv  Képesítést kísérő igazolás] 
„    
Lengyelország 1. Dyplom ukońnczenia 

studiów wyższych na 
kierunku położnictwo z 
tytulem „magister 
položnictwa”  
(Szülész szakon 
végzettek 
egyetemi/főiskolai 
diplomája „okleveles 
szülész/nő” címmel) 

 
2. Dyplom ukończenia 

studiów wyższych 
zawodowych na 
kierunku/specjalności 
położnictwo z tytułem 
„licencjat położnictwa” 

(Ápolói karon/szakon végzett 
felsőfokú tanulmányok 
befejezését igazoló diploma, 
mely „szülésznő licenc” cím 
használatára jogosít)  

Instytucja prowadząca 
kształcenie na 
poziomie wyższym uznana 
przez właściwe 
(A felsőfokú végzettséget 
nyújtó oktatási intézmény 
képzési tevékenységét elismerő 
illetékes hatóság) 
 

  

” 
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Az R.I. 5. számú mellékletének A) pontjában szereplő táblázat  
 
1. Bulgáriára vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 
[Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv  Képesítést kísérő igazolás] 
„    
Bulgária  Диплома за висше  

образование на  
образователно- 
квалификационна степен  
„Магистър” по  
„Фармация” с  
професионална  
квалификация 
„Магистър-фармацевт” 
(Felsőfokú diploma a 
„gyógyszerész magiszter” 
szintű szakképzésről, amely a 
„magiszter-gyógyszerész” 
szakképzettséget igazolja) 

 Университет 
(Egyetem) 

 

” 
 
2. Cseh Köztársaságra vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
[Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv  Képesítést kísérő igazolás] 
„    
Cseh Köztársaság  Diplom o ukončení studia 

ve studijním programu 
farmacie (magistr, Mgr.)  
[A gyógyszerész képzés 
tanulmányi program 
befejezését igazoló oklevél 
(magister, Mgr.)] 

 Farmaceutická fakulta 
univerzity v České republice 
(A Cseh Köztársaság 
egyetemeinek gyógyszerész 
kara) 

 

” 
 
3. Dániára vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
[Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv  Képesítést kísérő igazolás] 
„    
Dánia  Cand. Pharm. 

(Cand. Pharm.) 
Det Farmaceutiske Fakultet, 
Københavns Universitet 
(A Koppenhágai Egyetem 
Gyógyszerésztudományi 
Kara) 

 

” 
 
4. Svédországra vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
[Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv  Képesítést kísérő igazolás] 
„    
Svédország  Apotekarexamen  

(Gyógyszerész oklevél) 
 Universitet och högskolor 
(Egyetem vagy főiskola) 

 

” 

5. melléklet az 50/2009. (XII. 30.) EüM rendelethez
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1.  Az R.II. 1. mellékletének VI. Gyógyszerészképzés című pontja 2. c) alpontjának 
 a) 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6. Gyógyszerkémia, a gyógyszerek vizsgálatát is beleértve”, 
 b) 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
  „14. Jogi szabályozás és szakmai etika, ahol helyénvaló”. 
2.  Az R.II. 1. mellékletének VII. Szülésznői képzés című pontja 1. b) alpontjának 
 a) 1.1.12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
  „1.1.12. Egészségügyi és szociális jogi szabályozás és az egészségügy szervezete”, 
 b) 1.2.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
  „1.2.5. felkészítés a szülésre és a szülővé válásra, a pszichológiai szempontok figyelembevételével”. 
 
 
 
 
 

6. melléklet az 50/2009. (XII. 30.) EüM rendelethez
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„2. melléklet a 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelethez 

Az oklevél elismerésére irányuló kérelem adattartalma 

1. A kérelmező természetes személyazonosító adatai 
a) családi és utóneve 
b) születési családi és utóneve 
c) születési helye és ideje 
d) anyja születési családi és utóneve 

 
2. A kérelmező egyéb személyes adatai 

a) oklevélen, bizonyítványon szereplő neve 
b) személyi igazolvány vagy útlevél száma 
c) lakóhelye 
d) tartózkodási helye vagy levelezési címe (ha eltér) 
e) telefonszáma * 
f) e-mail címe * 
g) állampolgársága 
h) neme 

3. Az elismertetni kívánt szakképzettségre vagy szakképesítésre vonatkozó adatok: 
a) megnevezése eredeti nyelven 
b) megnevezése magyarul 
c) száma 
d) kelte 
e) kiállítója (oktatási intézmény megnevezése, címe) 
f) képzés időtartama 

4. Kérelmező szakmai tapasztalatára vonatkozó adatok 
a) jelenlegi munkáltató neve 
b) jelenlegi munkáltató címe 
c) jelenlegi munkahelyi beosztás 
d) munkáltatói jogkör gyakorlójának neve, beosztása és elérhetősége 
e) előző munkahelyek az elmúlt öt év során (munkahely neve, szakmai tapasztalat időtartama, munkahelyi 

beosztása) 

5. Kérelmező nyelvismerete 

6. A kérelemhez csatolt okiratok, dokumentumok tételes felsorolása 

7. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a 
továbbiakban: Ket.) 28/A. § (1) bekezdése szerinti kapcsolattartás módjának megjelölése 
 

8. Kérelem kelte 
 

9. Kérelmező aláírása 
 

10. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek és személyes 
adatai kezeléséhez hozzájárul. 
 

 
A *-gal megjelölt adatok megadása nem kötelező.” 

 

7. melléklet az 50/2009. (XII. 30.) EüM rendelethez
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„4. melléklet a 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelethez 
 

Az oklevél, bizonyítvány külföldi elismertetéséhez szükséges hatósági bizonyítvány kiállítása iránti 

kérelem adattartalma 

 
1. Annak pontos megjelölése, hogy a kérelem milyen hatósági bizonyítvány kiállítására irányul 

 
2. A kérelmező természetes személyazonosító adatai 

a) családi és utóneve 
b) születési családi és utóneve 
c) születési helye és ideje 
d) anyja születési családi és utóneve 

 
3. A kérelmező egyéb személyes adatai 

a) lakóhelye 
b) tartózkodási helye vagy levelezési címe (ha eltér) 
c) telefonszáma * 
d) e-mail címe * 
e) alapnyilvántartási száma 

 
4. A kérelemhez csatolt okiratok, dokumentumok tételes felsorolása 

 
5. A Ket. 28/A. § (1) bekezdése szerinti kapcsolattartás módjának megjelölése 

 
6. Kérelem kelte 

 
7. Kérelmező aláírása 

 
8. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek és személyes 

adatai kezeléséhez hozzájárul. 
 

 
A *-gal megjelölt adatok megadása nem kötelező.” 

8. melléklet az 50/2009. (XII. 30.) EüM rendelethez
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1.  Az R.III. 3. mellékletének felvezető szövege az „I. Kifejezett kérelem arra vonatkozóan, hogy a Hivatal a kérelemben, 
valamint a mellékelt okiratokban és igazolásokban foglaltak alapján” szövegrészt megelőzően a következő 
rendelkezéssel egészül ki: 
  „A XVII. pontban foglalt nyilatkozatot a nyilvántartásba vételi és az újrafelvételi kérelem esetén kell feltüntetni.” 

2.  Az R.III. 3. melléklete a következő XVII–XVIII. pontokkal egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi XVII. pont számozása 
XIX. pontra módosul: 
  „XVII. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Hivatal az Eütv. 112/B. § (3) bekezdése szerinti 
hatósági ellenőrzést végezze az ott meghatározottak szerint. 

      XVIII. Kifejezett kérelem a Hivatalnak az Eütv. 112/B. § (1) bekezdése szerinti adatigénylésére vonatkozóan.” 
3.  Az R.III. 3. mellékletének e melléklet 2. pontjával átszámozott XIX. pont 1-3. pontja helyébe a következő rendelkezés 

lép, valamint a XIX. pont a következő 4. ponttal egészül ki: 
 „1. Megújítási kérelemhez:  
a) szakmai gyakorlat igazolása [csak a 8. § (4) bekezdése szerinti esetben, illetve akkor, ha a kérelmező a 8. § (2)  

          bekezdése alapján az igazolás beszerzését nem kéri]. 
2. Újrafelvételi kérelemhez: 
a) szakmai gyakorlat igazolása [csak a 8. § (4) bekezdése szerinti esetben, illetve akkor, ha a kérelmező a 8. § (2)  

     bekezdése alapján az igazolás beszerzését nem kéri], 
b) az Eütv. 112/B. § (1) bekezdésében foglalt hatósági bizonyítvány [ha a kérelmező nem él a XVIII. pont szerinti  

      kérelemmel]. 
3. Meghosszabbítási kérelemhez: 

a) a meghosszabbítás alapjául szolgáló dokumentumok (például: a közfeladatot ellátó személy munkáltatójának a 
munkavégzés helyére, időtartamára vonatkozó igazolása), 
b) az Eütv. 112/A. § (2) bekezdése szerinti előre nem tervezhető esemény megnevezése és annak igazolására szolgáló 
dokumentumok. 
4. Nyilvántartásba vételi kérelemhez: 
a) nyelvismeretet igazoló dokumentum (ha van ilyen), 
b) tudományos fokozat megszerzését igazoló dokumentum (ha van ilyen), 
c) az Eütv. 112/B. § (1) bekezdésében foglalt hatósági bizonyítvány [ha a kérelmező nem élt a XVIII. pont szerinti 
kérelemmel].” 

 

9. melléklet az 50/2009. (XII. 30.) EüM rendelethez



Az egészségügyi miniszter 51/2009. (XII. 30.) EüM rendelete

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és az emberi vér és vérkomponensek gyûjtésére, vizsgálatára,

feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minõségi és biztonsági elõírásokról, valamint

ezek egyes technikai követelményeirõl szóló 3/2005. (II. 10.) EüM rendelet módosításáról

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés k), l) és m) pontjában, valamint az

egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egészségügyi

miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és b) pontja szerinti feladatkörömben eljárva –

a következõket rendelem el:

1. § (1) Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM

rendelet (a továbbiakban: R.) 1/A. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R. 4. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az R. 14. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

2. § Az emberi vér és vérkomponensek gyûjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó

minõségi és biztonsági elõírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeirõl szóló 3/2005. (II. 10.) EüM

rendelet (a továbbiakban: EüM r.) 4. számú melléklete

a) az 5. melléklet,

b) a 6. melléklet

szerint módosul.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2009. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1. § (2) és (4) bekezdése, valamint az (5) bekezdés 2010. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. § (1) és (3) bekezdése 2010. július 1-jén lép hatályba.

(4) A 2. § hatálybalépésérõl külön jogszabály rendelkezik.

(5) Az R. 9/C. §-ában a „27. §-ának (15) bekezdése” szövegrész helyébe a „28/A. §-a” szöveg lép.

(6) Ez a rendelet a 2004/33/EK irányelv III. mellékletében a teljes vér és vérkomponensek donoraira megállapított

alkalmassági kritériumok némelyikétõl az influenza A(H1N1) világjárvány nyomán felmerülõ vérhiány kockázata miatt

történõ ideiglenes eltérés engedélyezésérõl szóló, 2009. november 3-i 2009/135/EK bizottsági irányelv

rendelkezéseinek való megfelelést szolgálja.

(7) Ez a rendelet 2010. július 2-án a hatályát veszti.

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter

1. melléklet az 51/2009. (XII. 30.) EüM rendelethez

Az R. 1/A. számú melléklete a

„

06034
R. 4. sz. melléklete

szerint

XIGRIS (aktivált alfa drotrekogin)
5 mg por oldatos infúzióhoz

Felnõtt betegek többszervi
elégtelenséggel járó szepszisének
kiegészítõ kezelése06035 XIGRIS (aktivált alfa drotrekogin)

20 mg por oldatos infúzióhoz

”
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szövegrészt követõen a

„

06036

R. 4. sz. melléklete
szerint

AVASTIN (bevacizumab) 25 mg/ml
koncentrátum oldatos infúzióhoz
(4 ml)

Metasztatikus colorectalis carcinoma
elsõvonalbeli kezelése
fluoropirimidin-alapú kemoterápiával
kombinációban.
HER2-negatív metasztatikus
emlõkarcinóma elsõvonalbeli
kezelése paclitaxel kombinációban.

06037 AVASTIN (bevacizumab) 25 mg/ml
koncentrátum oldatos infúzióhoz
(16 ml)

”

szöveggel egészül ki.

2. melléklet az 51/2009. (XII. 30.) EüM rendelethez

1. Az R. 3. számú mellékletében a

„

* 01P 001A Speciális intracranialis
mûtétek 18 év felett, nem
trauma miatt

2 50 10 4,56767

”

szövegrész helyébe a

„

* 01P 001A Speciális intracranialis
mûtétek 18 év felett, nem
trauma miatt

2 50 12 4,77861

”

szöveg lép.

2. Az R. 3. számú melléklete a

„

99P 9634 Kissebészeti beavatkozások
III.

1 28 1 0,12656

”

szövegrészt követõen a

„

++ 99M 9570 Kiegészítõ HBCs H1N1
influenza gyógyszeres
kezelésére

5 0 0 0,04520

”

szöveggel egészül ki.
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3. melléklet az 51/2009. (XII. 30.) EüM rendelethez

Az R. 4. számú mellékletének 125/b. pontja a

„73991 Kemoterápia, HER+TXT 3 hetes (fenntartó ciklus) protokoll szerint”

szövegrészt követõen a

„75251 Kemoterápia, Bevacizumab + heti TAX protokoll szerint (01. fázis)

75252 Kemoterápia, Bevacizumab + heti TAX protokoll szerint (02. fázis)

75261 Kemoterápia, Bevacizumab + TAX protokoll szerint (01. fázis)”

szöveggel egészül ki.

4. melléklet az 51/2009. (XII. 30.) EüM rendelethez

Az R. 14. számú mellékletének I. B) pontjában a

„

01M 015A Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), praecerebralis érelzáródással speciális kezeléssel

”

szövegrész hatályát veszti.

5. melléklet az 51/2009. (XII. 30.) EüM rendelethez

Az EüM r. 4. számú mellékletének 1.2. alpontjában a

„

Hemoglobin nõk esetében � 125 g/l férfiak esetében � 135 g/l Valamennyi teljes vért, illetve sejtes
alkotórészt adó allogén donorra
vonatkozik

”

szövegrész helyébe a

„

Hemoglobin nõk esetében � 120 g/l férfiak esetében � 130 g/l Valamennyi teljes vért, illetve sejtes
alkotórészt adó allogén donorra
vonatkozik

”

szöveg lép.

6. melléklet az 51/2009. (XII. 30.) EüM rendelethez

Az EüM r. 4. számú mellékletének 2.2.1. alpontjában az

„

Influenzához hasonló betegség 2 hét a tünetek megszûnése után

”

szövegrész helyébe az

„

Influenzához hasonló betegség 1 hét a tünetek megszûnése után

”

szöveg lép.
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Az egészségügyi miniszter 52/2009. (XII. 30.) EüM rendelete

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történõ befogadásáról,

támogatással történõ rendelésérõl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérõl szóló

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdés

n) pontjában, továbbá a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint

a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a)–b) pontjában megállapított

feladatkörömben eljárva – az 1. melléklet tekintetében a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm.

rendelet 1. § a) pontjában megállapított feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel, a 2. melléklet tekintetében a szociális és

munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában megállapított

feladatkörében eljáró szociális és munkaügyi miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. § A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történõ befogadásáról, támogatással történõ

rendelésérõl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérõl szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.)

11. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az OEP a Gtv. 33. § (3) bekezdése alapján a közgyógyellátás keretében rendelhetõ gyógyászati segédeszközök

körét tájékoztató jelleggel közzéteszi. A Gtv. 35. § (7) bekezdése szerinti, közgyógyellátás jogcímén nem rendelhetõ

gyógyászati segédeszközök körét a 17. számú melléklet tartalmazza.”

2. § Az R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A 10. számú mellékletben meghatározottak figyelembevételével a fekvõbeteg-gyógyintézetben (a továbbiakban:

intézmény) kezelt beteg részére a rehabilitációjához, végleges ellátásához már az ott tartózkodása alatt indokolt

végleges gyógyászati segédeszközt az intézmény orvosa rendeli, amennyiben a felírói körre, illetve a szakorvosi

javaslat tételére meghatározott szakképesítés valamelyikének megfelelõ szakvizsgával rendelkezik. Az intézménybõl

elbocsátott beteg részére a szükséges gyógyászati segédeszközt az intézmény orvosa rendelheti, amennyiben a felírói

körre, illetve a szakorvosi javaslat tételére meghatározott szakképesítés valamelyikének megfelelõ szakvizsgával

rendelkezik. A rendelt gyógyászati segédeszközt a beteg kórlapján, valamint zárójelentésén fel kell tüntetni.”

3. § (1) Az R. 10. számú melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(2) Az R. az e rendelet 2. melléklete szerinti 17. számú melléklettel egészül ki.

4. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2010. január 2-án hatályát veszti.

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter
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1. melléklet az 52/2009. (XII. 30.) EüM rendelethez

1. Az R. 10. számú mellékletében a

[ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság Támogatási kategória

Kihordási

idõ

(hónap)

Felírható

mennyi-

ség/

mennyi-

ségi

egység

kódja

50% 70% 80% 90% 98%

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, � emelt indikáció,�: kiemelt indikáció,�: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhetõ]

„

0224 MULL-LAPOK Kizárólagvégleges
tracheos-
tomaesetén, idõbeli
korlátozásnélkül.

Fül-orr-gégészszakorvos,
illetvejavaslatára
háziorvos

”

szövegrész helyébe a

„

0224 MULL-LAPOK Kizárólagtracheos-
tomavagygastrostoma
esetén, idõbelikorlátozás
nélkül.

Fül-orr-
gégészszakorvos,sebész
szakorvos,onkológus
szakorvos, illetve
javaslatáraháziorvos

”

szöveg lép.

2. Az R. 10. számú mellékletében a

[ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság Támogatási kategória

Kihordási

idõ

(hónap)

Felírható

mennyi-

ség/

mennyi-

ségi

egység

kódja

50% 70% 80% 90% 98%

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, � emelt indikáció,�: kiemelt indikáció,�: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhetõ]

„

04030603 Ultrahangos
inhalátorok

Mucoviscidosis,krónikus
bronchitis,acutbronchitis,
bronchiectasia,asthma
bronchiale,pseudocroup

Fekvõbeteg-ellátóosztály
pulmonológus
szakorvosa,
tüdõbeteg-gondozó
szakorvosa,
gyermekgyógyász
szakorvos,fül-orr-gégész
szakorvos

”
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szövegrész helyébe a

„

04030603 Ultrahangos
inhalátorok

Mucoviscidosis,krónikus
bronchitis,bronchiectasia,
asthmabronchiale,
pseudocroup,
tracheostoma

Fekvõbeteg-ellátóosztály
pulmonológus
szakorvosa,
tüdõbeteg-gondozó
szakorvosa,
gyermekgyógyász
szakorvos,fül-orr-gégész
szakorvos

”

szöveg lép.

3. Az R. 10. számú mellékletében a

[ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság Támogatási kategória

Kihordási

idõ

(hónap)

Felírható

mennyi-

ség/

mennyi-

ségi

egység

kódja

50% 70% 80% 90% 98%

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, � emelt indikáció,�: kiemelt indikáció,�: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhetõ]

„

04030606 Kompresszoros
inhalátorok

Mucoviscidosis,acut
bronchitis,krónikus
bronchitis,bronchiectasia
asthmabronchiale,
pseudocroup

Fekvõbeteg-ellátóosztály
pulmonológus
szakorvosa,
tüdõbeteg-gondozó
szakorvosa,
gyermekgyógyász
szakorvos,fül-orr-gégész
szakorvos

”

szövegrész helyébe a

„

04030606 Kompresszoros
inhalátorok

Mucoviscidosis,krónikus
bronchitis,bronchiectasia,
asthmabronchiale,
pseudocroup,
tracheostoma

Fekvõbeteg-ellátóosztály
pulmonológus
szakorvosa,
tüdõbeteg-gondozó
szakorvosa,
gyermekgyógyász
szakorvos,fül-orr-gégész
szakorvos

”

szöveg lép.

4. Az R. 10. számú mellékletében a

[ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság Támogatási kategória

Kihordási

idõ

(hónap)

Felírható

mennyi-

ség/

mennyi-

ségi

egység

kódja

50% 70% 80% 90% 98%

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, � emelt indikáció,�: kiemelt indikáció,�: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhetõ]
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„

04032103 Szívókészülékek
tüdõ-ésmellkasi
megbetegedésekre

Obstructivlégúti
megbetegedésspontán
váladékürítési
képtelenséggel,
légzõizomhypotonia,
rekeszizomhypotonia,
Guillain-Barresyndroma
okoztalégzésképtelenség

Fekvõbeteg-ellátóosztály
pulmonológus
szakorvosa,fül-orr-gégész
szakorvos,rehabilitációs
szakorvos

”

szövegrész helyébe a

„

04032103 Szívókészülékek
tüdõ-ésmellkasi
megbetegedésekre

Obstructivlégúti
megbetegedésspontán
váladékürítési
képtelenséggel,
légzõizomhypotonia,
rekeszizomhypotonia,
Guillain-Barresyndroma
okozta
légzésképtelenség,
tracheostoma,gége-és
algarattumor,
gégesérülés,
gégestenosis,
tracheaszûkület

Fekvõbeteg-ellátóosztály
pulmonológus
szakorvosa,fül-orr-gégész
szakorvos,rehabilitációs
szakorvos

”

szöveg lép.

5. Az R. 10. számú mellékletében a

[ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság Támogatási kategória

Kihordási

idõ

(hónap)

Felírható

mennyi-

ség/

mennyi-

ségi

egység

kódja

50% 70% 80% 90% 98%

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, � emelt indikáció,�: kiemelt indikáció,�: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhetõ]

„

04060618 40%-os
megnyúlású
kompressziós
pólyák

Phlebothrombosis,
thrombophlebitis,
postthromboticus
szindrómaesetén,ha
asorozatgyártású
kompressziósharisnya
használatakontraindikált,
valamintnyirokoedema
komplexkezelésére

Angiológusszakorvos,
sebészszakorvos,
érsebészszakorvos,
onkológusszakorvos,
bõrgyógyászszakorvos,
belgyógyászszakorvos,
traumatológusszakorvos,
lymphoedemakezelését
végzõlymphologiai
központszakorvosa

”

szövegrész helyébe a
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„

04060618 40%-os
megnyúlású
kompressziós
pólyák

Phlebothrombosis,
thrombophlebitis,
postthromboticus
szindrómaesetén,ha
asorozatgyártású
kompressziósharisnya
használatakontraindikált,
valamintnyirokoedema
komplexkezelésére

Angiológusszakorvos,
sebészszakorvos,
érsebészszakorvos,
onkológusszakorvos,
bõrgyógyászszakorvos,
belgyógyászszakorvos,
traumatológusszakorvos,
ortopédszakorvos,
lymphoedemakezelését
végzõlymphologiai
központszakorvosa

”

szöveg lép.

6. Az R. 10. számú mellékletében a

[ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság Támogatási kategória

Kihordási

idõ

(hónap)

Felírható

mennyi-

ség/

mennyi-

ségi

egység

kódja

50% 70% 80% 90% 98%

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, � emelt indikáció,�: kiemelt indikáció,�: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhetõ]

„

041209 Sérvtapaszok,övek
éssérvkötõk

Kizárólagabban
azesetben,haabeteg
társbetegségemiatt
mûtétrealkalmatlan,
illetvehasfaliés
köldöksérveknél
postoperatívállapotban.

Sebészszakorvos,
rehabilitációsszakorvos,
nõgyógyászszakorvos,
onkológusszakorvos.

”

szövegrész helyébe a

„

041209 Sérvtapaszok,övek
éssérvkötõk

Hasfalivagyköldöksérv
esetén,haabeteg
mûtétrealkalmatlan,
illetvepostoperatív
állapotban.

Sebészszakorvos,
rehabilitációsszakorvos,
nõgyógyászszakorvos,
onkológusszakorvos.

”

szöveg lép.

7. Az R. 10. számú mellékletében a

[ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság Támogatási kategória

Kihordási

idõ

(hónap)

Felírható

mennyi-

ség/

mennyi-

ségi

egység

kódja

50% 70% 80% 90% 98%

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, � emelt indikáció,�: kiemelt indikáció,�: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhetõ]
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„

041906 Befecskendezõ
pisztolyok

Diabetesmellitusban
szenvedõ18éveskor
alattibetegeknek,
intenzívinzulinterápia
(=legalábbnapi
3alkalommaltörténõ
inzulinadás)esetén.

Diabetológiai
szakrendelésszakorvosa,
gyermekgyógyász
szakorvos

”

szövegrész helyébe a

„

041906 Befecskendezõ
pisztolyok

Diabetesmellitusban
szenvedõ18éveskor
alattibetegeknek,
intenzívinzulinterápia
(=legalábbnapi
3alkalommaltörténõ
inzulinadás)esetén.

Endokrinológus
szakorvos,
gyermekgyógyász
szakorvos

”

szöveg lép.

8. Az R. 10. számú mellékletében a

[ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság Támogatási kategória

Kihordási

idõ

(hónap)

Felírható

mennyi-

ség/

mennyi-

ségi

egység

kódja

50% 70% 80% 90% 98%

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, � emelt indikáció,�: kiemelt indikáció,�: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhetõ]

„

04190903 Tûvelegybeépített,
holttérnélküli,
egyszerhasználatos
fecskendõk

Inzulinkezelésreszoruló
diabetesmellitusesetén.
Napikétszeri inzulinadás
esetén60dbrendelhetõ
(normatívindikáció:X)
Napiháromszori
inzulinadásesetén90db
rendelhetõ(emelt
indikáció:�)Napi
négyszerivagyannál
többszöri inzulinadás
esetén120dbrendelhetõ
(kiemelt indikáció:�)
Megjegyzés:atûnélküli,
egyszerhasználatos
fecskendõk,valamint
azegyszerhasználatos
pen-tûkkihordási idõn
belülirendelésekizárva

Kizárólagabeteg
háziorvosa,
azinzulinkezelésre
vonatkozószakorvosi
javaslatalapján.A
szakorvosi javaslat
maximálisérvényességi
idõtartama:1év.

”

szövegrész helyébe a
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„

04190903 Tûvelegybeépített,
holttérnélküli,
egyszerhasználatos
fecskendõk

Inzulinkezelésreszoruló
diabetesmellitusesetén.
Napikétszeri inzulinadás
esetén60dbrendelhetõ
(normatívindikáció:X)
Napiháromszori
inzulinadásesetén90db
rendelhetõ(emelt
indikáció:�)Napi
négyszerivagyannál
többszöri inzulinadás
esetén120dbrendelhetõ
(kiemelt indikáció:�)
Megjegyzés:atûnélküli,
egyszerhasználatos
fecskendõk,valamint
azegyszerhasználatos
pen-tûkkihordási idõn
belülirendelésekizárva

Járóbeteg-szakrendelés
vagyfekvõbeteg-ellátó
intézménybelgyógyász,
csecsemõ-gyermekgyó-
gyász,endokrinológus
szakorvosa,valamint
javaslatukraabeteg
háziorvosa.Aszakorvosi
javaslatérvényességi
idõtartama:1év.

”

szöveg lép.

9. Az R. 10. számú mellékletében a

[ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság Támogatási kategória

Kihordási

idõ

(hónap)

Felírható

mennyi-

ség/

mennyi-

ségi

egység

kódja

50% 70% 80% 90% 98%

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, � emelt indikáció,�: kiemelt indikáció,�: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhetõ]

„

04190906 Tûnélküli,egyszer
használatos
fecskendõk

Inzulinkezelésreszoruló
diabetesmellitus
(normatívindikáció:X)
Krónikusbetegségek
gyógyszereinek
adagolásához(emelt
indikáció:�)
Megjegyzés1.:*
akihordási idõrefelírható
mennyiségszükség
szerinti,delegfeljebb
60db
Megjegyzés2.:normatív
indikációban(X)atûvel
egybeépített,holttér
nélküli,egyszer
használatosfecskendõk,
valamintazegyszer
használatospentûk
kihordási idõnbelüli
rendelésekizárva

Normatívindikáció(X):
Kizárólagabeteg
háziorvosa,
azinzulinkezelésre
vonatkozószakorvosi
javaslatalapján.A
szakorvosi javaslat
maximálisérvényességi
idõtartama:1év.Emelt
indikáció(�):Megegyezik
azadagolandó
készítményrevonatkozó
felírási jogosultsággal.

”

szövegrész helyébe a
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„

04190906 Tûnélküli,egyszer
használatos
fecskendõk

Inzulinkezelésreszoruló
diabetesmellitus
(normatívindikáció:X)
Krónikusbetegségek
gyógyszereinek
adagolásához(emelt
indikáció:�)
Megjegyzés1.:*
akihordási idõrefelírható
mennyiségszükség
szerinti,delegfeljebb
60db
Megjegyzés2.:normatív
indikációban(X)atûvel
egybeépített,holttér
nélküli,egyszer
használatosfecskendõk,
valamintazegyszer
használatospen-tûk
kihordási idõnbelüli
rendelésekizárva

Normatívindikáció(X):
Járóbeteg-szakrendelés
vagyfekvõbeteg-ellátó
intézménybelgyógyász,
csecsemõ-gyermekgyó-
gyász,endokrinológus
szakorvosa,valamint
javaslatukraabeteg
háziorvosa.Aszakorvosi
javaslatérvényességi
idõtartama:1év.Emelt
indikáció(�):Megegyezik
azadagolandó
készítményrevonatkozó
felírási jogosultsággal.

”

szöveg lép.

10. Az R. 10. számú mellékletében a

[ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság Támogatási kategória

Kihordási

idõ

(hónap)

Felírható

mennyi-

ség/

mennyi-

ségi

egység

kódja

50% 70% 80% 90% 98%

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, � emelt indikáció,�: kiemelt indikáció,�: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhetõ]

„

04191503 Egyszerhasználatos
fecskendõtûk

Inzulinkezelésreszoruló
diabetesmellitus
(normatívindikáció:X)
Krónikusbetegségek
gyógyszereinek
adagolásához(emelt
indikáció:�)
Megjegyzés1.:*
akihordási idõrefelírható
mennyiségszükség
szerinti,delegfeljebb
120db
Megjegyzés2.:normatív
indikációban(X)atûvel
egybeépített,holttér
nélküli,egyszer
használatosfecskendõk,
valamintazegyszer
használatospentûk
kihordási idõnbelüli
rendelésekizárva

Normatívindikáció(X):
Kizárólagabeteg
háziorvosa,
azinzulinkezelésre
vonatkozószakorvosi
javaslatbemutatásával.
Aszakorvosi javaslat
maximálisérvényességi
idõtartama:1év.Emelt
indikáció(�):Megegyezik
azadagolandó
készítményrevonatkozó
felírási jogosultsággal.

”

szövegrész helyébe a
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„

04191503 Egyszerhasználatos
fecskendõtûk

Inzulinkezelésreszoruló
diabetesmellitus
(normatívindikáció:X)
Krónikusbetegségek
gyógyszereinek
adagolásához(emelt
indikáció:�)
Megjegyzés1.:*
akihordási idõrefelírható
mennyiségszükség
szerinti,delegfeljebb
120db
Megjegyzés2.:normatív
indikációban(X)atûvel
egybeépített,holttér
nélküli,egyszer
használatosfecskendõk,
valamintazegyszer
használatospen-tûk
kihordási idõnbelüli
rendelésekizárva

Normatívindikáció(X):
Járóbeteg-szakrendelés
vagyfekvõbeteg-ellátó
intézménybelgyógyász,
csecsemõ-gyermekgyó-
gyász,endokrinológus
szakorvosa,valamint
javaslatukraabeteg
háziorvosa.Aszakorvosi
javaslatérvényességi
idõtartama:1év.Emelt
indikáció(�):Megegyezik
azadagolandó
készítményrevonatkozó
felírási jogosultsággal.

”

szöveg lép.

11. Az R. 10. számú mellékletében a

[ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság Támogatási kategória

Kihordási

idõ

(hónap)

Felírható

mennyi-

ség/

mennyi-

ségi

egység

kódja

50% 70% 80% 90% 98%

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, � emelt indikáció,�: kiemelt indikáció,�: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhetõ]

„

04191506 Egyszerhasználatos
pentûk

Inzulinkezelésreszoruló
diabetesmellitus.
Megjegyzés1.:akihordási
idõrefelírhatómennyiség
egypenrevonatkozik.
Megjegyzés2.:atûvel
egybeépített,holttér
nélküli,egyszer
használatosfecskendõk;
atûnélküliegyszer
használatosfecskendõk;
valamintazegyszer
használatosfecskendõtûk
kihordási idõnbelüli
rendelésekizárva

Kizárólagabeteg
háziorvosa,
azinzulinkezelésre
vonatkozószakorvosi
javaslatbemutatásával.
Aszakorvosi javaslat
maximálisérvényességi
idõtartama:1év.

”

szövegrész helyébe a
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„

04191506 Egyszerhasználatos
pentûk

Inzulinkezelésreszoruló
diabetesmellitus.
Megjegyzés1.:akihordási
idõrefelírhatómennyiség
egypenrevonatkozik.
Megjegyzés2.:atûvel
egybeépített,holttér
nélküli,egyszer
használatosfecskendõk;
atûnélküliegyszer
használatosfecskendõk;
valamintazegyszer
használatosfecskendõtûk
kihordási idõnbelüli
rendelésekizárva

Járóbeteg-szakrendelés
vagyfekvõbeteg-ellátó
intézménybelgyógyász,
csecsemõ-gyermekgyó-
gyász,endokrinológus
szakorvosa,valamint
javaslatukraabeteg
háziorvosa.Aszakorvosi
javaslatérvényességi
idõtartama:1év.

”

szöveg lép.

12. Az R. 10. számú mellékletében a

[ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság Támogatási kategória

Kihordási

idõ

(hónap)

Felírható

mennyi-

ség/

mennyi-

ségi

egység

kódja

50% 70% 80% 90% 98%

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, � emelt indikáció,�: kiemelt indikáció,�: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhetõ]

„

04192103 Inzulinadagolók Inzulinkezelésreszoruló
diabetesmellitus.

Diabetológiai
szakrendelésszakorvosa,
gyermekgyógyász
szakorvos

”

szövegrész helyébe a

„

04192103 Inzulinadagolók Inzulinkezelésreszoruló
diabetesmellitus.

Endokrinológus
szakorvos,
gyermekgyógyász
szakorvos

”

szöveg lép.

13. Az R. 10. számú mellékletében a

[ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság Támogatási kategória

Kihordási

idõ

(hónap)

Felírható

mennyi-

ség/

mennyi-

ségi

egység

kódja

50% 70% 80% 90% 98%

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, � emelt indikáció,�: kiemelt indikáció,�: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhetõ]
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„

04192106 Adagolópenek Intenzifikált
inzulin-terápiában
(legalábbnapiháromszori
inzulinadás)részesülõ
18évalattiaknak,
– terhesnõknek,
– vakoknakés
gyengénlátónak,
– felsõvégtagjukra
– mozgáskorlátozottak-
nak
Megjegyzés:
inzulinfajtánként1–1pen
rendelhetõ

Diabetológiai
szakrendelésszakorvosa,
gyermekgyógyász
szakorvos,
fekvõbeteg-gyógyintézet
belgyógyászszakorvosa

”

szövegrész helyébe a

„

04192106 Adagolópenek Intenzifikált
inzulin-terápiában
(legalábbnapiháromszori
inzulinadás)részesülõ
– 18évalattiaknak,
– terhesnõknek,
– vakoknakés
gyengénlátóknak,
– felsõvégtagjukra
mozgáskorlátozottaknak
Megjegyzés:
inzulinfajtánként1–1pen
rendelhetõ

Járóbeteg-szakrendelés
vagyfekvõbeteg-ellátó
intézménybelgyógyász,
csecsemõ-gyermekgyó-
gyász,endokrinológus
szakorvosa,valamint
javaslatukraabeteg
háziorvosa.Aszakorvosi
javaslatérvényességi
idõtartama:1év.

”

szöveg lép.

14. Az R. 10. számú mellékletében a

[ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság Támogatási kategória

Kihordási

idõ

(hónap)

Felírható

mennyi-

ség/

mennyi-

ségi

egység

kódja

50% 70% 80% 90% 98%

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, � emelt indikáció,�: kiemelt indikáció,�: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhetõ]

„

04241203 Vércukorszint-mérõk Inzulinkezelésreszoruló
diabetesmellitus.

Diabetológiai
szakrendelésszakorvosa,
gyermekgyógyász
szakorvos

”

szövegrész helyébe a

„

04241203 Vércukorszint-mérõk Inzulinkezelésreszoruló
diabetesmellitus.

Endokrinológus
szakorvos,
gyermekgyógyász
szakorvos

”

szöveg lép.
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15. Az R. 10. számú mellékletében a

[ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság Támogatási kategória

Kihordási

idõ

(hónap)

Felírható

mennyi-

ség/

mennyi-

ségi

egység

kódja

50% 70% 80% 90% 98%

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, � emelt indikáció,�: kiemelt indikáció,�: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhetõ]

„

04241206 Tesztcsíkok Inzulinkezelésreszoruló
diabetesmellitus.Napi
kétszeri inzulinadás
esetén2doboz
rendelhetõ(normatív
indikáció:X)Napi
háromszori inzulinadás
esetén6doboz
rendelhetõ(emelt
indikáció:�)
Napinégyszerivagyannál
többszöri inzulinadás
esetén9doboz
rendelhetõ(kiemelt
indikáció:�)

Kizárólagabeteg
háziorvosa,
azinzulinkezelésre
vonatkozószakorvosi
javaslatbemutatásával.
Aszakorvosi javaslat
maximálisérvényességi
idõtartama:1év.

”

szövegrész helyébe a

„

04241206 Tesztcsíkok Inzulinkezelésreszoruló
diabetesmellitus.Napi
kétszeri inzulinadás
esetén2doboz
rendelhetõ(normatív
indikáció:X)Napi
háromszori inzulinadás
esetén6doboz
rendelhetõ(emelt
indikáció:�)Napi
négyszerivagyannál
többszöri inzulinadás
esetén9doboz
rendelhetõ(kiemelt
indikáció:�)

Járóbeteg-szakrendelés
vagyfekvõbeteg-ellátó
intézménybelgyógyász,
csecsemõ-gyermekgyó-
gyász,endokrinológus
szakorvosa,valamint
javaslatukraabeteg
háziorvosa.Aszakorvosi
javaslatérvényességi
idõtartama:1év.

”

szöveg lép.
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16. Az R. 10. számú mellékletében a

[ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság Támogatási kategória

Kihordási

idõ

(hónap)

Felírható

mennyi-

ség/

mennyi-

ségi

egység

kódja

50% 70% 80% 90% 98%

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, � emelt indikáció,�: kiemelt indikáció,�: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhetõ]

„

0618 FELSÕVÉGTAGOK
PROTÉZIS-REND-
SZEREI

Megjegyzés1.:anettó
300000forintot
meghaladó
közfinanszírozásalapjául
elfogadottárúeszközök
támogatásáhozazadott
betegszámáratörténõ
elsõfelíráskoraREP
szakértõfõorvosának
szakmaiellenjegyzése
szükséges
Megjegyzés2.: felíráskor
azoldaliságotfelkell
tüntetni

”

szövegrész helyébe a

„

0618 FELSÕVÉGTAGOK
PROTÉZIS-REND-
SZEREI

Megjegyzés1.:anettó
300000forintot
meghaladó
közfinanszírozásalapjául
elfogadottárúeszközök
támogatásáhozazadott
betegszámáratörténõ
ismételt felíráskoraREP
szakértõfõorvosának
szakmaiellenjegyzése
szükséges
Megjegyzés2.: felíráskor
azoldaliságotfelkell
tüntetni

”

szöveg lép.

17. Az R. 10. számú melléklete a

[ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság Támogatási kategória

Kihordási

idõ

(hónap)

Felírható

mennyi-

ség/

mennyi-

ségi

egység

kódja

50% 70% 80% 90% 98%

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, � emelt indikáció,�: kiemelt indikáció,�: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhetõ]
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„

0618180603 Vállhúzós
protézisek
vállcsonkra,
mûanyagból

X 24 1/1

”

szövegrészt követõen a

„

061824 Kiegészítõk
felsõvégtag-
protézisekhez

Megjegyzés:Felsõvégtag
protézisekhez

Ortopédszakorvos,
rehabilitációsszakorvos,
traumatológusszakorvos,
sebészszakorvos,
gyermeksebészszakorvos

06182403 Kiegészítõk
felsõvégtag-
protézisekhez

0618240303 Normál
béleletlen
bõrkesztyû-pár

X 12 1/1

0618240306 Speciálisszabású,
béleletlen
bõrkesztyû-pár

X 12 1/1

0618240309 Mûanyag
kézhuzat

X 12 1/1

0618240312 Egyujjas
védõkesztyû
flanelbéléssel

X 12 1/1

0618240315 Egyujjas
védõkesztyû
báránybõr
béléssel

X 12 1/1

0618240318 Csonkharisnya X 12 1/1

”

szöveggel egészül ki.

18. Az R. 10. számú mellékletében a

[ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság Támogatási kategória

Kihordási

idõ

(hónap)

Felírható

mennyi-

ség/

mennyi-

ségi

egység

kódja

50% 70% 80% 90% 98%

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, � emelt indikáció,�: kiemelt indikáció,�: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhetõ]

„

0624 ALSÓVÉGTAGOK
PROTÉZIS-REND-
SZEREI

Megjegyzés1.:anettó
300000forintot
meghaladó
közfinanszírozásalapjául
elfogadottárúeszközök
támogatásáhozazadott
betegszámáratörténõ
elsõfelíráskoraREP
szakértõfõorvosának
szakmaiellenjegyzése
szükséges.
Megjegyzés2.:anem
párbanrendelhetõ
eszközöknélfelíráskor
azoldaliságotfelkell
tüntetni

”

szövegrész helyébe a
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„

0624 ALSÓVÉGTAGOK
PROTÉZIS-REND-
SZEREI

Megjegyzés1.:anettó
400000forintot
meghaladó
közfinanszírozásalapjául
elfogadottárúeszközök
támogatásáhozazadott
betegszámáratörténõ
ismételt felíráskoraREP
szakértõfõorvosának
szakmaiellenjegyzése
szükséges.
Megjegyzés2.:anem
párbanrendelhetõ
eszközöknélfelíráskor
azoldaliságotfelkell
tüntetni

”

szöveg lép.

19. Az R. 10. számú mellékletében a

[ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság Támogatási kategória

Kihordási

idõ

(hónap)

Felírható

mennyi-

ség/

mennyi-

ségi

egység

kódja

50% 70% 80% 90% 98%

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, � emelt indikáció,�: kiemelt indikáció,�: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhetõ]

„

06240915 Csõvázasprotézisek
lábszárcsonkra,2.és
3.aktivitásiszintû
amputáltakrészére

Lábéslábszár
veleszületett, illetve
szerzetthiánya(térdalatt)
esetén, ideiglenes
protézis legalábbhat
hónapigtörténõviselése
után,haacsonkkialakult,
ésaprotézishasználója
felkészültazeszköz
viselésére
Megjegyzés1.:Az
aktivitásiszint
meghatározása
aRussek-skálaalapján
történik.
Megjegyzés2.:Afelíró
rehabilitációsteam
felkészítiabeteget
azeszközkipróbálásáraés
használatára,
begyakoroltatja
ahasználatot,éselvégzi
azeszközrendszeres
kontrollját.

Rehabilitációsteam,
amelynektagjai:
rehabilitációsszakorvos,
ortopédmûszerész,
gyógytornász.

”

szövegrész helyébe a
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„

06240915 Csõvázasprotézisek
lábszárcsonkra,2.és
3.aktivitásiszintû
amputáltakrészére

Lábéslábszár
veleszületett, illetve
szerzetthiánya(térdalatt)
esetén, ideiglenes
protézis legalábbhárom
hónapigtörténõviselése
után,haacsonkkialakult,
ésaprotézishasználója
felkészültazeszköz
viselésére
Megjegyzés1.:Az
aktivitásiszint
meghatározása
aRussek-skálaalapján
történik.
Megjegyzés2.:Afelíró
rehabilitációsteam
felkészítiabeteget
azeszközkipróbálásáraés
használatára,
begyakoroltatja
ahasználatot,éselvégzi
azeszközrendszeres
kontrollját.

Rehabilitációsteam,
amelynektagjai:
rehabilitációsszakorvos,
ortopédmûszerész,
gyógytornász.

”

szöveg lép.

20. Az R. 10. számú mellékletében a

[ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság Támogatási kategória

Kihordási

idõ

(hónap)

Felírható

mennyi-

ség/

mennyi-

ségi

egység

kódja

50% 70% 80% 90% 98%

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, � emelt indikáció,�: kiemelt indikáció,�: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhetõ]

„

06241515 Csõvázasprotézisek
combcsonkra,2.és
3.aktivitásiszintû
amputáltakrészére

Láb, lábszáréscomb
veleszületett, illetve
szerzetthiánya(térd
felett)esetén, ideiglenes
protézis legalábbhat
hónapigtörténõviselése
után,haacsonkkialakult,
ésaprotézishasználója
felkészültazeszköz
viselésére.
Megjegyzés1.:Az
aktivitásiszint
meghatározása
aRussek-skálaalapján
történik.
Megjegyzés2.:Afelíró
rehabilitációsteam
felkészítiabeteget
azeszközkipróbálásáraés
használatára,
begyakoroltatja
ahasználatot,éselvégzi
azeszközrendszeres
kontrollját.

Rehabilitációsteam,
amelynektagjai:
rehabilitációsszakorvos,
ortopédmûszerész,
gyógytornász.

”

szövegrész helyébe a
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„

06241515 Csõvázasprotézisek
combcsonkra,2.és
3.aktivitásiszintû
amputáltakrészére

Láb, lábszáréscomb
veleszületett, illetve
szerzetthiánya(térd
felett)esetén, ideiglenes
protézis legalábbhárom
hónapigtörténõviselése
után,haacsonkkialakult,
ésaprotézishasználója
felkészültazeszköz
viselésére.
Megjegyzés1.:Az
aktivitásiszint
meghatározása
aRussek-skálaalapján
történik.
Megjegyzés2.:Afelíró
rehabilitációsteam
felkészítiabeteget
azeszközkipróbálásáraés
használatára,
begyakoroltatja
ahasználatot,éselvégzi
azeszközrendszeres
kontrollját.

Rehabilitációsteam,
amelynektagjai:
rehabilitációsszakorvos,
ortopédmûszerész,
gyógytornász.

”

szöveg lép.

21. Az R. 10. számú melléklete a

[ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság Támogatási kategória

Kihordási

idõ

(hónap)

Felírható

mennyi-

ség/

mennyi-

ségi

egység

kódja

50% 70% 80% 90% 98%

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, � emelt indikáció,�: kiemelt indikáció,�: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhetõ]

„

0624480603 Átalakítható
ideiglenes
csõvázas
protézisek

X 12 1/1

”

szövegrészt követõen a
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„

062454 Kiegészítõk
alsóvégtag-proté-
zisekhez

Megjegyzés:Alsó
végtagprotézisekhez

Ortopédszakorvos,
traumatológusszakorvos,
rehabilitációsszakorvos,
sebészszakorvos,
gyermeksebészszakorvos

06245409 Függesztések

0624540903 Lábszárfüggesztõk X 12 1/1

0624540906 Combfüggesztõk X 12 1/1

0624540909 Marx-rendszerû
függesztõ
bandázsok

X 12 1/1

0624540912 Vállszalagok X 12 1/1

0624540915 Ízületesoldalsínes
medence-vagy
derékövek

X 12 1/1

06245412 Medencekosarak

0624541203 Bõr
medencekosarak

X 12 1/1

0624541206 Mûanyag
medencekosarak

X 12 1/1

”

szöveggel egészül ki.

22. Az R. 10. számú mellékletében a

[ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság Támogatási kategória

Kihordási

idõ

(hónap)

Felírható

mennyi-

ség/

mennyi-

ségi

egység

kódja

50% 70% 80% 90% 98%

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, � emelt indikáció,�: kiemelt indikáció,�: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhetõ]

„

0918 SZTÓMATERÁPIÁS
SEGÉDESZKÖZÖK

Megjegyzés1.:akihordási
idõrefelírhatómennyiség
egysztómáravonatkozik.
Megjegyzés2.:
tápcsatornánkialakult
fisztulaeseténnyitott
sztómazsákbólnaponta
1dbírhatófel.
Megjegyzés3.:akihordási
idõreazonoseszköz
többféletípusaisfelírható
azzalamegkötéssel,hogy
ezeneszközökegyüttes
mennyiségenem
haladhatjameg
bármelyiktípusúeszköz
felírhatómennyiségét.
Megjegyzés4.:orvosilag
dokumentáltanindokolt
esetbenmaximálisan
40dbzártzacskóhelyett
felírhatómaximálisan
40dbnyitottzacskó.

Sebészszakorvos,
urológusszakorvos,
onkológusszakorvos,
rehabilitációsszakorvos,
gyermeksebész
szakorvos,
nõgyógyászszakorvos

”

szövegrész helyébe a
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„

0918 SZTÓMATERÁPIÁS
SEGÉDESZKÖZÖK

Megjegyzés1.:akihordási
idõrefelírhatómennyiség
egysztómáravonatkozik.
Megjegyzés2.:
tápcsatornánkialakult
fisztulaeseténnyitott
sztómazsákbólnaponta
1dbírhatófel.
Megjegyzés3.:akihordási
idõreazonoseszköz
többféletípusaisfelírható
azzalamegkötéssel,hogy
ezeneszközökegyüttes
mennyiségenem
haladhatjameg
bármelyiktípusúeszköz
felírhatómennyiségét.

Sebészszakorvos,
urológusszakorvos,
onkológusszakorvos,
rehabilitációsszakorvos,
gyermeksebész
szakorvos,nõgyógyász
szakorvos

”

szöveg lép.

23. Az R. 10. számú mellékletében a

[ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság Támogatási kategória

Kihordási

idõ

(hónap)

Felírható

mennyi-

ség/

mennyi-

ségi

egység

kódja

50% 70% 80% 90% 98%

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, � emelt indikáció,�: kiemelt indikáció,�: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhetõ]

„

091804 Egyrészes,zártvégû
zsákok

Colostoma

”

szövegrész helyébe a

„
091804 Egyrészes,zártvégû

zsákok
Enterostoma

”

szöveg lép.

24. Az R. 10. számú mellékletében a

[ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság Támogatási kategória

Kihordási

idõ

(hónap)

Felírható

mennyi-

ség/

mennyi-

ségi

egység

kódja

50% 70% 80% 90% 98%

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, � emelt indikáció,�: kiemelt indikáció,�: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhetõ]
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„

091805 Többrészes,
zártvégûzsákok

Colostoma

”

szövegrész helyébe a

„

091805 Többrészes,
zártvégûzsákok

Enterostoma

”

szöveg lép.

25. Az R. 10. számú mellékletében a

[ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság Támogatási kategória

Kihordási

idõ

(hónap)

Felírható

mennyi-

ség/

mennyi-

ségi

egység

kódja

50% 70% 80% 90% 98%

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, � emelt indikáció,�: kiemelt indikáció,�: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhetõ]

„

091839 Egyrészes,nyíltvégû
zsákok

Ileostoma

”

szövegrész helyébe a

„

091839 Egyrészes,nyíltvégû
zsákok

Enterostoma

”

szöveg lép.

26. Az R. 10. számú mellékletében a

[ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság Támogatási kategória

Kihordási

idõ

(hónap)

Felírható

mennyi-

ség/

mennyi-

ségi

egység

kódja

50% 70% 80% 90% 98%

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, � emelt indikáció,�: kiemelt indikáció,�: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhetõ]

„

091842 Többrészes,
nyíltvégûzsákok

Ileostoma

”

szövegrész helyébe a
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„

091842 Többrészes,
nyíltvégûzsákok

Enterostoma

”

szöveg lép.

27. Az R. 10. számú mellékletében a

[ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság Támogatási kategória

Kihordási

idõ

(hónap)

Felírható

mennyi-

ség/

mennyi-

ségi

egység

kódja

50% 70% 80% 90% 98%

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, � emelt indikáció,�: kiemelt indikáció,�: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhetõ]

„

0924 VIZELET-
ELVEZETÕK

Vizeletürítés
akadályozottsága,
neuromuscularis
hólyagdisfunctio,
gerincvelõ-sérülésokozta
hólyagdisfunctio,
hólyagnyakszûkület,
hólyagrosszindulatú
daganatai,hólyag
jóindulatúdaganatai,
húgycsõszûkület,
húgycsõrosszindulatú
daganatai,húgycsõ
jóindulatúdaganatai,
prostata-hyperplasia,
prostata-gyulladás.
Megjegyzés:A„0924
Vizeletelvezetõk”ésa
„0930Vizeletfelszívóés
defekálási
segédeszközök”
eszköz-alosztályokba
tartozóeszközök
–aszékletinkontinencia
esetétkivéve–kihordási
idõnbelülpárhuzamosan
nemírhatókfel.

Kizárólagabeteg
háziorvosa,akövetkezõk
javaslatára:sebész
szakorvos,
urológusszakorvos,
onkológusszakorvos,
rehabilitációsszakorvos,
gyermeksebész
szakorvos,
neurológusszakorvos,
belgyógyászszakorvos,
nõgyógyászszakorvos,
nephrológusszakorvos.
Aszakorvosi javaslat
maximálisérvényességi
idõtartama:2év.

”

szövegrész helyébe a
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„

0924 VIZELET-
ELVEZETÕK

Vizeletürítés
akadályozottsága,
neuromuscularis
hólyagdisfunctio,
gerincvelõ-sérülésokozta
hólyagdisfunctio,
hólyagnyakszûkület,
hólyagrosszindulatú
daganatai,hólyag
jóindulatúdaganatai,
húgycsõszûkület,
húgycsõrosszindulatú
daganatai,húgycsõ
jóindulatúdaganatai,
prostata-hyperplasia,
prostata-gyulladás.
Megjegyzés:A„0924
Vizeletelvezetõk”ésa
„0930Vizeletfelszívó
ésdefekálási
segédeszközök”
eszköz-alosztályokba
tartozóeszközök
–aszékletinkontinencia
esetétkivéve–kihordási
idõnbelülpárhuzamosan
nemírhatókfel.

Sebészszakorvos,
urológusszakorvos,
onkológusszakorvos,
rehabilitációsszakorvos,
gyermeksebész
szakorvos,
neurológusszakorvos,
belgyógyászszakorvos,
nõgyógyászszakorvos,
nephrológusszakorvos,
illetveazilletékes
szakorvosjavaslatára
abetegháziorvosa.
Aszakorvosi javaslat
maximálisérvényességi
idõtartama:2év

”

szöveg lép.

28. Az R. 10. számú mellékletében a

[ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság Támogatási kategória

Kihordási

idõ

(hónap)

Felírható

mennyi-

ség/

mennyi-

ségi

egység

kódja

50% 70% 80% 90% 98%

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, � emelt indikáció,�: kiemelt indikáció,�: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhetõ]
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„

0927 VIZELET-GYÛJTÕK Vizeletürítés
akadályozottsága,
neuromuscularis
hólyagdisfunctio,
gerincvelõ-sérülésokozta
hólyagdisfunctio,
hólyagnyakszûkület,
hólyagrosszindulatú
daganatai,hólyag
jóindulatúdaganatai,
húgycsõszûkület,
húgycsõrosszindulatú
daganatai,húgycsõ
jóindulatúdaganatai,
prostata-hyperplasia,
prostata-gyulladás
Megjegyzés:A„0927
Vizeletgyûjtõk”ésa„0930
Vizeletfelszívóés
defekálási
segédeszközök”
eszköz-alosztályokba
tartozóeszközök–
aszékletinkontinencia
esetétkivéve–kihordási
idõnbelülpárhuzamosan
nemírhatókfel.

Kizárólagabeteg
háziorvosa,akövetkezõk
javaslatára:sebész
szakorvos,
urológusszakorvos,
onkológusszakorvos,
rehabilitációsszakorvos,
gyermeksebész
szakorvos,neurológus
szakorvos,belgyógyász
szakorvos,nõgyógyász
szakorvos,nephrológus
szakorvos.
Aszakorvosi javaslat
maximálisérvényességi
idõtartama:2év.

”

szövegrész helyébe a

„

0927 VIZELET-GYÛJTÕK Vizeletürítés
akadályozottsága,
neuromuscularis
hólyagdisfunctio,
gerincvelõ-sérülésokozta
hólyagdisfunctio,
hólyagnyakszûkület,
hólyagrosszindulatú
daganatai,hólyag
jóindulatúdaganatai,
húgycsõszûkület,
húgycsõrosszindulatú
daganatai,húgycsõ
jóindulatúdaganatai,
prostata-hyperplasia,
prostata-gyulladás
Megjegyzés:A„0927
Vizeletgyûjtõk”ésa„0930
Vizeletfelszívóés
defekálási
segédeszközök”
eszköz-alosztályokba
tartozóeszközök–
aszékletinkontinencia
esetétkivéve–kihordási
idõnbelülpárhuzamosan
nemírhatókfel.

Sebészszakorvos,
urológusszakorvos,
onkológusszakorvos,
rehabilitációsszakorvos,
gyermeksebész
szakorvos,neurológus
szakorvos,belgyógyász
szakorvos,nõgyógyász
szakorvos,nephrológus
szakorvos, illetve
azilletékesszakorvos
javaslatáraabeteg
háziorvosa
Aszakorvosi javaslat
maximálisérvényességi
idõtartama:2év

”

szöveg lép.
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29. Az R. 10. számú mellékletében a

[ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság Támogatási kategória

Kihordási

idõ

(hónap)

Felírható

mennyi-

ség/

mennyi-

ségi

egység

kódja

50% 70% 80% 90% 98%

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, � emelt indikáció,�: kiemelt indikáció,�: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhetõ]

„

0930 VIZELET-FELSZÍVÓ
ÉSDEFEKÁLÁSI
SEGÉDESZKÖZÖK

Kizárólag4éveskortól,
napi300ml
össz-vizeletvesztésfelett,
gyógyszeresen,
mûtétileg,speciális
tornával, illetveingerlõk
alkalmazásával
dokumentáltannem
kezelhetõneurogén
hólyagés
inkontinenciával járó
hólyag-hyperaktivitás,
középsúlyoséssúlyos
stressz-inkontinencia
vagyegyéb
meghatározott
középsúlyoséssúlyos
inkontinenciaesetén,
illetvepszichiátriai
vizsgálattaldokumentált
esetben.

Kizárólagabeteg
háziorvosa,akövetkezõk
javaslatára:sebész
szakorvos,urológus
szakorvos,onkológus
szakorvos,rehabilitációs
szakorvos,
gyermeksebész
szakorvos,neurológus
szakorvos,belgyógyász
szakorvos,nõgyógyász
szakorvos,nephrológus
szakorvos,sugárterápiás
szakorvos,pszichiáter
szakorvos.
Aszakorvosi javaslat
maximálisérvényességi
idõtartama:2év.
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Megjegyzés1.:Akihordási
idõalattfelírható
mennyiségalapján
számított,naponta
felhasználható,egyszer
használatos
inkontinenciabetétekés
nadrágpelenkákösszes
felszívókapacitása
legfeljebbannyimilliliter
lehet,amennyialkalmas
akontrollálatlanulürülõ
napivizelet-és/vagy
székletmennyiség
biztonságosfelszívására.
Megjegyzés2.:Akihordási
idõreazonoseszköz
többféletípusaisfelírható
azzalamegkötéssel,hogy
ezeneszközökegyüttes
mennyiségenem
haladhatjameg
bármelyiktípusúeszköz
felírhatómennyiségét.
Megjegyzés3.:A„0924
Vizeletelvezetõk”és
„0930Vizeletfelszívó
ésdefekálási
segédeszközök”
eszköz-alosztályokba
tartozóeszközök,
valaminta„0927
Vizeletgyûjtõk”és„0930
Vizeletfelszívóés
defekálási
segédeszközök”
eszköz-alosztályokba
tartozóeszközök–
aszékletinkontinencia
esetétkivéve–kihordási
idõnbelülpárhuzamosan
nemírhatókfel.

”

szövegrész helyébe a

„

0930 VIZELET-FELSZÍVÓ
ÉSDEFEKÁLÁSI
SEGÉDESZKÖZÖK

Kizárólag3éveskortól,
napi300ml
össz-vizeletvesztésfelett,
gyógyszeresen,
mûtétileg,speciális
tornával, illetveingerlõk
alkalmazásával
dokumentáltannem
kezelhetõneurogén
hólyagés
inkontinenciával járó
hólyag-hyperaktivitás,
középsúlyoséssúlyos
stressz-inkontinencia
vagyegyéb
meghatározott
középsúlyoséssúlyos
inkontinenciaesetén,
illetvepszichiátriai
vizsgálattaldokumentált
esetben.

Kizárólagabeteg
háziorvosasebész
szakorvos,urológus
szakorvos,onkológus
szakorvos,rehabilitációs
szakorvos,
gyermeksebész
szakorvos,
neurológusszakorvos,
belgyógyászszakorvos,
nõgyógyászszakorvos,
nephrológusszakorvos,
sugárterápiásszakorvos,
pszichiáterszakorvos
javaslatára,ajavaslat
keltétõlszámított2évig.
Aszakorvosi javaslat
kiadásakoregy
alkalommalafelsorolt
szakorvosokjogosultak
azeszközfelírására.
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Megjegyzés1.:Akihordási
idõalattfelírható
mennyiségalapján
számított,naponta
felhasználható,egyszer
használatos
inkontinenciabetétekés
nadrágpelenkákösszes
felszívókapacitása
legfeljebbannyimilliliter
lehet,amennyialkalmas
akontrollálatlanulürülõ
napivizelet-és/vagy
székletmennyiség
biztonságosfelszívására.
Megjegyzés2.:Akihordási
idõreazonoseszköz
többféletípusaisfelírható
azzalamegkötéssel,hogy
ezeneszközökegyüttes
mennyiségenem
haladhatjameg
bármelyiktípusúeszköz
felírhatómennyiségét.
Megjegyzés3.:A„0924
Vizeletelvezetõk”és„09
30Vizeletfelszívóés
defekálási
segédeszközök”
eszköz-alosztályokba
tartozóeszközök,
valaminta„0927
Vizeletgyûjtõk”és„0930
Vizeletfelszívóés
defekálási
segédeszközök”
eszköz-alosztályokba
tartozóeszközök–
aszékletinkontinencia
esetétkivéve–kihordási
idõnbelülpárhuzamosan
nemírhatókfel.

”

szöveg lép.

30. Az R. 10. számú mellékletében a

[ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság Támogatási kategória

Kihordási

idõ

(hónap)

Felírható

mennyi-

ség/

mennyi-

ségi

egység

kódja

50% 70% 80% 90% 98%

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, � emelt indikáció,�: kiemelt indikáció,�: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhetõ]
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„

1203 EGYKARRAL
MÛKÖDTETETT,
JÁRÁSTSEGÍTÕ
ESZKÖZÖK

Alsóvégtagokízületeinek
kopásosfájdalma,
gyulladása,fejlõdési
rendellenessége,
bénulásavagyidõskori
gyengeségeesetén;
alsóvégtag-sérülések
postoperatív, illetve
konzervatívellátására;
alsóvégtag-amputatioés
protetizáláspostoperatív
fázisában;egyensúlyzavar
esetén.

Kizárólagabeteg
háziorvosaakövetkezõk
javaslatára:
traumatológusszakorvos,
ortopédszakorvos,
rehabilitációsszakorvos,
reumatológusszakorvos,
sebészszakorvos,
érsebészszakorvos,
neurológusszakorvos,
idegsebészszakorvos,
gyermeksebész
szakorvos,geriáter
szakorvos; ismételt
rendeléseseténháziorvos

”

szövegrész helyébe a

„

1203 EGYKARRAL
MÛKÖDTETETT,
JÁRÁSTSEGÍTÕ
ESZKÖZÖK

Alsóvégtagokízületeinek
kopásosfájdalma,
gyulladása,fejlõdési
rendellenessége,
bénulásavagyidõskori
gyengeségeesetén;
alsóvégtag-sérülések
postoperatív, illetve
konzervatívellátására;
alsóvégtag-amputatioés
protetizáláspostoperatív
fázisában;egyensúlyzavar
esetén.

Traumatológusszakorvos,
ortopédszakorvos,
rehabilitációsszakorvos,
reumatológusszakorvos,
sebészszakorvos,
érsebészszakorvos,
neurológusszakorvos,
idegsebészszakorvos,
gyermeksebész
szakorvos,geriáter
szakorvos; ismételt
rendeléseseténháziorvos

”

szöveg lép.

31. Az R. 10. számú mellékletében a

[ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság Támogatási kategória

Kihordási

idõ

(hónap)

Felírható

mennyi-

ség/

mennyi-

ségi

egység

kódja

50% 70% 80% 90% 98%

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, � emelt indikáció,�: kiemelt indikáció,�: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhetõ]

„

1206 KÉTKARRAL
MÛKÖDTETETT,
JÁRÁSTSEGÍTÕ
ESZKÖZÖK

Alsóvégtagokízületeinek
kopásosfájdalma,
gyulladása,fejlõdési
rendellenessége,
bénulásavagyidõskori
gyengeségeesetén;
alsóvégtag-sérülések
postoperatív, illetve
konzervatívellátására;
alsóvégtag-amputatioés
protetizáláspostoperatív
fázisában;egyensúlyzavar
esetén.

Kizárólagabeteg
háziorvosaakövetkezõk
javaslatára:
traumatológusszakorvos,
ortopédszakorvos,
rehabilitációsszakorvos,
reumatológusszakorvos,
sebészszakorvos,
érsebészszakorvos,
neurológusszakorvos,
idegsebészszakorvos,
gyermeksebész
szakorvos,geriáter
szakorvos; ismételt
rendeléseseténháziorvos

”

szövegrész helyébe a
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„

1206 KÉTKARRAL
MÛKÖDTETETT,
JÁRÁSTSEGÍTÕ
ESZKÖZÖK

Alsóvégtagokízületeinek
kopásosfájdalma,
gyulladása,fejlõdési
rendellenessége,
bénulásavagyidõskori
gyengeségeesetén;
alsóvégtag-sérülések
postoperatív, illetve
konzervatívellátására;
alsóvégtag-amputatioés
protetizáláspostoperatív
fázisában;egyensúlyzavar
esetén.

Traumatológusszakorvos,
ortopédszakorvos,
rehabilitációsszakorvos,
reumatológusszakorvos,
sebészszakorvos,
érsebészszakorvos,
neurológusszakorvos,
idegsebészszakorvos,
gyermeksebész
szakorvos,geriáter
szakorvos; ismételt
rendeléseseténháziorvos

”

szöveg lép.

32. Az R. 10. számú mellékletében a

[ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság Támogatási kategória

Kihordási

idõ

(hónap)

Felírható

mennyi-

ség/

mennyi-

ségi

egység

kódja

50% 70% 80% 90% 98%

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, � emelt indikáció,�: kiemelt indikáció,�: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhetõ]

„

1216 MOPEDEKÉS
MOTOR-KERÉK-
PÁROK

Olyanmûlábbalés
járógéppel is
járásképtelen
mozgássérültrészére,aki
– oktatásbanvaló
részvétele,munkahelyére
valóeljutása,aktív
életviteleérdekében,
illetvekiskorúgyermeke
nevelésével
összefüggésben
rendszeresenkültéren
közlekedik,és
– fizikálisésmentális
állapotaalapjánképes
azeszközkormányzására
ésakezelõszervek
mûködtetésére,valamint
meredekemelkedõn
ahajtókarraltörténõ
rásegítésre.
Megjegyzés1.:azalábbi
eszközökkihordási idõn
belülpárhuzamosannem
írhatóakfel:
– Aktívkerekesszék
(12210609)ésmoped
vagymotorkerékpár
(1216)
– Elektromosutcai
kerekesszék(12212703
06)ésmopedvagy
motorkerékpár(1216)
Megjegyzés2.:azeszköz
ártámogatássaltörténõ
rendeléséhezaREP
szakértõfõorvosának
szakmaiellenjegyzése
szükséges

2fõsrehabilitációsteam,
amelynektagjai lehetnek
azOrszágosOrvosi
RehabilitációsIntézet
szakorvosavagy
azorvostudományi
egyetemmozgásszervi
rehabilitációsintézetének
szakorvosavagymegyei
rehabilitációsszakfõorvos

”
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szövegrész helyébe a

„

1216 MOPEDEKÉS
MOTOR-KERÉK-
PÁROK

Olyanmûlábbalés
járógéppel is
járásképtelen
mozgássérültrészére,aki
– oktatásbanvaló
részvétele,munkahelyére
valóeljutása,aktív
életviteleérdekében,
illetvekiskorúgyermeke
nevelésével
összefüggésben
rendszeresenkültéren
közlekedik,és
– fizikálisésmentális
állapotaalapjánképes
azeszközkormányzására
ésakezelõszervek
mûködtetésére,valamint
meredekemelkedõn
ahajtókarraltörténõ
rásegítésre.
Megjegyzés1.:azalábbi
eszközökkihordási idõn
belülpárhuzamosannem
írhatóakfel:
– Aktívkerekesszék
(12210609)ésmoped
vagymotorkerékpár
(1216)
– Elektromosutcai
kerekesszék(12212703
06)ésmopedvagy
motorkerékpár(1216)
Megjegyzés2.:azeszköz
ártámogatássaltörténõ
rendeléséhezaREP
szakértõfõorvosának
szakmaiellenjegyzése
szükséges

Azeszközfelírásaabeteg
mozgásszervi
rehabilitációs
kezelõorvosaés
– azOrszágosOrvosi
RehabilitációsIntézet
szakorvosavagy
– azorvostudományi
egyetemmozgásszervi
rehabilitációsintézetének
szakorvosavagy
– amegyeirehabilitációs
szakfõorvosvagy
– mozgásszervi
rehabilitációs
osztályvezetõfõorvos
együttesrendelésével
történhet.

”

szöveg lép.

33. Az R. 10. számú mellékletében a

[ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság Támogatási kategória

Kihordási

idõ

(hónap)

Felírható

mennyi-

ség/

mennyi-

ségi

egység

kódja

50% 70% 80% 90% 98%

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, � emelt indikáció,�: kiemelt indikáció,�: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhetõ]
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„

12210303
06

Gyermekésfelnõtt
kerekesszékek
súlyosan
mozgásfogyatéko-
sokrészére

Veleszületettvagy
szerzettsúlyos
mozgásfogyatékosság,
kommunikációs
hiányosságok, illetve
koordinációszavarok
esetén,amennyiben
abetegönmagátellátni,
önállóantartósanülni
nemképes,mozgásához
állandószemélyi
segítségetigényel,
mozgatásátállandó
felügyeletmellettcsak
speciáliskerekesszékkel
lehetbiztosítani
Megjegyzés:azeszköz
ártámogatássaltörténõ
rendeléséhezaREP
szakértõfõorvosának
szakmaiellenjegyzése
szükséges

2fõsrehabilitációsteam,
amelynektagjai lehetnek
azOrszágosOrvosi
RehabilitációsIntézet
szakorvosavagy
azorvostudományi
egyetemmozgásszervi
rehabilitációsintézetének
szakorvosavagymegyei
rehabilitációsszakfõorvos

X
�

�:36
X:72

X,�:1/1

”

szövegrész helyébe a

„

12210303
06

Gyermekésfelnõtt
kerekesszékek
súlyosan
mozgásfogyatéko-
sokrészére

Veleszületettvagy
szerzettsúlyos
mozgásfogyatékosság,
kommunikációs
hiányosságok, illetve
koordinációszavarok
esetén,amennyiben
abetegönmagátellátni,
önállóantartósanülni
nemképes,mozgásához
állandószemélyi
segítségetigényel,
mozgatásátállandó
felügyeletmellettcsak
speciáliskerekesszékkel
lehetbiztosítani
Megjegyzés:azeszköz
ártámogatássaltörténõ
rendeléséhezaREP
szakértõfõorvosának
szakmaiellenjegyzése
szükséges

Azeszközfelírásaabeteg
mozgásszervi
rehabilitációs
kezelõorvosaés–az
OrszágosOrvosi
RehabilitációsIntézet
szakorvosavagy
– azorvostudományi
egyetemmozgásszervi
rehabilitációsintézetének
szakorvosavagy
– amegyeirehabilitációs
szakfõorvosvagy
– mozgásszervi
rehabilitációs
osztályvezetõfõorvos
együttesrendelésével
történhet.

X
�

�:36,
X:72

X,�:
1/1

”

szöveg lép.

34. Az R. 10. számú mellékletében a

[ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság Támogatási kategória

Kihordási

idõ

(hónap)

Felírható

mennyi-

ség/

mennyi-

ségi

egység

kódja

50% 70% 80% 90% 98%

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, � emelt indikáció,�: kiemelt indikáció,�: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhetõ]

49264 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 195. szám



12210609 Kétkezes,
hátsókerék-
meghajtású,aktív
kerekesszékek

Nagyfokúvégleges
járásnehezítettségesetén,
haabetegegyébjárást
segítõeszközzelhosszabb
távúhelyváltoztatásra
képtelen,ésmentális
ésfizikaiállapotaalapján
alkalmasmechanikus
kerekesszékhasználatára,
azalábbifeltételek
teljesüléseesetén:
– alap-,közép-vagy
(elsõdiplomája
megszerzéséhez)
felsõfokúképzésbenvesz
részt,és/vagy
– teljesvagy
részmunkaidõben
foglalkoztatott,és/vagy
– kiskorúgyermeket
nevel,és
– képesstandard
kerekesszékkelönállóan
legalább150méter
megtételére,valamint
manõverezésre,és
– 3–5%-osemelkedõ,
lejtõ,valamint2cm
magasküszöbnemjelent
akadálytszámára.
Megjegyzés1.:adott
típusúeszközrendelése
csakstandardkerekesszék
felírásátkövetõmásodik
rendeléstõl lehetséges,
harehabilitációs
intézményazadott
eszközhathónapos
használatát(kipróbálási
idõszak) igazolta.
Megjegyzés2.:azeszköz
ártámogatássaltörténõ
rendeléséhezaREP
szakértõfõorvosának
szakmaiellenjegyzése
szükséges

2fõsrehabilitációsteam,
amelynektagjai lehetnek
azOrszágosOrvosi
RehabilitációsIntézet
szakorvosavagy
azorvostudományi
egyetemmozgásszervi
rehabilitációsintézetének
szakorvosavagymegyei
rehabilitációsszakfõorvos

”

szövegrész helyébe a
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„

12210609 Kétkezes,
hátsókerék-meghajt
ású,aktív
kerekesszékek

Nagyfokúvégleges
járásnehezítettségesetén,
haabetegegyébjárást
segítõeszközzelhosszabb
távúhelyváltoztatásra
képtelen,ésmentálisés
fizikaiállapotaalapján
alkalmasmechanikus
kerekesszékhasználatára,
azalábbifeltételek
teljesüléseesetén:
– alap-,közép-vagy(elsõ
diplomája
megszerzéséhez)
felsõfokúképzésbenvesz
részt,és/vagy
– teljesvagy
részmunkaidõben
foglalkoztatott,és/vagy
– kiskorúgyermeket
nevel,és
– képesstandard
kerekesszékkelönállóan
legalább150méter
megtételére,valamint
manõverezésre,és
– 3–5%-osemelkedõ,
lejtõ,valamint2cm
magasküszöbnemjelent
akadálytszámára.
Megjegyzés1.:
Csakstandard
kerekesszéklegalábbhat
hónaposhasználatát
követõenrendelhetõ,ha
ahasználatot
arehabilitációsintézmény
dokumentáltanigazolja.
Megjegyzés2.:azeszköz
ártámogatássaltörténõ
rendeléséhezaREP
szakértõfõorvosának
szakmaiellenjegyzése
szükséges.

Azeszközfelírásaabeteg
mozgásszervi
rehabilitációs
kezelõorvosaés
– azOrszágosOrvosi
RehabilitációsIntézet
szakorvosavagy
– azorvostudományi
egyetemmozgásszervi
rehabilitációsintézetének
szakorvosavagy
– amegyeirehabilitációs
szakfõorvosvagy
– mozgásszervi
rehabilitációs
osztályvezetõfõorvos
együttesrendelésével
történhet.

”

szöveg lép.

35. Az R. 10. számú mellékletében a

[ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság Támogatási kategória

Kihordási

idõ

(hónap)

Felírható

mennyi-

ség/

mennyi-

ségi

egység

kódja

50% 70% 80% 90% 98%

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, � emelt indikáció,�: kiemelt indikáció,�: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhetõ]
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„

122127 Elektromos
motorral
meghajtott
kerekesszékek,
rásegített
kormányzással

Nagyfokúvégleges
járásnehezítettségesetén,
haabetegegyébjárást
segítõeszközzelhosszabb
távúhelyváltoztatásra
képtelen,emellettolyan
fokúfelsõvégtagi
károsodásavan,amely
miattmechanikus
kerekesszékhajtására
képtelen
Megjegyzés.:azeszköz
ártámogatássaltörténõ
rendeléséhezaREP
szakértõfõorvosának
szakmaiellenjegyzése
szükséges

2fõsrehabilitációsteam,
amelynektagjai lehetnek
azOrszágosOrvosi
RehabilitációsIntézet
szakorvosavagy
azorvostudományi
egyetemmozgásszervi
rehabilitációsintézetének
szakorvosavagymegyei
rehabilitációsszakfõorvos

”

szövegrész helyébe a

„

122127 Elektromos
motorral
meghajtott
kerekesszé-
kek,ráse-
gített
kormány-
zással

Nagyfokú
végleges
járásnehezíte
ttségesetén,
haabeteg
egyébjárást
segítõ
eszközzel
hosszabb
távú
helyváltozta-
tásra
képtelen,
emellett
olyanfokú
felsõvégtagi
károsodása
van,amely
miatt
mechanikus
kerekesszék
hajtására
képtelen
Megjegyzés:
azeszköz
ártámogatás
saltörténõ
rendeléséhez
aREP
szakértõ
fõorvosának
szakmai
ellenjegyzése
szükséges

Azeszköz
felírásaa
beteg
mozgásszervi
rehabilitációs
kezelõorvosa
és
– az
Országos
Orvosi
Rehabilitá-
ciósIntézet
szakorvosa
vagy
– az
orvostudo-
mányi
egyetem
mozgásszervi
rehabilitációs
intézetének
szakorvosa
vagy
– amegyei
rehabilitációs
szakfõorvos
vagy
– mozgás-
szervi
rehabilitációs
osztály-
vezetõ
fõorvos
együttes
rendelésével
történhet.

”

szöveg lép.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 195. szám 49267



36. Az R. 10. számú mellékletében a

[ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság Támogatási kategória

Kihordási

idõ

(hónap)

Felírható

mennyi-

ség/

mennyi-

ségi

egység

kódja

50% 70% 80% 90% 98%

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, � emelt indikáció,�: kiemelt indikáció,�: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhetõ]

„

150930 Tápszondák Mesterségestáplálásra
szorulóbetegeknek

Kizárólagabeteg
háziorvosa,akövetkezõk
javaslatára:sebész
szakorvos,
gyermeksebész
szakorvos,belgyógyász
szakorvos,
gyermekgyógyász
szakorvos,neurológus
szakorvos, idegsebész
szakorvos,onkológus
szakorvos,rehabilitációs
szakorvos.
Aszakorvosi javaslat
maximálisérvényességi
idõtartama2év.

”

szövegrész helyébe a

„

150930 Tápszondák Mesterségestáplálásra
szorulóbetegeknek

Sebészszakorvos,
gyermeksebész
szakorvos,belgyógyász
szakorvos,
gyermekgyógyász
szakorvos,
neurológusszakorvos,
idegsebészszakorvos,
onkológusszakorvos,
rehabilitációsszakorvos,
fül-orr-gégészszakorvos,
illetveszakorvos
javaslatáraháziorvos.
Aszakorvosi javaslat
maximálisérvényességi
idõtartama2év.

”

szöveg lép.

37. Az R. 10. számú mellékletében a

[ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság Támogatási kategória

Kihordási

idõ

(hónap)

Felírható

mennyi-

ség/

mennyi-

ségi

egység

kódja

50% 70% 80% 90% 98%

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, � emelt indikáció,�: kiemelt indikáció,�: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhetõ]
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„

2145 HALLÁSJAVÍTÓ
ESZKÖZÖK

Megjegyzés1.:
amennyiben
ahallásvesztés500,1000
és2000Hz-nmértátlaga
20dBvagyannálkisebb,
hallásjavítóeszköz
ártámogatássalnem
rendelhetõ.
Megjegyzés2.:bármely
hallásjavítóeszköz
ártámogatássaltörténõ
rendeléseesetén
audiometria,
beszédhallás-vizsgálat,
stapediusreflexvizsgálat
elvégzéseésannak
dokumentálásakötelezõ.
Megjegyzés3.:afelírásnál
azoldaliságotfelkell
tüntetni.
Megjegyzés4.:adott
eszközrendelésecsak
akkorlehetséges,ha
abetegazadotteszköz
15naposhasználata
(kipróbálási idõszak)után
azeszközmegfelelõségét
aláírásával igazolja.
Megjegyzés5.:98%
ártámogatással,72
hónaposkihordási idõvel
kizárólag9és18év
közöttieknek, illetve18év
felettiekneklegfeljebb
középiskolai
tanulmányaik
befejezéséigrendelhetõ
(emelt indikáció:�).
Megjegyzés6.:98%-os
ártámogatással,48
hónaposkihordási idõvel
kizárólag9évalattiaknak
rendelhetõ(kiemelt
indikáció:�).

”
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szövegrész helyébe a

„

2145 HALLÁSJAVÍTÓ
ESZKÖZÖK

Megjegyzés1.:
amennyiben
ahallásvesztés500,1000
és2000Hz-nmértátlaga
20dBvagyannálkisebb,
hallásjavítóeszköz
ártámogatássalnem
rendelhetõ.
Megjegyzés2.:bármely
hallásjavítóeszköz
ártámogatássaltörténõ
rendeléseesetén
audiometria,
beszédhallás-vizsgálat,
stapediusreflexvizsgálat
elvégzéseésannak
dokumentálásakötelezõ.
Megjegyzés3.:afelírásnál
azoldaliságotfelkell
tüntetni.
Megjegyzés4.:adott
eszközrendelésecsak
akkorlehetséges,ha
abetegazadotteszköz
15naposhasználata
(kipróbálási idõszak)után
azeszközmegfelelõségét
aláírásával igazolja.
Megjegyzés5.:98%
ártámogatással,72
hónaposkihordási idõvel
kizárólag9és18év
közöttieknek, illetve18év
felettiekneklegfeljebb
középiskolai
tanulmányaik
befejezéséigrendelhetõ
(emelt indikáció:�).
Megjegyzés6.:98%-os
ártámogatással,48
hónaposkihordási idõvel
kizárólag9évalattiaknak
rendelhetõ(kiemelt
indikáció:�).
Megjegyzés7.:azV.
csoportbatartozó
hallókészülékek18éves
korigrendelhetõek
közgyógyellátás
jogcímen.

”

szöveg lép.

38. Az R. 10. számú mellékletében a

[ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság Támogatási kategória

Kihordási

idõ

(hónap)

Felírható

mennyi-

ség/

mennyi-

ségi

egység

kódja

50% 70% 80% 90% 98%

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, � emelt indikáció,�: kiemelt indikáció,�: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhetõ]
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„

21450303
0321

Mélyhallójárati
készülékek
kis-közepes
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,V.
csoport

Közgyógyellátás
jogcímennem
rendelhetõ

X �

�

X,� :72,
� :48

X, ,�:
1/1

”

szövegrész helyébe a

„

21450303
0321

Mélyhallójárati
készülékek
kis-közepes
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,V.
csoport

X �

�

X,•�:72
48

X,���:
1/1

”

szöveg lép.

39. Az R. 10. számú mellékletében a

[ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság Támogatási kategória

Kihordási

idõ

(hónap)

Felírható

mennyi-

ség/

mennyi-

ségi

egység

kódja

50% 70% 80% 90% 98%

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, � emelt indikáció,�: kiemelt indikáció,�: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhetõ]

„

21450303
0621

Mélyhallójárati
készülékek
nagyfokútólsúlyos
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,V.
csoport

Közgyógyellátás
jogcímennem
rendelhetõ

X �

�

X,�:72,
�:48

X,�,
�:1/1

”

szövegrész helyébe a

„

21450303
0621

Mélyhallójárati
készülékek
nagyfokútólsúlyos
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,V.
csoport

X �

�

X,�:72,
�:48

X,�,
�:1/1

”

szöveg lép.
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40. Az R. 10. számú mellékletében a

[ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság Támogatási kategória

Kihordási

idõ

(hónap)

Felírható

mennyi-

ség/

mennyi-

ségi

egység

kódja

50% 70% 80% 90% 98%

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, � emelt indikáció,�: kiemelt indikáció,�: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhetõ]

„

21450303
0921

Mélyhallójárati
készülékek
hallásmaradványra
digitális
jelfeldolgozással,
V.csoport

Közgyógyellátás
jogcímennem
rendelhetõ

X �

�

X,�:72,
�: 48

X,�,�:
1/1

”

szövegrész helyébe a

„

21450303
0921

Mélyhallójárati
készülékek
hallásmaradványra
digitális
jelfeldolgozással,
V.csoport

X �

�

X,�:72,
�: 48

X,�,�:
1/1

”

szöveg lép.

41. Az R. 10. számú mellékletében a

[ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság Támogatási kategória

Kihordási

idõ

(hónap)

Felírható

mennyi-

ség/

mennyi-

ségi

egység

kódja

50% 70% 80% 90% 98%

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, � emelt indikáció,�: kiemelt indikáció,�: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhetõ]

„

21450306
0621

Hallójáratiés
fülkagyló
készülékek
nagyfokútólsúlyos
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
V.csoport

Közgyógyellátás
jogcímennem
rendelhetõ

X �

�

X,�:72,
�: 48

X,�,�:
1/1

”

szövegrész helyébe a
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„

21450306
0621

Hallójáratiés
fülkagyló
készülékek
nagyfokútólsúlyos
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
V.csoport

X �

�

X,�:72,
�: 48

X,�,
�:1/1

”

szöveg lép.

42. Az R. 10. számú mellékletében a

[ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság Támogatási kategória

Kihordási

idõ

(hónap)

Felírható

mennyi-

ség/

mennyi-

ségi

egység

kódja

50% 70% 80% 90% 98%

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, � emelt indikáció,�: kiemelt indikáció,�: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhetõ]

„

21450306
0921

Hallójáratiés
fülkagyló
készülékek
hallásmaradványra
digitális
jelfeldolgozással,
V.csoport

Közgyógyellátás
jogcímennem
rendelhetõ

X �

�

X,�:72,
�: 48

X,�,�:
1/1

”

szövegrész helyébe a

„

21450306
0921

Hallójáratiés
fülkagyló
készülékek
hallásmaradványra
digitális
jelfeldolgozással,
V.csoport

X �

�

X,�:72,
�: 48

X,�,�:
1/1

”

szöveg lép.

43. Az R. 10. számú mellékletében a

[ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság Támogatási kategória

Kihordási

idõ

(hónap)

Felírható

mennyi-

ség/

mennyi-

ségi

egység

kódja

50% 70% 80% 90% 98%

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, � emelt indikáció,�: kiemelt indikáció,�: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhetõ]
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„

21450603
21

Fülmögötti
hallókészülékek
kis-közepes
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
V.csoport

Közgyógyellátás
jogcímennem
rendelhetõ

X �

�

X,�:72,
�: 48

X,�,�:
1/1

”

szövegrész helyébe a

„

21450603
21

Fülmögötti
hallókészülékek
kis-közepes
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
V.csoport

X �

�

X,�:72,
�: 48

X,�,�:
1/1

”

szöveg lép.

44. Az R. 10. számú mellékletében a

[ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság Támogatási kategória

Kihordási

idõ

(hónap)

Felírható

mennyi-

ség/

mennyi-

ségi

egység

kódja

50% 70% 80% 90% 98%

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, � emelt indikáció,�: kiemelt indikáció,�: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhetõ]

„

21450606
21

Fülmögötti
hallókészülékek
nagyfokútólsúlyos
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
V.csoport

Közgyógyellátás
jogcímennem
rendelhetõ

X �

�

X,�:72,
�: 48

X,�,�:
1/1

”

szövegrész helyébe a

„

21450606
21

Fülmögötti
hallókészülékek
nagyfokútólsúlyos
halláscsökkenésre
digitális
jelfeldolgozással,
V.csoport

X �

�

X,�:72,
�: 48

X,•,�:
1/1

”

szöveg lép.
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45. Az R. 10. számú mellékletében a

[ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság Támogatási kategória

Kihordási

idõ

(hónap)

Felírható

mennyi-

ség/

mennyi-

ségi

egység

kódja

50% 70% 80% 90% 98%

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, � emelt indikáció,�: kiemelt indikáció,�: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhetõ]

„

21450609
21

Fülmögötti
hallókészülékek
hallásmaradványra
digitális
jelfeldolgozással,
V.csoport

Közgyógyellátás
jogcímennem
rendelhetõ

X �

�

X,�: 72,
�: 48

X,�,�:
1/1

”

szövegrész helyébe a

„

21450609
21

Fülmögötti
hallókészülékek
hallásmaradványra
digitális
jelfeldolgozással,
V.csoport

X �

�

X,�:72,
�: 48

X,�,�:
1/1

”

szöveg lép.

2. melléklet az 52/2009. (XII. 30.) EüM rendelethez

„17. számú melléklet a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelethez

Közgyógyellátás jogcímén nem rendelhetõ eszközcsoportok

ISO Eszköz megnevezése Megjegyzés

21 45 03 03 03 21 Mélyhallójárati készülékek kis-közepes halláscsökkenésre digitális
jelfeldolgozással, V. csoport

18 éves kor felett

21 45 03 03 06 21 Mélyhallójárati készülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre
digitális jelfeldolgozással, V. csoport

18 éves kor felett

21 45 03 03 09 21 Mélyhallójárati készülékek hallásmaradványra digitális
jelfeldolgozással, V. csoport

18 éves kor felett

21 45 03 06 06 21 Hallójárati és fülkagyló készülékek nagyfokútól súlyos
halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással, V. csoport

18 éves kor felett

21 45 03 06 09 21 Hallójárati és fülkagyló készülékek hallásmaradványra digitális
jelfeldolgozással, V. csoport

18 éves kor felett

21 45 06 03 21 Fül mögötti hallókészülékek kis-közepes halláscsökkenésre
digitális jelfeldolgozással, V. csoport

18 éves kor felett

21 45 06 06 21 Fül mögötti hallókészülékek nagyfokútól súlyos
halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással, V. csoport

18 éves kor felett

21 45 06 09 21 Fül mögötti hallókészülékek hallásmaradványra digitális
jelfeldolgozással, V. csoport

18 éves kor felett

”
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Az egészségügyi miniszter 53/2009. (XII. 30.) EüM rendelete

a különleges táplálkozási célú élelmiszerekrõl szóló

36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (9) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §

c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben, az egészségügyi

miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következõket rendelem el:

1. § (1) A különleges táplálkozási célú élelmiszerekrõl szóló 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §

(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A különleges élelmiszer elõállításához – a különleges táplálkozási cél elérése érdekében – tápértéknövelõ anyag

a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekhez adható tápértéknövelõ anyagokról szóló, 2009. október 13-i

953/2009/EK bizottsági rendeletben (a továbbiakban: 953/2009/EK bizottsági rendelet) foglaltak szerint használható

fel.”

(2) Az R. 4. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Az új élelmiszerekre és élelmiszer-alapanyagokra vonatkozó rendelkezések figyelembevételével a különleges

élelmiszer elõállításához olyan anyagok is felhasználhatók, amelyek nem szerepelnek a 953/2009/EK bizottsági

rendeletben. Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (a továbbiakban: OÉTI) a gyártótól, import

esetén az importálótól kérheti azokat a tudományos dokumentumokat, amelyek bizonyítják, hogy az adott anyag

használható az elérni kívánt táplálkozási cél érdekében. Abban az esetben, ha a bizonyítékok könnyen hozzáférhetõ

közleményben találhatók, elegendõ a közleményre történõ hivatkozás.”

2. § Az R. 14. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és az R. 14. §-a a következõ új (3) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Ez a rendelet a különleges táplálkozási célú élelmiszerekrõl szóló, 2009. május 6-i 2009/39/EK európai parlamenti

és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(3) Ez a rendelet a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekhez adható tápértéknövelõ anyagokról szóló,

2009. október 13-i 953/2009/EK bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

3. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az R. 4. § (3)–(5) bekezdése, valamint 2. és 3. számú melléklete.

(3) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

(4) Ez a rendelet a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekhez adható tápértéknövelõ anyagokról szóló, 2009.

október 13-i 953/2009/EK bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet

a talajvédelmi szakértõi tevékenység folytatásának részletes feltételeirõl

A termõföld védelmérõl szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § (1) Talajvédelmi szakértõi tevékenységet az a személy folytathat, aki valamely agrártudományi- vagy kertészettudományi

képzést nyújtó felsõoktatási intézményben talajtani, tápanyag-gazdálkodási, agrokémiai, illetve meliorációs

irányultságú posztgraduális képzés keretében szerzett végzettséggel, vagy ezeken a szakterületeken tudományos

minõsítéssel rendelkezik, továbbá szakértõi tevékenységének megkezdését megelõzõ tíz éven belül az

1. mellékletben meghatározott szakterületeken szakmai gyakorlatot szerzett.

(2) Az (1) bekezdésben említett szakmai gyakorlatnak felel meg

a) az 1. melléklet szerinti talajvédelmi terv készítésére jogosultsággal rendelkezõ személy irányításával legalább

három évig, valamint

b) az 1. mellékletben felsorolt szakterületeken legalább öt évig

folytatott tevékenység.

2. § (1) A szakértõi tevékenység folytatására irányuló bejelentésnek – figyelemmel a termõföld védelmérõl szóló 2007. évi

CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) alapján megadandó adatkörre is – a 2. mellékletben meghatározott adatokat

kell tartalmaznia. A bejelentésben meg lehet adni a szakértõ elérhetõségére vonatkozó egyéb adatokat is. A

bejelentést a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (a továbbiakban: MgSzH Központ) által rendszeresített,

és az MgSzH Központ honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani.

(2) A bejelentéshez csatolni kell

a) a képzettségre, iskolai végzettségre vonatkozó dokumentumok másolatát, valamint

b) a részletes szakmai önéletrajzot, amely tartalmazza az 1. § (2) bekezdésében említett szakmai gyakorlat helyének

megnevezését, továbbá azon talajvédelmi tervek típusának megjelölését, melyek készítésében szakmai

gyakorlatának idõtartama alatt gyakorlatot szerzett.

(3) A jogi személyiséggel, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodó szervezet szakértõi tevékenységet

akkor folytathat, ha tagja vagy alkalmazottja szakértõi tevékenységét az (1) bekezdés szerint bejelentette.

3. § (1) Az MgSzH Központ által a talajvédelmi szakértõkrõl vezetett nyilvántartás – a Tfvt. 51/A. §-ában foglaltakon túl –

tartalmazza a 3. melléklet szerinti adatokat.

(2) A nyilvántartásba vett szakértõkrõl az MgSzH Központ a honlapján a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és

folytatásának általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl az alábbi adatokat teszi közzé:

a) a talajvédelmi szakértõi tevékenység szakterületének megjelölése,

b) a hatóság által megadott nyilvántartási szám.

(3) A szakértõ kérésére az MgSzH Központ honlapján közzéteszi a szakértõ által megadott elérhetõséget is.

4. § (1) A területileg illetékes megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH területi szerve) is

jogosult ellenõrizni a szakértõi tevékenység folytatását.

(2) Amennyiben az MgSzH területi szerve az ellenõrzés során azt állapítja meg, hogy a talajvédelmi szakértõ a szakértõi

tevékenységet bejelentés nélkül végzi, vagy az adataiban bekövetkezett változást nem jelentette be, értesíti az MgSzH

Központot.

(3) Az MgSzH Központ a (2) bekezdés szerinti jogsértést elkövetõ személlyel szemben a szolgáltatási tevékenység

megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti jogkövetkezményeket alkalmazza.

5. § (1) A talajvédelmi szakértõnek legalább 3 évente, elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtó szakmai továbbképzésen kell

részt venni.

(2) Az MgSzH Központ internetes honlapján jelenteti meg évente a talajvédelmi szakértõk számára szervezett

továbbképzés helyét és idõtartamát.

(3) Amennyiben a talajvédelmi szakértõ az 1. § (1) bekezdésében említett felsõoktatási képzés szaktanára,

a továbbképzési kötelezettség alól kérelmére felmentést kaphat.
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(4) Amennyiben a talajvédelmi szakértõ az (1) bekezdés szerinti továbbképzési kötelezettségének nem tesz eleget és

távolmaradását nem igazolja, úgy az MgSzH Központ a talajvédelmi szakértõ szakértõi tevékenységét felfüggeszti

a továbbképzés elvégzésérõl szóló igazolás beszerzéséig. Ha a talajvédelmi szakértõ a (2) bekezdés szerint

meghirdetett következõ továbbképzésen sem pótolja elmulasztott kötelezettségét, a MgSzH Központ szakértõi

tevékenységének további folytatásától eltiltja.

6. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba. A rendeletet a hatálybalépést követõen tett bejelentések esetében,

valamint a hatálybalépését követõen indult ügyekre kell alkalmazni.

(2) Azt a talajvédelmi szakértõt, aki e rendelet hatálybalépésekor a mezõ- és erdõgazdálkodási, valamint az

élelmiszer-ipari tevékenységhez kapcsolódó szakértõi mûködés engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló külön

jogszabály szerinti talajvédelmi terv-készítés szakterületre szakértõi tevékenységre jogosító engedéllyel rendelkezik

és a tevékenységet jogszerûen folytatja, úgy kell tekinteni, mint aki a bejelentési kötelezettségének eleget tett. Ezen

személyeket az MgSzH Központ az e rendelet hatálybalépését követõ 60 napon belül hivatalból nyilvántartásba veszi.

A rendelet hatálybalépésének napján a szakértõi engedélyek hatályukat vesztik.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 181/2009. (XII. 30.) FVM rendelethez

Talajvédelmi tervfajták szakterületenként

1. Talajvédelmi terv készítése talajjavításához.

2. Talajvédelmi terv készítése mezõgazdasági célú tereprendezéshez.

3. Talajvédelmi terv készítése ültetvények telepítéséhez.

4. Talajvédelmi terv készítése a humuszos termõréteg mentéséhez.

5. Talajvédelmi terv készítése mezõgazdasági célú hasznosítást lehetõvé tevõ rekultivációhoz, újrahasznosításhoz.

6. Talajvédelmi terv készítése öntözéshez.

7. Talajvédelmi terv készítése hígtrágya termõföldön történõ felhasználásához.

8. Talajvédelmi terv készítése szennyvíz, szennyvíziszap és szennyvíziszap komposzt mezõgazdasági felhasználásához.

9. Talajvédelmi terv készítése mezõgazdasági területek vízrendezéséhez.

10. Talajvédelmi terv készítése erózió elleni mûszaki talajvédelmi beavatkozások megvalósításához.

11. Talajvédelmi terv készítése nem veszélyes hulladékok mezõgazdasági felhasználásához.

2. melléklet a 181/2009. (XII. 30.) FVM rendelethez

A talajvédelmi szakértõi tevékenység folytatásához szükséges bejelentés adattartalma

1. természetes személyazonosító adatok;

2. lakcím;

3. a bejelentõ által közzétenni kívánt elérhetõség: postacím, e-mail cím, mobil-telefonszám, lakcím, vezetékes

telefonszám;

4. a talajvédelmi szakértõi szakterület e jogszabály 1. melléklete szerinti megjelölése;

5. a bejelentés dátuma;

6. a bejelentõ kézjegye.
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3. melléklet a 181/2009. (XII. 30.) FVM rendelethez

A hatósági nyilvántartás adattartalma

1. lakcím,

2. a szakértõ által választott, a 2. melléklet szerinti adatlapon megjelölt napközbeni elérhetõség,

3. iskolai végzettség, az oklevelet kiállító intézmény megnevezése, helye, az oklevél száma, kelte,

4. szakmai gyakorlatának helye, idõtartama,

5. a talajvédelmi szakértõi tevékenység e jogszabály 1. melléklete szerinti megjelölése,

6. az MgSzH Központ által megadott nyilvántartási szám.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelete

juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérõl

Az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdése a) pontjának 9. alpontjában, az élelmiszerláncról

és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §

a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § Ez a rendelet a juh- és kecskefélék egyedeinek nyilvántartási és azonosítási rendszerének mûködtetésével összefüggõ

szabályokat állapítja meg.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. állat: a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK

rendelet, továbbá a 92/102/EGK és a 64/432/EGK irányelv módosításáról szóló – a Bizottság 933/2008/EK rendeletével

módosított –, 2003. december 17-i 21/2004/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 21/2004/EK rendelet) 2. cikkében

meghatározott állat;

2. állattartó: a 21/2004/EK rendelet 2. cikkében meghatározott természetes vagy jogi személy;

3. bendõ bólusz: lenyelhetõ kerámia kapszula, amely elektronikus jeladót tartalmaz;

4. jelölõeszköz: a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (a továbbiakban: MgSzH Központ) által a juhok és

kecskék jelölésére engedélyezett, a 21/2004/EK rendelet Mellékletének A.3. szakasz b) pontjában meghatározott

feltételeknek megfelelõ füljelzõ, illetve a 21/2004/EK rendelet Mellékletének A.3. szakasz a) pontjában meghatározott

feltételeknek megfelelõ elektronikus füljelzõ, valamint bendõ bólusz;

5. juh ENAR-szám: a juhfélék egyedének megjelölésére és azonosítására használt, az állattartó igénylése alapján az

MgSzH Központ által az e rendeletben foglaltaknak megfelelõ és az e rendeletben foglaltak szerint kiadott szám;

6. kecske ENAR-szám: a kecskefélék egyedének megjelölésére és azonosítására használt, az állattartó igénylése alapján az

MgSzH Központ által az e rendeletben foglaltaknak megfelelõ és az e rendeletben foglaltak szerint kiadott szám;

7. segédeszköz: az MgSzH Központ által engedélyezett, a juhok és kecskék jelölõeszközeinek behelyezésére szolgáló

fogók, tûk és elektronikus jelek olvasására alkalmas leolvasó eszközök;

8. területi felelõs: a Magyar Juhtenyésztõk és Kecsketenyésztõk Szövetsége (a továbbiakban: MJKSz) által az

e rendeletben meghatározott feladatok meghatározott mûködési területen történõ ellátására megbízott természetes

személy;

9. továbbtartásra meghagyott állat: az a hazai születésû állat, amelyet hat hónapos koráig nem vágnak le, illetve azon

európai uniós tagállamból vagy Európai Unió tagállamain kívüli országból (a továbbiakban: harmadik ország)

behozott állat, amelynek rendeltetési helye nem közvetlenül vágóhíd;

10. útmutató: az MgSzH Központ által az MJKSz közremûködésével készített és a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

honlapján közzétett ENAR formanyomtatvány-gyûjtemény és kitöltési-eljárási tájékoztató.
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(2) E rendelet vonatkozásában a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos

nyilvántartási rendszerérõl szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet fogalmait is alkalmazni kell.

3. § (1) Minden állatot az e rendeletben meghatározott módon meg kell jelölni, továbbá úgy kell nyilvántartani és szállításkor

kísérõ dokumentummal ellátni, hogy azonosítható legyen az állat, az állat születéskori tenyészete és az azt követõ

valamennyi tenyészet, ahol az állat tartózkodott.

(2) Az állattartó felelõs az állatok jelölésének elvégzéséért vagy elvégeztetéséért, továbbá viseli az ezzel járó költségeket.

4. § A juhfélék egyedeit, mielõtt elhagyják a születéskori tenyészetet, de legkésõbb 6 hónapos korukig az útmutatóban

meghatározott módon juh ENAR-számmal a következõk szerint kell megjelölni:

a) a születési helyükrõl közvetlenül hazai vágóhídra kerülõ juh egyedeket két füljelzõvel kell ellátni, melyek közül az

egyik vonalkódot is tartalmaz;

b) a 2009. december 31. után született, élõ állatként az Európai Unión belüli kereskedelembe kerülõ juh egyedeket

a 21/2004/EK rendelet 4. cikk (2) bekezdés a) pontjában foglaltak szerinti elsõdleges jelölési módként a 2. §

(1) bekezdés 4. pontjában foglaltaknak megfelelõ elektronikus füljelzõvel, a 21/2004/EK rendelet 4. cikk

(2) bekezdés b) pontjában foglaltak szerinti másodlagos jelölési módként a 2. § (1) bekezdés 4. pontjában

foglaltaknak megfelelõ füljelzõvel kell ellátni;

c) a 2009. december 31. után született, továbbtartásra meghagyott juh egyedeket a 21/2004/EK rendelet 4. cikk

(2) bekezdés a) pontjában foglaltak szerinti elsõdleges jelölési módként a 2. § (1) bekezdés 4. pontjában

foglaltaknak megfelelõ elektronikus füljelzõvel, a 21/2004/EK rendelet 4. cikk (2) bekezdés b) pontjában foglaltak

szerinti másodlagos jelölési módként pedig a 2. § (1) bekezdés 4. pontjában foglaltaknak megfelelõ füljelzõvel kell

ellátni úgy, hogy minden egyed bal fülébe kell behelyezni az elektronikus füljelzõt, a jobb fülébe pedig a másik

füljelzõt. Az elektronikus füljelzõt bendõ bólusz helyettesítheti.

5. § A kecskefélék egyedeit, mielõtt elhagyják a születéskori tenyészetet, de legkésõbb 6 hónapos korukig az útmutatóban

meghatározott módon kecske ENAR-számmal a következõk szerint kell megjelölni:

a) a születési helyükrõl közvetlenül hazai vágóhídra kerülõ kecske egyedeket két füljelzõvel kell ellátni, melybõl az

egyik vonalkódot is tartalmaz;

b) a 2009. december 31. után született, élõ állatként az Európai Unión belüli kereskedelembe kerülõ kecskéket

a 21/2004/EK rendelet 4. cikk (2) bekezdés a) pontjában foglaltak szerinti elsõdleges jelölési módként a 2. §

(1) bekezdés 4. pontjában foglaltaknak megfelelõ elektronikus füljelzõvel, másodlagos jelölési módként

a 21/2004/EK rendelet 4. cikk (2) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint a 2. § (1) bekezdés 4. pontjában

foglaltaknak megfelelõ füljelzõvel kell ellátni;

c) a 2009. december 31. után született, továbbtartásra meghagyott, és az Európai Unión belüli kereskedelembe nem

kerülõ kecske egyedeket a 21/2004/EK rendelet 4. cikk (2) bekezdés a) pontjában foglaltak szerinti elsõdleges

jelölési módként a 2. § (1) bekezdés 4. pontjában foglaltaknak megfelelõ, az egyed jobb fülébe helyezett

füljelzõvel kell ellátni. Másodlagos jelölésként a 21/2004/EK rendelet 4. cikk (2) bekezdés b) pontjában foglaltakkal

összhangban ezen egyedeket tetoválással kell ellátni úgy, hogy a jobb fülbe az egyedi kód elsõ öt, a bal fülbe

pedig a második öt számjegyét kell tetoválni. Rövid fülû kecskék esetében a 10 számjegyû egyedi kódot

a farokrépába kell tetoválni. Tetoválás helyett másodlagos jelölésként a 2. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti

elektronikus füljelzõt és bendõ bóluszt is lehet használni az e § d) pontjában foglaltaknak megfelelõen;

d) a 2009. december 31. után született, továbbtartásra meghagyott és élõ állatként az Európai Unión belüli

kereskedelembe kerülõ kecske egyedeket a 21/2004/EK rendelet 4. cikk (2) bekezdés a) pontjában foglaltak

szerinti elsõdleges jelölési módként a 2. § (1) bekezdés 4. pontjában foglaltaknak megfelelõ, az egyed bal fülébe

helyezett elektronikus füljelzõvel kell ellátni. Az elektronikus füljelzõt bendõ bólusz helyettesítheti. E kecske

egyedeket másodlagos jelölési módként a 21/2004/EK rendelet 4. cikk (2) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint

a 2. § (1) bekezdés 4. pontjában foglaltaknak megfelelõ, az egyed jobb fülébe helyezett füljelzõvel kell ellátni.

6. § A harmadik országból behozott, továbbtartásra meghagyott állatokat az állattartás helyéül szolgáló rendeltetési

tenyészetben az Európai Unió területére behozni kívánt állatok állat-egészségügyi ellenõrzésérõl szóló külön

jogszabályban meghatározott ellenõrzések elvégzését követõ 14 napon belül, de még a tenyészet elhagyása elõtt

e rendelet elõírásaival összhangban meg kell jelölni és az állattartónak a harmadik ország által adott azonosító

feltüntetésével nyilvántartásba kell vennie.
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7. § (1) Az állatok jelölésére használt jelölõeszköznek a juhfélék egyedeinek jelölése esetében a (2) bekezdés szerinti juh

ENAR-számot, a kecskefélék egyedének jelölése esetében a (3) bekezdés szerinti kecske ENAR-számot kell

tartalmaznia. Amennyiben az egyed az e rendeletben meghatározott módon két füljelzõvel, továbbá ha füljelzõvel és

elektronikus füljelzõvel vagy bendõ bólusszal egyidejûleg rendelkezik, abban az esetben azok juh ENAR-számának,

vagy kecske ENAR-számának azonosnak kell lennie.

(2) A juh ENAR-szám Magyarország országkódjából (HU) és egy 7–11 számjegyû egyedi kódból áll. Az egyedi kód elsõ

számjegye sorozatszám, 5 számjegye a fülszám elõtag, amely a tenyészetre utaló jel. Az egyedi kód további

5 számjegye a használati szám, amely tartalmazza a születési év utolsó számjegyét és legfeljebb 4 számjegybõl álló

sorszámot.

(3) A kecske ENAR-szám Magyarország országkódjából (HU) és egy 10 számjegyû egyedi kódból áll. Az egyedi kód 1–4-ig

terjedõ számjegye a területi felelõs által ellátott területre utaló szám, az utolsó 5–10-ig terjedõ további számjegye

a használati szám.

8. § Az állatok jelölését – az e rendeletben, illetve az útmutatóban meghatározottak szerint – kizárólag az alábbi személyek

végezhetik:

a) a 4. § a)–b) pontok, valamint az 5. § a)–b) pontok szerinti jelölést az állattartó, illetve az általa megbízott személy;

b) a 4. § c) pont, valamint az 5. § c)–d) pontok szerinti jelölést a területi felelõs;

c) állat-egészségügyi intézkedés kapcsán szükségessé váló jelölés és a harmadik országból behozott állat esetében

szükséges jelölés esetében a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal illetékes területi szerve (a továbbiakban:

MgSzH területi szerve) vagy az általa megbízott területi felelõs.

9. § (1) Az MgSzH Központ a jelölõeszközök és segédeszközök minõségére és a jelölõeszköz szállításra vonatkozó

– a 21/2004/EK rendelet és e rendelet elõírásaival összhangban lévõ – követelményeket a Földmûvelésügyi és

Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM) hivatalos lapjában teszi közzé.

(2) A közzététel alapján a gyártók által benyújtott jelölõeszközök minõségét és a gyártóval szemben támasztott feltételek

meglétét az MgSzH Központ a meghirdetett feltételek szerint megvizsgálja.

(3) Az engedélyezett jelölõeszközöket és segédeszközöket, továbbá azok gyártóinak listáját az MgSzH Központ az FVM

hivatalos lapjában és a www.enar.hu honlapon teszi közzé. A közzétételrõl az MgSzH Központ az engedélyezést követõ

22 munkanapon belül intézkedik.

(4) Az állatok jelölésére kizárólag az MgSzH Központ által engedélyezett jelölõeszközök és segédeszközök használhatóak

fel.

(5) A jelölõeszközök és segédeszközök igénylésének módját az útmutató tartalmazza.

(6) A jelölõeszközök csak abban a tenyészetben használhatók fel, ahová azokat az MgSzH Központ kiadta, kivéve az

MgSzH területi szerve által kezdeményezett áthelyezést, továbbá a területi felelõs által kezdeményezett olyan

áthelyezést, amelyet az MgSzH Központ engedélyezett.

(7) Jelölõeszközt állatból kivenni, más állatnál újra felhasználni tilos.

(8) Mindkét állatfaj esetében tilos a másik állatfaj egyedi megjelölésére használt jelölõeszköz felhasználása.

10. § Ha a jelölõeszköz az állat fülébõl kiesett, elveszett, vagy olyan mértékben károsodott, hogy a rajta lévõ felirat, illetve

elektronikus jel nem olvasható, annak pótlásáról, illetve cseréjérõl az állattartónak a lehetõ leghamarabb, de

legkésõbb az állat értékesítéséig, illetve vágóhídra kerüléséig gondoskodnia kell. A jelölõeszközt az útmutatóban

leírtak szerint bármilyen engedélyezett típussal lehet pótolni, a 4. § és 5. §-ban rögzített elõírások betartásával.

11. § (1) Az állattartó a tenyészetben található állatokról fajonként naprakész nyilvántartást (a továbbiakban:

állomány-nyilvántartó) köteles vezetni.

(2) Az állomány-nyilvántartónak a 21/2004/EK rendelet Mellékletének B. szakaszában foglaltakon kívül tartalmaznia kell:

a) az induló anyajuh, illetve -kecske, tenyészkos, illetve -bak (apaállat), tenyészjerke, növendékjerke bárány,

tenyészgödölye, gida, növendékkos, illetve -bak és ivartalanított kos, illetve bak létszámát;

b) a beszerzett állatok létszámát az a) pont szerint nemenként és korcsoportonként, a megjegyzés rovatban

a szállítólevelek sorszámát;

c) a született állatok létszámát;

d) a szaporításra, illetve tenyésztésre beállított állatok számát;
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e) a kiadott állatok létszámát az a) pont szerint nemenként és korcsoportonként, a megjegyzés rovatban

a szállítólevelek sorszámát;

f) a kiesett (elhullott, levágott) bárányok és gidák létszámát, a kiesés idõpontját;

g) a harmadik országból behozott, továbbtartásra meghagyott állatokat a harmadik ország általi azonosítással

együtt.

(3) Az állattartónak naprakészen vezetnie kell az állomány-nyilvántartó mellékletét képezõ alábbi nyilvántartásokat:

a) a jelölésre felhasználható jelölõeszközök listája, amelyen minden jelölõeszköz esetében fel kell tüntetni a jelölés

idõpontját (év, hó);

b) a tenyészetben található, továbbá az onnan kiadott és odaérkezett állatok ENAR-számát tartalmazó listát.

(4) A létszámváltozással kapcsolatos egyedi adatokat az állatok ENAR-számát tartalmazó listán és a jelölésre

felhasználható jelölõeszköz listán, létszám szerint az állomány-nyilvántartóba kell bejegyezni.

(5) Az állattartó részére az állomány-nyilvántartó nyomtatványát a területi felelõs biztosítja. A nyilvántartás

elektronikusan is vezethetõ, amennyiben az a nyomtatványnak megfelelõ formában kinyomtatható.

(6) Az állomány-nyilvántartót a mellékleteivel együtt az állattartó három évig köteles megõrizni a helyszínen.

12. § Az állattartó a területi felelõs közremûködésével évente egyszer leltárt készít, amely kiterjed:

a) a tenyészetben található jelölt állatok ENAR-szám szerinti leltárára;

b) a jelölésre fel nem használt jelölõeszközök ENAR-szám szerinti leltárára;

c) a jelölt egyedek kiesésének, valamint a kiesés okának rögzítésére az állomány-nyilvántartó adatai alapján;

d) a tenyészetek közötti állatmozgással kapcsolatos dokumentumok ellenõrzésére és átvezetésére az

állomány-nyilvántartóba,

e) az állomány-nyilvántartó 11. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti listáinak frissítésére a leltár adatai alapján,

f) az állomány-nyilvántartó létszámadatainak zárására a 11. § (2) bekezdés szerinti nyilvántartás alapján, illetve

nyitására a leltáradatok alapján;

g) az elveszett, kiesett jelölõeszközök pótlásának megrendelésére.

13. § (1) Az állatokat az országon belül két tenyészet közötti szállításuk esetén az MgSzH Központ által rendszeresített és

a www.enar.hu honlapon közzétett, a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú szállítólevéllel kell kísérni.

(2) A szállítólevélnek a 21/2004/EK rendelet Mellékletének C. 1. szakaszában foglalt adattartalmon kívül tartalmaznia kell

a szállított állat faját és ENAR-számát, a szállítást felügyelõ állatorvos állategészségügyi igazolását arról, hogy az állat

szállíthatóságának állat-egészségügyi akadálya nincs, továbbá a fogadó tenyészet általi fogadás dátumát, a fogadott

állatok számát és a fogadó tenyészet állattartójának aláírását.

(3) Az állattartó részére a szállítólevél nyomtatványt a területi felelõs biztosítja.

(4) A szállítólevelet öt példányban kell kitölteni, amelybõl kettõ marad a szállítást indító állattartónál, két példány

a szállítmányt kíséri, egy példány az állat-egészségügyi igazolást kiállító állatorvosnál marad. Egy példányt az indító

tenyészet, egy példányt a fogadó tenyészet az állat indításának napját követõ hét napon belül az MgSzH Központ

részére köteles megküldeni.

(5) A szállítólevél állat-egészségügyi igazolás részének kitöltésére – ha a jogszabály másként nem rendelkezik – a szállítást

a jogosult állatorvos hatáskörérõl és a mûködésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló külön jogszabály szerinti

állatorvos jogosult, a tenyészetet ellátó állatorvos által kitöltött igazolás alapján.

(6) A szállítólevelet az állattartó három évig köteles megõrizni.

(7) Az országot elhagyó állat esetében az indító tenyészetben az MgSzH Központ által rendszeresített és a www.enar.hu

honlapon közzétett szállítólevélnek a 21/2004/EK rendelet Mellékletének C. 1. szakaszában foglalt adattartalmon kívül

tartalmaznia kell a szállított állat faját és ENAR-számát, a szállítást felügyelõ állatorvos állategészségügyi igazolását

arról, hogy az állat szállíthatóságának állat-egészségügyi akadálya nincs, továbbá a hatósági állatorvos azonosítóját és

aláírását. Az indító tenyészetnek a szállítólevél egy példányát meg kell küldenie az MgSzH Központ részére, egy

példányát pedig meg kell õriznie.

14. § (1) Az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (a továbbiakban: ENAR) mûködtetése keretében az MgSzH

Központ

a) ellátja az ENAR mûködtetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat, melynek során együttmûködik az

MgSzH területi szervével, a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (a továbbiakban: MVH) és az MJKSz-szel;

b) mûködteti a 21/2004/EK rendelet 7. és 8. cikk szerinti országos számítógépes adatbázist;
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c) gondoskodik arról, hogy a jogosult felhasználók az országos számítógépes adatbázisból igény szerint hiteles

információhoz jussanak;

d) kiadja az ENAR-számokat;

e) engedélyezi a jelölõeszközöket és segédeszközöket, közzéteszi az engedélyezett típusokat;

f) elektronikus úton megküldi a kiadott, legyártandó fülszámok listáját az illetékes gyártó, valamint az MJKSz

részére;

g) az MJKSz közremûködésével elkészíti az útmutatót.

(2) Az MgSzH Központ által mûködtetett országos számítógépes adatbázis tartalmazza a 21/2004/EK rendelet

Mellékletének D. szakaszában meghatározott kötelezõen nyilvántartott adatokat.

(3) Az MgSzH Központ köteles a hozzá megküldött adatokat hét munkanapon belül a nyilvántartásban rögzíteni.

15. § Az ENAR mûködtetése keretében az MJKSz:

a) közremûködik az ENAR mûködtetésével és fejlesztésével, valamint az útmutató elkészítésével kapcsolatos

feladatok ellátásában;

b) megbízza, felügyeli, ellenõrzi és továbbképzi a területi felelõsöket, kijelöli mûködési területüket;

c) nyilvántartást vezet a kiadott szállítólevelekrõl;

d) gondoskodik az állomány- és egyednyilvántartáshoz, továbbá a jelöléshez szükséges bizonylatokról és

eszközökrõl, szállítólevélrõl;

e) tájékoztatja az állattartókat az állatok jelölésével és nyilvántartásával kapcsolatos elõírásokról.

16. § Az ENAR mûködtetése keretében a vágóhíd üzemeltetõje:

a) biztosítja, hogy a 21/2004/EK rendelet és az e rendelet szerinti jelölõeszközzel nem rendelkezõ vagy

azonosíthatatlan állatok vágásra ne kerülhessenek;

b) nyilvántartást vezet a vágóhídon levágott állatok ENAR-számáról és levágásuk idõpontjáról;

c) elektronikus úton vagy ennek hiányában hét napon belül a szállítólevéllel az útmutatóban foglaltak szerint

bejelenti az MgSzH Központ részére a beszállított állatok azonosító adatait és vágásuk idõpontját;

d) gondoskodik a levágott állatok jelölõeszközeinek újrafelhasználásra alkalmatlanná tételérõl.

17. § (1) Az ENAR mûködtetése keretében a vágóhidat felügyelõ hatósági állatorvos:

a) ellenõrzi a vágóhídra érkezett állatok e rendelet által elõírt jelölésének meglétét és elõírásoknak való

megfelelését;

b) ellenõrzi az elõírt kísérõ dokumentumok hiánytalan meglétét és tartalmuk elõírásoknak való megfelelését;

c) ellenõrzi a vágóhíd üzemeltetõje 16. §-ban rögzített kötelezettségeinek betartását.

(2) A vágóhidat felügyelõ hatósági állatorvos a következõ intézkedéseket hozhatja:

a) megtiltja az állat vágását, amennyiben az állat jelölés hiányában nem azonosítható,

b) amennyiben az elõírt kísérõ dokumentumok hiányoznak vagy nem megfelelõek, a hiányzó kísérõ

dokumentumok pótlásáig vagy kijavításáig megtiltja az állat vágását.

(3) A vágóhidat felügyelõ hatósági állatorvos a vágóhíd üzemeltetõje 16. §-ban rögzített kötelezettségeinek be nem

tartásáról köteles az MgSzH területi szerve részére jelentést tenni.

18. § (1) A belföldön szállítandó állatok esetén, a szállítást a jogosult állatorvos hatáskörérõl és a mûködésével kapcsolatos

részletes szabályokról szóló külön jogszabály szerint felügyelõ állatorvos köteles:

a) ellenõrizni a szállításra kerülõ állatok – 21/2004/EK rendelet és e rendelet által elõírt – jelölésének meglétét és

megfelelõségét;

b) a szállítólevelet ellenõrizni és vonatkozó részeit kitölteni, aláírásával és pecsétjével ellátni;

c) hiányosság esetén a szállítást megtiltani vagy a feltételek teljesítéséig felfüggeszteni.

(2) Az Európai Unió másik tagállamába vagy harmadik országba szállítandó állatok berakásakor a felügyelõ állatorvos

köteles:

a) ellenõrizni a szállításra kerülõ állatok – 21/2004/EK rendelet és e rendelet által elõírt – jelölésének meglétét és

megfelelõségét;

b) az állatok szállítására vonatkozó külön állategészségügyi jogszabályok szerint eljárni;

c) a szállítólevélen az Európai Unió másik tagállamába vagy harmadik országba történõ kivitel vagy a kiszállítás

tényét aláírással igazolni;
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d) hiányosság esetén az állat berakását megtiltani vagy a feltételek teljesítéséig felfüggeszteni.

19. § Az állattartó köteles:

a) a tenyészetében lévõ állatok egyedi jelölésérõl, a kiesett, az elveszett vagy olvashatatlanná vált jelölõeszközök

pótlásáról saját költségén gondoskodni;

b) az MgSzH Központtól a tenyészetében lévõ állatok jelöléséhez szükséges jelölõeszközöket és segédeszközöket az

útmutató elõírásai szerint beszerezni;

c) az állatok jelölésével, nyilvántartásával összefüggõ információkat és adatokat a területi felelõsnek, továbbá

bármely ellenõrzést végzõ hatóságnak rendelkezésére bocsátani;

d) a jelölõeszközök eltávolítását, azok megrongálását, illetve olvashatatlanná tételét megakadályozni;

e) vezetni a 11. § szerinti állomány-nyilvántartót és egyéb nyilvántartásokat;

f) gondoskodni arról, hogy a tenyészete rendelkezésére bocsátott jelölõeszközt más tenyészetben ne

használhassák fel;

g) a tenyészete állományában bekövetkezett változások (szaporodás, elhullás, más állattartó részére történõ átadás,

vágóhídra vagy az Európai Unió más tagállamába, harmadik országba történõ szállítás stb.) esetén az

e rendeletben foglaltak szerint szükséges intézkedéseket megtenni;

h) a területi felelõs közremûködésével évente elvégezni a 12. § szerinti leltárt.

20. § (1) A területi felelõs:

a) gondoskodik az állattartó igénylése alapján az állatok megjelöléséhez szükséges eszközök és füljelzõk rendszeres

vagy soron kívüli megrendelésének továbbításáról az MgSzH Központ felé;

b) elvégzi az állatok 4. § c) pont, valamint az 5. § c)–d) pontok szerinti jelölését, és kiadja az állattartó részére

a jelölésrõl szóló igazolást, valamint elektronikus úton tíz napon belül megküldi az MgSzH Központnak a jelöléssel

összefüggõ, útmutatóban meghatározott adatokat;

c) átadja az állattartó részére az adott tenyészethez tartozó állatok ENAR-számát tartalmazó listáját és a szükséges

nyomtatványokat;

d) begyûjti és az MgSzH Központnak elektronikus úton megküldi a tenyésztõktõl kapott leltáradatokat és

a tenyésztési eseményekkel kapcsolatos állományváltozási adatokat;

e) az állattartónál évente egy alkalommal közremûködik az állomány leltár elvégzésében, és az MgSzH Központ

részére elektronikusan megküldi az állomány leltárról készült jelentést;

f) a 21/2004/EK rendelet és e rendelet által elõírt kötelezettségek nem teljesítése esetén bejelentést tesz az MgSzH

területi szerve felé.

(2) A területi felelõsnek rendelkeznie kell az MgSzH Központ igazolásával a tetoválás elvégzéséhez szükséges szakismeret

meglétérõl, illetve az MgSzH területi szerve igazolásával a bólusz behelyezéséhez szükséges ismeretek meglétérõl.

21. § A 21/2004/EK rendelet 4. cikk (8) bekezdése, 5. cikk (6) bekezdése, valamint 11. cikk (1) bekezdése szerinti tájékoztatási

kötelezettséget a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter teljesíti.

22. § (1) Az MgSzH Központ és az MgSzH területi szerve a juh-, illetve kecsketenyészetben helyszínen ellenõrzi az állatok

azonosítására és nyilvántartására vonatkozó elõírások betartását a juh- és kecskefélék azonosításával és

nyilvántartásával kapcsolatosan végrehajtandó ellenõrzések minimális szintje tekintetében a 21/2004/EK tanácsi

rendelet végrehajtásáról szóló, 2006. október 11-i 1505/2006/EK bizottsági rendelet 2–5. cikkeiben meghatározott

módon.

(2) Ha az MgSzH Központ és az MgSzH területi szerve reprezentatív ellenõrzést végez, a kecskefélék esetében a húsz –

félévesnél idõsebb nõivarú – egyednél több, de száz egyednél kevesebb ilyen korú állomány esetében az állomány

ötven százalékát, száz vagy száz egyed felett pedig huszonöt százalékát kell ellenõrizni.

(3) Az MgSzH Központ, az MgSzH területi szerve és az MVH az általa vizsgálandó tenyészetek kiválasztása során az

1505/2006/EK bizottsági rendelet 3. cikk a)–f) pontjai mellett figyelembe veszi az elõzõ éves ellenõrzés során tett

megállapításokat is.

23. § (1) Az ellenõrzéseket az ellenõrzési jegyzõkönyv felhasználásával – amely tartalmazza az 1505/2006/EK bizottsági

rendelet 6. cikk a)–c) pontjaiban elõírt minimális tartalmi feltételeket is –, az útmutató alapján kell végezni.
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(2) Ha az MVH az e rendeletben elõírt tevékenységek be nem tartását észleli, köteles az MgSzH területi szervét írásban

értesíteni.

(3) Ha az MgSzH területi szerve a támogatások kifizetése szempontjából, az e rendelet szerint elõírt ellenõrzések

elvégzése során, az e rendeletben elõírt tevékenységek be nem tartását észleli, köteles az MVH-t írásban értesíteni.

(4) Az MgSzH területi szerve az ellenõrzések gyakoriságának növelését írja elõ, ha a 21/2004/EK rendeletben és az

e rendeletben foglalt betartandó kötelezettségek tekintetében az adott tenyészetben rendszeresen elõfordul

jogszabálysértés.

(5) Az MgSzH Központ – az MgSzH területi szerveitõl érkezõ bejelentés alapján – az ellenõrzések gyakoriságának

növelését írja elõ, ha a 21/2004/EK rendeletben és az e rendeletben foglalt betartandó kötelezettségek tekintetében

országosan rendszeresen elõfordul jogszabálysértés.

24. § Amennyiben az állat jelöléssel nem rendelkezik vagy nem azonosítható, az MgSzH területi szerve az adott állatra

forgalmi korlátozást rendel el. Az MgSzH területi szerve az állat további sorsának tisztázása érdekében vizsgálatot

folytat le. A vizsgálat eredményétõl függõen az MgSzH területi szerve dönt a forgalmi korlátozás további

fenntartásáról, illetve feloldásáról.

25. § (1) Az MgSzH területi szerve által elvégzett helyszíni ellenõrzések eredményérõl az ellenõrzési idõszakot követõ év június

30-ig jelentést küld az MgSzH Központnak, aki e jelentések alapján éves összesítõ jelentést készít, amelyet az

ellenõrzési idõszakot követõ év július 31-ig megküld a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszternek.

(2) A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter az 1505/2006/EK rendelet mellékletében szereplõ ûrlapon az éves

összesített jelentést az Európai Bizottság számára minden évben legkésõbb augusztus 31-ig benyújtja.

26. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti a juh- és kecskefajok egyedeinek Egységes

Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérõl szóló 47/2005. (V. 23.) FVM rendelet, azzal, hogy a 2010. január 1-je elõtt

született állatok jelölése esetén továbbra is az abban foglaltakat kell alkalmazni.

(2) A 20. § (1) bekezdés e) pontja szerint megküldött állományváltozások teljes körének az országos számítógépes

adatbázisba történõ átvezetésére 2011. január 1-jétõl kerül sor az útmutatóban leírtak szerint.

(3) E rendelet a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK

rendelet, továbbá a 92/102/EGK és a 64/432/EGK irányelv módosításáról szóló, 2003. december 17-i 21/2004/EK

tanácsi rendelet, a Bizottság 933/2008/EK rendelete, a Bizottság 968/2006/EK rendelete és a Bizottság 759/2009/EK

rendelete végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 83/2009. (XII. 30.) KHEM rendelete
a belföldi fenntartott postai szolgáltatások legmagasabb hatósági díjairól  szóló 
85/2006. (XII. 15.) GKM rendelet módosításáról

A postáról  szóló 2003. évi CI. törvény 53.  § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1.  § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § b) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1.  § (1) A belföldi fenntartott postai szolgáltatások legmagasabb hatósági díjairól  szóló 85/2006. (XII. 15.) GKM rendelet
1. és 2. mellékletének helyébe e rendelet 1. és 2. melléklete lép.

(2) A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzésérõl szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet 5. §-ának
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: 
„(2) Az egyetemes szolgáltatási ár a GET 138/A. §-a szerinti pénzeszköz, a földgáz biztonsági készletezésérõl szóló 2006. 
évi XXVI. törvény 8. §-a szerinti – a szolgáltató által a felhasználó felé továbbhárított – tagi hozzájárulás, az általános
forgalmi adó, valamint az energiaadó összegét nem tartalmazza.”

2.  § Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, és 2010. január 2-án hatályát veszti.

Hónig Péter s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

1. melléklet a 83/2009. (XII. 30.) KHEM rendelethez
„1. melléklet a 85/2006. (XII. 15.) GKM rendelethez

1. Levélküldemények és címzett reklámküldemények

Megnevezés Elsõbbségi küldeményként Nem elsõbbségi küldeményként

a) Szabványlevél  105 forint 80 forint

b) Szabvány címzett 
   reklámküldemény

105 forint 80 forint

c) Egyéb levél 150 forint 110 forint

d) Egyéb címzett reklámküldemény 150 forint 110 forint

e) Levelezõlap, képes levelezõlap 105 forint 80 forint

2. Hivatalos irat

Megnevezés Alaptarifa

a) Hivatalos irat – saját kezéhez 355 forint

b) Hivatalos irat – egyéb 290 forint
”
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2. melléklet a 83/2009. (XII. 30.) KHEM rendelethez

„2. melléklet a 85/2006. (XII. 15.) GKM rendelethez

Elsõbbségi kezelés nélkül

Felvételi hely Postahely Levélcentrum/Posta Feldolgozó Üzem Országos Logisztikai Központ

Mennyiségi sáv
201–500

darab
501–2000

darab
2001–5000

darab
5001–10 000

darab
10 000 darab

felett
201–500

darab
501–2000

darab
2001–5000

darab
5001–10 000

darab
10 000 darab

felett
201–500

darab
501–2000

darab
2001–5000

darab
5001–10 000

darab
10 000 darab

felett

Súly-
kategória

Szabvány
30 g-ig

73,00 69,00 69,00 69,00 69,00 73,00 69,00 66,00 63,00 63,00 73,00 69,00 66,00 62,00 59,00

50 g-ig 100,00 95,00 95,00 95,00 95,00 100,00 95,00 91,00 87,00 87,00 100,00 95,00 91,00 85,00 81,00

Elsõbbségi kezeléssel

Felvételi hely Postahely Levélcentrum/Posta Feldolgozó Üzem Országos Logisztikai Központ

Mennyiségi sáv
201–500

darab
501–2000

darab
2001–5000

darab
5001–10 000

darab
10 000 darab

felett
201–500

darab
501–2000

darab
2001–5000

darab
5001–10 000

darab
10 000 darab

felett
201–500

darab
501–2000

darab
2001–5000

darab
5001–10 000

darab
10 000 darab

felett

Súly-
kategória

Szabvány
30 g-ig

96,00 91,00 91,00 91,00 91,00 96,00 91,00 87,00 83,00 83,00 96,00 91,00 87,00 81,00 77,00

50 g-ig 137,00 129,00 129,00 129,00 129,00 137,00 129,00 124,00 118,00 118,00 137,00 129,00 124,00 116,00 111,00

”
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelete

a közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével,

utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggõ díjakról

A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési,

hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §

b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. § (1) A közlekedési hatóságnak a közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével,

utánképzésével és vizsgáztatásával kapcsolatos, külön jogszabályokban meghatározott, kérelemre indult eljárásáért

és a vizsgáztatásáért az e rendelet mellékletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2) A díjat a kérelem benyújtásával, vagy a vizsgára jelentkezéssel egyidejûleg a közlekedési hatóság Magyar

Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú elõirányzat-felhasználási keretszámlájára történõ

átutalással vagy a közlekedési hatóságnál mûködõ pénzkezelõ helyeken kell megfizetni.

(3) A befizetett, illetve beszedett igazgatási szolgáltatási díj – kivéve a (4) bekezdésben foglalt esetet – az eljáró

közlekedési hatóság bevétele. A díjak beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és elszámolására az államháztartás

szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet elõírásait kell

alkalmazni.

(4) A közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatása díjának 78%-a a vizsgaszervezésben közremûködõ, a közlekedési

hatóság által megbízott képzõ szervet illeti meg.

(5) Elektronikus ügyintézés esetén a díjat a külön jogszabályban meghatározott módon és határidõn belül kell megfizetni.

2. § (1) Ha a vizsgázó a vizsgán nem jelenik meg – és távolmaradását a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint

nem menti ki – újabb vizsgát a vizsgadíj ismételt befizetése után tehet.

(2) Sikertelen vizsga esetén újabb vizsgát tenni az e rendelet mellékletében meghatározott vizsgadíj ismételt befizetése

után lehet.

(3) Az elsõ fokon eljáró hatóság határozata ellen benyújtott fellebbezés díja megegyezik a hatósági eljárás díjával,

amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejûleg kell az 1. § (2) bekezdésében meghatározott számlára befizetni.

(4) A közlekedési hatóság határozatával szemben benyújtott újrafelvételi eljárás díja megegyezik az elsõ fokú eljárás

díjával.

3. § A szakoktatói, az utánképzési foglalkozásvezetõi, az iskolavezetõi és a vizsgabiztosi tevékenységek engedélyezésének

igazgatási szolgáltatási díja tartalmazza a névjegyzékbe való felvétel díját. A díjat a felvételt kérõnek a kérelem

benyújtásakor kell a közlekedési hatóság részére az 1. § (2) bekezdésében megjelölt elõirányzat-felhasználási

keretszámlájára befizetni.

4. § Az e rendeletben meghatározott díjakra

a) a díjfizetés tárgya tekintetében az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. §

(2)–(3) bekezdésében foglaltakat,

b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1) bekezdés elsõ mondatában, valamint 31. §

(2) bekezdésében foglaltakat,

c) az elmulasztott díjfizetés pótlására vonatkozó felhívásra az Itv. 73/A. §-ában foglaltakat,

d) a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában foglaltakat kell megfelelõen alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket

említ, azon e rendelet tekintetében díjat kell érteni.

5. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indult eljárásokban kell

alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a közúti jármûvezetõi vizsga és az egyes közúti közlekedési szakképesítésekkel összefüggõ vizsgák

díjairól szóló 34/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet.

Hónig Péter s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
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Melléklet a 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelethez

A közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek képzésével továbbképzésével,

utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggõ díjak

Ft

I. Elméleti vizsgák

1. Az elméleti írásbeli és szóbeli vizsga vizsgatárgyanként 6 000

2. Számítógépes elméleti vizsga vizsgatárgyanként 4 600

3. A szakképesítés elméleti írásbeli és szóbeli vizsga vizsgatárgyanként 3 000

4. Esettanulmány vizsgatárgyanként 8 000

II. Gyakorlati vizsgák

A) A jármûvezetéssel járó gyakorlati vizsgák díja kategóriánként és vizsgatárgyanként

5. Rutinvizsga kategóriánként 3 500

6. Jármûkezelési vizsga (A1, A korl., A, B,) 4 700

7. Jármûkezelési vizsga (M) 3 600

8. Speciális tanpályán vezetés szakképzésben 4 700

9. Forgalmi vizsga (M, T) 3 600

10. Forgalmi vizsga (A1, A korl., A, B, B+E C1, D1, C, C1+E, C+E, D1+E, D+E, Tr,) 11 000

11. Forgalmi vizsga (D) 18 500

12. Képesítõ vizsgák forgalmi vezetési gyakorlata (C, D) 9 200

B) A jármûvezetéssel nem járó gyakorlati vizsgák díja kategóriánként és vizsgatárgyanként

13. A gépjármûvezetõi képesítési igazolvány, a gépkezelõi jogosítvány, a Veszélyes Áruk
Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) alapján meghatározott
képesítéshez kapcsolódó gyakorlati vizsgák tárgyanként

5 000

14. Biztonsági ellenõrzés és üzemeltetési vizsga (B+E C1, D1, C1+E, C, D, C+E, D1+E, D+E) 4 400

III. Eljárási díjak

15. A szakoktatói (az utánképzési foglalkozásvezetõ is), az iskolavezetõi és a vizsgabiztosi
tevékenységek engedélyezésének díja

10 000

16. A külön jogszabályban meghatározott gépjármûvetõi képesítési igazolvány kiadásának,
cseréjének, pótlásának díja

9 900

17. A külön jogszabályban meghatározott gépkezelõi jogosítvány kiadásának, cseréjének,
pótlásának díja

3 300

18. A külön jogszabályban meghatározott igazolványok, bizonyítványok kiadásának,
cseréjének, pótlásának díja

2 500

19. Közúti jármûvezetõ, közúti közlekedési szakember tanfolyami képzésének, valamint az
utánképzési tanfolyam engedélyezési eljárása

a) Elsõ engedély három kategóriáig, közúti közlekedési szakember képesítés fajtáig,
utánképzési program fajtáig

67 500

b) az a) pontban nem említett további engedélyek kategóriánkét vagy fajtánként 22 500

IV. Egyéb díjak

20. A közúti jármûvezetõk utánképzésérõl szóló 139/1991 (X. 29.) Korm. rendelet 6. számú
mellékletében hivatkozott utánképzés díjául alapul vehetõ közúti jármûvezetõi pótvizsgadíj

1 150
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A külügyminiszter 10/2009. (XII. 30.) KüM rendelete

a tartós külszolgálatot teljesítõ köztisztviselõk és munkavállalók alapellátmányának,

illetve ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegérõl és azok kifizetésérõl szóló

7/2009. (VI. 26.) KüM rendelet módosításáról

A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 80. §-ának (8) bekezdésében, valamint a Munka Törvénykönyvérõl szóló

1992. évi XXII. törvény 203. §-ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:

1. § A tartós külszolgálatot teljesítõ köztisztviselõk és munkavállalók alapellátmányának, illetve ideiglenes külföldi

kiküldetése napidíjának összegérõl és azok kifizetésérõl szóló 7/2009. (VI. 26.) KüM rendelet (a továbbiakban: R.)

4. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § E rendelet mellékleteiben meghatározott értékek az adózás elõtti bruttó összegeket tüntetik fel.”

2. § A R. 1. és 2. számú mellékletei helyébe e rendelet 1. és 2. számú mellékletei lépnek.

3. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

1. számú melléklet a 10/2009. (XII. 30.) KüM rendelethez

Az alapellátmányok bruttó havi összege

Ország (állomáshely) AFRIKA Pénznem Alapellátmányok bruttó havi összege

Algéria EUR 1456

Dél-afrikai Köztársaság EUR 1440

Egyiptom EUR 1291

Kenya EUR 1362

Líbia EUR 1454

Marokkó EUR 1416

Nigéria EUR 1456

Tunézia EUR 1440

Ország (állomáshely) AMERIKA Pénznem Alapellátmányok bruttó havi összege

Amerikai Egyesült Államok EUR 1564

Argentína EUR 1291

Brazília EUR 1317

Chile EUR 1307

Kanada EUR 1486

Kuba EUR 1456

Mexikó EUR 1362

Ország (állomáshely) AUSZTRÁLIA
ÉS ÓCEÁNIA

Pénznem Alapellátmányok bruttó havi összege
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Ausztrália EUR 1434

Ország (állomáshely) ÁZSIA Pénznem Alapellátmányok bruttó havi összege

Afganisztán EUR 2565

Azerbajdzsán EUR 1434

Egyesült Arab Emirátusok EUR 1424

Grúzia EUR 1434

India EUR 1330

Indonézia EUR 1416

Irán EUR 1395

Izrael EUR 1440

Japán EUR 1864

Jordánia EUR 1380

Katar EUR 1301

Kazahsztán EUR 1434

Kína EUR 1500

Koreai Köztársaság EUR 1500

Kuvait EUR 1416

Libanon EUR 1550

Pakisztán EUR 2060

Palesztina EUR 1440

Szaúd-Arábia EUR 1378

Szingapúr EUR 1344

Szíria EUR 1395

Tajvan EUR 1380

Thaiföld EUR 1330

Törökország EUR 1490

Vietnam EUR 1307

Ország (állomáshely) EURÓPA Pénznem Alapellátmányok bruttó havi összege

Albánia EUR 1564

Ausztria EUR 1696

Belgium EUR 1650

Bosznia-Hercegovina EUR 1344

Bulgária EUR 1530

Ciprus EUR 1486

Csehország EUR 1440

Dánia EUR 1848

Észtország EUR 1416

Fehéroroszország EUR 1434

Finnország EUR 1662

Franciaország EUR 1664

Görögország EUR 1471

Hollandia EUR 1600

Horvátország EUR 1638

Írország EUR 1650

Koszovó EUR 1362

Lengyelország EUR 1360

Lettország EUR 1416

Litvánia EUR 1311
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Macedónia EUR 1341

Moldova EUR 1395

Montenegro EUR 1566

Nagy-Britannia EUR 1762

Németország EUR 1650

Norvégia EUR 1928

Olaszország EUR 1632

Oroszország EUR 1550

Portugália EUR 1516

Románia EUR 1555

Spanyolország EUR 1532

Svájc EUR 1826

Svédország EUR 1696

Szerbia EUR 1362

Szlovákia EUR 1500

Szlovénia EUR 1378

Ukrajna EUR 1426

Vatikán EUR 1632

2. számú melléklet a 10/2009. (XII. 30.) KüM rendelethez

A kiegészítõ pótlék bruttó havi összege

Ország (állomáshely) Pénznem Kiegészítõ pótlékok bruttó havi
összege

I. kategória (10%)

Albánia EUR 156

Azerbajdzsán EUR 143

Egyesült Arab Emirátusok EUR 142

Egyiptom EUR 129

Fehéroroszország EUR 143

Grúzia EUR 143

India EUR 133

Indonézia EUR 142

Katar EUR 130

Kazahsztán EUR 143

Kenya EUR 136

Kína EUR 150

Kuvait EUR 142

Líbia EUR 145

Macedónia EUR 134

Mexikó EUR 136

Moldova EUR 140

Oroszország EUR 155

Szaúd-Arábia EUR 138

Szíria EUR 140

Szerbia EUR 136

Ukrajna EUR 143

Vietnam EUR 131

49292 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 195. szám



II. kategória (15%)

Algéria EUR 218

Bosznia-Hercegovina EUR 202

Irán EUR 209

Izrael EUR 216

Koszovó EUR 204

Kuba EUR 218

Libanon EUR 233

Nigéria EUR 218

Palesztina EUR 216

III. kategória (20%)

Afganisztán EUR 513

Pakisztán EUR 412

Az oktatási és kulturális miniszter 39/2009. (XII. 30.) OKM rendelete

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (4) bekezdésében foglalt

felhatalmazás alapján, az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és

d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. §

(2) bekezdésének b) pontját kell alkalmazni:

a) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 95/A. § (6) bekezdés c) pontja és 95/C. § (1) bekezdése,

b) a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény 67. § (3) bekezdése és 82. §-a,

c) a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 105/A. §-a és 107. § (3) bekezdése

esetében.

2. § (1) E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a felügyeleti eljárás során az e rendelet hatálybalépése elõtt meghozott döntésekre is

alkalmazni kell.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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Az önkormányzati miniszter 35/2009. (XII. 30.) ÖM rendelete

a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az országgyûlési képviselõk választásán

történõ végrehajtásáról

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 153. § (1) bekezdésének a) és c)–f) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján,

az önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában megállapított

feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § A választási iroda tagjait a feladataik ellátására fel kell készíteni. A felkészítésen való részvétel kötelezõ. A felkészítésért

a választási iroda vezetõje felelõs.

2. § A választási irodák

a) ellátják a választás elõkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos szervezési feladatokat,

b) gondoskodnak a választópolgárok tájékoztatásáról, választási információs szolgálatot mûködtetnek,

c) ellátják a választási bizottságok titkársági feladatait, döntésre elõkészítik a választási bizottságok hatáskörébe

tartozó ügyeket, a benyújtott jogorvoslati kérelmeket továbbítják az azok elbírálására hatáskörrel rendelkezõ

szervekhez,

d) biztosítják a választási bizottságok mûködésének és a szavazás lebonyolításának tárgyi és technikai feltételeit,

e) megszervezik a választási szervek tagjainak oktatását,

f) gondoskodnak a választási iratok kezelésérõl, biztonságos õrzésérõl, illetõleg megsemmisítésérõl,

g) a választási infrastruktúra mûködésének összehangolása és a választás informatikai lebonyolításában résztvevõk

felkészítése céljából ellátják az igazgatási és informatikai próbákkal kapcsolatos feladatokat,

h) az adatvédelem és az informatikai biztonság követelményeinek biztosításával, feladatkörükben eljárva

mûködtetik a választás lebonyolításához szükséges választási információs rendszereket, szükség esetén vezetõi

ügyeletet tartanak, és

i) a technikai háttér biztosításával segítséget nyújtanak a szavazatok összesítéséhez, a választás eredményének

megállapításához.

3. § (1) A választás informatikai rendszerét (a továbbiakban: informatikai rendszer) – állami feladatként – a Közigazgatási és

Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEKKH) mûködteti. Az informatikai rendszer

a KEKKH számítóközpontjára és a KEKKH számítóközpontjával hálózati kapcsolatban lévõ számítógépes

munkaállomásokra épül.

(2) Az informatikai rendszert kell alkalmazni

a) a szavazókörök kialakításához és aktualizálásához, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény

(a továbbiakban: Ve.) 10. § (2) bekezdése szerinti szavazókör (a továbbiakban: kijelölt szavazókör) kijelöléséhez,

jelentéséhez,

b) a névjegyzék és az értesítõ elkészítéséhez szükséges adatállományoknak a helyi választási irodák (a továbbiakban:

HVI) részére történõ biztosításához, a névjegyzék összeállításához, elkészítéséhez,

c) a névjegyzék továbbvezetéséhez, a névjegyzék közszemlére, illetve szavazókörbe kerülõ példányának

elkészítéséhez,

d) a külképviseleti névjegyzékbe vételrõl szóló értesítõ elkészítéséhez,

e) a külképviseleti névjegyzék vezetéséhez és adatainak továbbításához,

f) a választójogosultság megállapításához, illetve ellenõrzéséhez,

g) a választójoggal nem rendelkezõ nagykorú polgárok adatait tartalmazó jegyzék kezeléséhez,

h) a választópolgárnak a névjegyzék elkészítése után bekövetkezett lakcímváltoztatásával kapcsolatos feladatok

teljesítéséhez,

i) az igazolás kiadásához,

j) a névjegyzékbõl igazolás kiadása miatt törölt választópolgárok nyilvántartása (T jegyzék), valamint

a névjegyzékbe igazolás alapján felvett választópolgárok nyilvántartása (F jegyzék) vezetéséhez, és a kijelölt

szavazókörbe kerülõ F jegyzék elõállításához,
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k) a jelölõ szervezetek, listák és jelöltek adatainak nyilvántartásához,

l) az ajánlószelvények ellenõrzéséhez,

m) a szavazólapok adattartalmának nyomdai adatátadásához,

n) az adatlapok elõállításához,

o) a szavazókörökbe kerülõ névjegyzék kinyomtatásáról és hitelesítésének megtörténtérõl szóló értesítés

továbbításához,

p) a rendkívüli események jelentéséhez és a napközbeni részvételi adatok jelentéséhez,

q) az adatlapok és a jegyzõkönyvek rögzítéséhez és ellenõrzéséhez,

r) a választás elõzetes tájékoztató adatait tartalmazó, országosan összesített tájékoztató adatok elõállításához,

s) a névjegyzékbe többször vagy jogosulatlanul felvettek adatainak ellenõrzéséhez, és az ehhez szükséges,

a szavazókörbe igazolást kérõ, névjegyzéken még nem szereplõ választópolgárok adatait tartalmazó lista

(a továbbiakban: segédlista) elõállításához, valamint

t) az igazolással szavazók számának összesítéséhez.

(3) A külképviseleti választási iroda (a továbbiakban: KÜVI) számítógépet használ a külképviseleti névjegyzék,

a szavazólapok és egyéb iratok elõállításához.

4. § A választási eredmény országosan összesített adatai:

a) a névjegyzék zárásakor a névjegyzékben lévõ választópolgárok száma,

b) a szavazás napján a névjegyzékbe igazolás alapján felvett választópolgárok száma,

c) a külképviseleti névjegyzékben szereplõk száma,

d) a választópolgárok száma összesen,

e) a szavazóként megjelent választópolgárok száma,

f) a szavazólapok száma,

g) érvénytelen szavazatok száma,

h) érvényes szavazatok száma.

II. FEJEZET

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

5. § Minden településen önálló HVI mûködik. Körjegyzõséghez tartozó településeken a HVI feladatait közös HVI látja el.

A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját megelõzõen

6. § (1) A HVI

a) legkésõbb a választás kitûzését követõ 5. napon – helyben szokásos módon – közzéteszi a kijelölt szavazókör

kijelölésérõl szóló döntését, a kijelölt szavazókör címét a központi körzetesítõ rendszerben ellenõrzi,

b) az értesítõ megküldésével tájékoztatja a választópolgárokat a névjegyzékbe való felvételükrõl, valamint

a szavazás idõpontjáról és helyérõl; azon polgároknak, akik csak az elsõ fordulót követõen, de legkésõbb

a második forduló napján válnak nagykorúvá, ugyancsak az elsõ fordulót megelõzõen kell megküldeni a második

forduló névjegyzékébe vételükrõl szóló, a többitõl eltérõ színû értesítõt,

c) a közszemlére tétel érdekében gondoskodik a névjegyzék egy példányban történõ kinyomtatásáról, mely nem

tartalmazza a választópolgárok személyi azonosítóját. A közszemlére kerülõ névjegyzéken azon polgárok is

szerepelnek (azon tény feltüntetésével, hogy csak a második forduló névjegyzékén szerepelnek), akik csak az elsõ

fordulót követõen, de legkésõbb a második forduló napján válnak nagykorúvá,

d) a névjegyzék közszemlére tételének idõpontjáról és helyérõl közleményt ad ki, és közszemlére teszi

a névjegyzéket,

e) közleményt ad ki a szavazás helyérõl és idejérõl, a szavazás módjáról,

f) a helyben szokásos módon közzéteszi a szavazatszámláló bizottságok (a továbbiakban: SZSZB) tagjainak és a HVI

vezetõjének nevét, valamint a HVI hivatali helyiségének címét,

g) megküldi a választópolgárok részére az ajánlószelvényt (azon polgárok kivételével, akik csak az elsõ fordulót

követõen, de legkésõbb a második forduló napján válnak nagykorúvá),

h) megszervezi a mozgásukban korlátozott választópolgárok mozgóurnás szavazását,
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i) a területi választási iroda (a továbbiakban: TVI) által megjelölt helyen és idõben gondoskodik a központi

nyomtatványok átvételérõl, az ezekkel kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátásáról, valamint a helyben készülõ

nyomtatványok elõállításáról,

j) fogadja a központilag – szavazókörönként – összeállított szállítódobozokat, tartalmukat tételesen ellenõrzi,

elhelyezi bennük a jelszót tartalmazó lezárt borítékokat, és gondoskodik a szavazás napjáig történõ

megõrzésükrõl,

k) felvezeti a jegyzõkönyvekre a szavazóköri azonosítót és a szavazókörök egyéb adatait,

l) a szavazást megelõzõ napon elõkészíti és tételenként – átvételi elismervénnyel – átadja az SZSZB-k elnökei vagy

helyetteseik részére a szavazás lebonyolításához szükséges nyomtatványokat, iratokat, bélyegzõt és egyéb

kellékeket,

m) biztosítja a szavazáshoz szükséges technikai feltételeket, a szavazóhelyiségek felszerelését, valamint

n) tájékoztatja az SZSZB-ket a szavazólap elkészülte után bekövetkezõ változásokról.

(2) A HVI vezetõje

a) a választás kitûzéséig a szavazóköri beosztást érintõ változás esetén megfelelõen módosítja a szavazóköri

beosztást, és gondoskodik a változásoknak a központi szavazóköri nyilvántartáson történõ átvezetésérõl,

b) gondoskodik a névjegyzék összeállításáról,

c) gondoskodik az értesítõk elkészítésérõl, és azoknak az ajánlószelvényekkel együtt történõ borítékolásáról,

d) bejelentett igény alapján, díjfizetés ellenében a közszemlére tett névjegyzék másolatát átadja az arra jogosult

igénylõnek,

e) a névjegyzék összeállításától a szavazást megelõzõ második napon 16 óráig gondoskodik

a választójogosultságban, a személyi adatokban és – az elsõ fordulót megelõzõen – a lakcímekben bekövetkezett

változások átvezetésérõl a névjegyzéken, tájékoztatja a választópolgárt a névjegyzékbe való felvételrõl és

az abból való törlésrõl,

f) a szavazásra szolgáló lakcímigazolást ad ki a választópolgár részére, amennyiben a választópolgár a két választási

forduló között az illetékességi területén új lakcímet létesít,

g) dönt a külképviseleti névjegyzékbe való felvétel iránti kérelemrõl, a külképviseleti névjegyzékbe felvett

választópolgárt törli a névjegyzékbõl,

h) a külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár kérésére a választás elsõ fordulóját (a magyarországi

szavazás napját) megelõzõ 23. napig módosítja a külképviseleti szavazás helyét, vagy törli a választópolgárt

a külképviseleti névjegyzékbõl és visszaveszi a lakcíme szerinti névjegyzékre,

i) a g) és a h) pont szerinti döntésérõl – a külképviseleti névjegyzékbe vétel esetén a külképviseleti szavazás helyérõl

és idejérõl szóló tájékoztató átadásával vagy megküldésével egyidejûleg – értesíti a kérelmezõt,

j) gondoskodik a külképviseleti névjegyzék továbbvezetésérõl a választás elsõ fordulóját (a magyarországi szavazás

napját) megelõzõ 15. napig,

k) a külképviseleti névjegyzékbe vétellel kapcsolatos jogorvoslat esetén döntésérõl haladéktalanul értesíti

a választópolgárt,

l) kérelemre kiadja az informatikai rendszerbõl elõállított igazolást, egyidejûleg törli a választópolgárt

a névjegyzékbõl, és felveszi a T jegyzékre,

m) az elsõ fordulót megelõzõ 3. napig kérelmére egy alkalommal visszaveszi a névjegyzékre azt a választópolgárt,

akit a névjegyzékbõl igazolás kiadása miatt törölt, felveszi az F jegyzékre, valamint bevonja a számára korábban

kiadott igazolást; amennyiben a választópolgár mindkét fordulóra igazolást kapott, de csak az egyik forduló

tekintetében kéri visszavételét a névjegyzékre, a másik fordulóra új igazolást ad ki,

n) az igazolással rendelkezõ választópolgárt – attól függõen, hogy az igazolás csak egy fordulóra, vagy ugyanazon

településre mindkét fordulóra szól – felveszi a kijelölt szavazókörének a megfelelõ fordulóra, vagy mindkét

fordulóra vonatkozó névjegyzékére és F jegyzékére, valamint bevonja az igazolást; ha az igazolás mindkét

fordulóra, de eltérõ településekre szól, az elsõ fordulót megelõzõen az igazolást csak akkor lehet bevonni, ha

a választópolgárt a másik településen az igazolás alapján a másik fordulóra már névjegyzékbe vették (ellenkezõ

esetben az igazoláson fel kell tüntetni a választópolgár névjegyzékbe vételének tényét, azt le kell bélyegezni, és

a választópolgárnak vissza kell adni),

o) a második forduló névjegyzékén áthúzással jeleníti meg annak a választópolgárnak az adatait, aki az elsõ

fordulóban olyan egyéni és területi választókerületbe kapott igazolást, ahol az elsõ fordulóban a választás

az egyéni választókerületben érvényes és eredményes, valamint a területi választókerületben érvényes volt,
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p) a második forduló névjegyzékén jelzi, hogy a választópolgár melyik választókerület szavazólapján szavazhat, ha

az elsõ fordulóban abban a választókerületben, ahova a választópolgár igazolást kapott, a választás az egyéni

választókerületben érvénytelen vagy eredménytelen, vagy a területi választókerületben érvénytelen volt,

q) igazolás alapján nem veszi fel a második forduló névjegyzékébe azt a választópolgárt, aki az elsõ fordulóban olyan

egyéni és területi választókerületben szerepelt a névjegyzékben (vagy oda igazolást kapott), ahol az elsõ

fordulóban a választás az egyéni választókerületben érvényes és eredményes, valamint a területi

választókerületben érvényes volt,

r) a második forduló névjegyzékén jelzi, hogy az igazolás alapján a névjegyzékbe felvett választópolgár melyik

választókerület szavazólapján szavazhat, ha az elsõ fordulóban abban a választókerületben, ahol a választópolgár

szerepelt a névjegyzékben (vagy oda igazolást kapott) a választás az egyéni választókerületben érvénytelen vagy

eredménytelen, vagy a területi választókerületben érvénytelen volt,

s) elõkészíti az SZSZB-k tagjainak, póttagjainak választását, gondoskodik eskütételükrõl,

t) fogadja az SZSZB-kbe (az egy szavazókörös településeken a helyi választási bizottságba) megbízott tagok

bejelentését, amely tartalmazza a megbízott tag nevét, lakcímét és személyi azonosítóját, gondoskodik

eskütételükrõl,

u) a napközbeni részvételi jelentések adatainak telefonos továbbításához a jegyzõkönyvvezetõk számára azonosító

jelszavakat ad ki,

v) megszervezi a szavazóköri jegyzõkönyvek feldolgozását és továbbítását,

w) a szavazást megelõzõ második nap 16 órát követõen gondoskodik a névjegyzék szavazóhelyiségbe kerülõ

példánya, az F jegyzék, valamint a segédlista kinyomtatásáról; ezzel megbízhat másik HVI-t vagy a KEKKH-t;

a nyomtatás megtörténtérõl haladéktalanul értesíteni kell az Országos Választási Irodát (a továbbiakban: OVI),

x) a kinyomtatott névjegyzéket az utolsó oldalon aláírásával és lebélyegzéssel hitelesíti; ennek megtörténtérõl

haladéktalanul értesíti az OVI vezetõjét,

y) gondoskodik a megfelelõ szavazóhelyiség és a szavazáshoz szükséges egyéb technikai feltételek biztosításáról,

a szavazólapok és az egyéb választási iratok õrzésérõl.

(3) A HVI vezetõje az értesítõk és ajánlószelvények borítékolásával megbízhat másik HVI-t, a regionális államigazgatási

hivatalt, illetõleg annak kirendeltségét (a továbbiakban: regionális államigazgatási hivatal) vagy a KEKKH-t.

A helyi választási iroda feladatai a szavazás napján

7. § (1) Az SZSZB mellett mûködõ jegyzõkönyvvezetõ

a) közremûködik a szavazóhelyiség szabályszerû berendezésében,

b) az SZSZB döntése alapján gondoskodik a névjegyzék kezelésérõl, a visszautasítottak jegyzéke és a mozgóurnát

kérõk jegyzéke vezetésérõl,

c) 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 és 17.30 órakor adatot szolgáltat a HVI részére a szavazókörben megjelent

választópolgárok számáról,

d) a szavazás közben történt rendkívüli eseményrõl kiállított jegyzõkönyv másolatát haladéktalanul továbbítja a HVI

vezetõjéhez,

e) teljes körûen kitölti és – a HVI vezetõjének utasítása szerint telefonon, telefaxon vagy az adatlapok szállításával –

azonnal továbbítja az adatlapot, illetõleg annak adattartalmát a HVI-hez,

f) közremûködik a szavazóköri jegyzõkönyv kiállításában,

g) közremûködik a szavazóköri jegyzõkönyv, a szavazás közben történt rendkívüli eseményrõl kiállított

jegyzõkönyvek, valamint az SZSZB határozatai másolatainak elõállításában és az SZSZB megbízott tagjai részére

történõ átadásában, továbbá

h) közremûködik a szavazóurnáknak, a szavazóköri jegyzõkönyveknek, valamint az egyéb választási iratoknak a HVI

hivatali helyiségébe történõ szállításában.

(2) A kijelölt szavazókör SZSZB-je mellett mûködõ jegyzõkönyvvezetõ

a) az SZSZB döntése alapján gondoskodik – a segédlista felhasználásával – a névjegyzék és az F jegyzék kézi

továbbvezetésérõl,

b) a szavazás befejezését követõen a névjegyzéket az utolsó sorszám után következõ sor áthúzásával lezárja,

felvezeti a névjegyzékre a zárásig felvettek, valamint a névjegyzéken a záráskor szereplõ választópolgárok számát

(a második fordulóban választókerületenként), valamint aláírásával és lebélyegzéssel hitelesíti a névjegyzéket
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(a választójogosultak számának megállapításakor a névjegyzékben szereplõ választópolgárt csak abban

a választókerületben (területi vagy egyéni) kell figyelembe venni, amelyben szavazhat).

(3) A HVI

a) biztosítja az SZSZB-k mûködésének és a szavazás menetének törvényes feltételeit,

b) fogadja és – ellenõrzést követõen – az informatikai rendszerben haladéktalanul rögzíti a szavazókörökbõl érkezett

napközbeni részvételi adatokat, a szavazás közben történt rendkívüli eseményekrõl kiállított jegyzõkönyveket,

c) fogadja és – ellenõrzést követõen – az informatikai rendszerben haladéktalanul rögzíti a hibátlan adatlapokat;

amennyiben adathiány van az adatlapon, vagy az adatrögzítés során a rendszer összefüggés-hibát vagy egyéb

hibát jelzett, a HVI vezetõje azonnal intézkedik az adatlap javításáról és ezt követõ rögzítésérõl; a javítást a HVI

az adatlapot kiállító jegyzõkönyvvezetõvel egyetértésben végzi,

d) fogadja a szavazóköri jegyzõkönyveket, azokat jogi és számszaki szempontból ellenõrzi, és haladéktalanul elvégzi

az adatbeviteli teendõket (számítógépes adatfeldolgozásra a jegyzõkönyvek 1. példánya szolgál); a HVI a hibásan

vagy hiányosan kitöltött jegyzõkönyvre felhívja az SZSZB figyelmét, és a jegyzõkönyv javítását követõen

intézkedik az adatok informatikai rendszerbeli korrekciójáról is, valamint

e) fogadja a szavazóurnákat és a kijelölt szavazókörbõl az F jegyzéket, azt ellenõrzi, és elvégzi az adatbeviteli

teendõket.

A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját követõen

8. § (1) A HVI

a) gondoskodik az SZSZB-ktõl átvett választási iratok biztonságos tárolásáról,

b) a szavazóköri jegyzõkönyvek 1. példányait a TVI vezetõje által meghatározott rend szerint, legkésõbb a szavazást

követõ nap 14.00 óráig továbbítja az eredmény megállapítására jogosult választási bizottság mellett mûködõ

választási irodához,

c) a szavazást követõ 3 napon keresztül biztosítja a szavazóköri jegyzõkönyvek 2. példányának nyilvánosságát, majd

azokat 90 nap, illetve jogorvoslat esetén – a 90 napot meghaladó elbírálást követõen – az ügy jogerõs lezárása

után irattározza,

d) ellenõrzi a névjegyzékbe többször vagy jogosulatlanul felvettek adatait, és a vizsgálat eredményét jelenti

a TVI-nek; szükség esetén ismételt egyeztetést végez,

e) az F és a T jegyzéket az informatikai rendszerbõl kinyomtatja és a választási iratok között megõrzi, valamint

f) a szavazólapokat a polgármesteri hivatalban a szavazást követõ 90. napig megõrzi; a szavazást követõ 90. nap,

illetve jogorvoslat esetén – a 90 napot meghaladó elbírálást követõen – az ügy jogerõs lezárása után a választási

iratokat – a jegyzõkönyvek kivételével – megsemmisíti.

(2) A HVI vezetõje a kijelölt szavazókörben használt névjegyzéken szereplõ aláírások alapján megállapítja a településen

igazolással szavazó választópolgárok számát, gondoskodik annak az informatikai rendszerben való rögzítésérõl és

a helyben szokásos módon történõ közzétételérõl.

III. FEJEZET

KÜLKÉPVISELETI VÁLASZTÁSI IRODA

A külképviseleti választási iroda feladatai a szavazást megelõzõen

9. § (1) A KÜVI

a) biztosítja a szavazáshoz szükséges technikai feltételeket, valamint a szavazóhelyiség felszerelését,

b) a külképviselet épületében ellátja a külképviseleti szavazással kapcsolatos tájékoztatási feladatokat,

c) kinyomtatja és hitelesíti a külképviseleti névjegyzéket,

d) kinyomtatja a szavazólapokat a külképviseleti névjegyzékben szereplõ választópolgárok száma kétszeresének

megfelelõ mennyiségben,

e) nyilvántartást vezet a kinyomtatott szavazólapokról, valamint

f) fogadja a külképviseleti szavazás lebonyolításához szükséges további kellékeket és nyomtatványokat.

(2) A KÜVI vezetõje gondoskodik a szavazólapok és az egyéb választási iratok biztonságos õrzésérõl.
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A külképviseleti választási iroda feladatai a szavazás napján

10. § (1) A KÜVI

a) szabályszerûen berendezi a szavazóhelyiséget,

b) átadja a megfigyelõnek a kitûzõt, valamint tájékoztatja jogairól és kötelezettségeirõl,

c) ellátja a szavazással és a külképviseleti névjegyzék kezelésével kapcsolatos feladatokat,

d) gondoskodik a visszautasítottak jegyzéke vezetésérõl,

e) két példányban kiállítja a szavazás befejezésérõl szóló jegyzõkönyvet; annak 1. példányát, a külképviseleti

névjegyzéket, a visszautasítottak jegyzékét, a rontott szavazólapokat tartalmazó lezárt borítékot, a kinyomtatott

szavazólapokról készített nyilvántartást, a fel nem használt szavazólapokat kötegelve, valamint a rendkívüli

eseményekrõl kiállított jegyzõkönyveket elhelyezi az urnában, és az urnát lezárja úgy, hogy ne lehessen abba

szavazólapot elhelyezni vagy abból szavazólapot eltávolítani, és

f) a szavazás befejezésérõl kiállított jegyzõkönyv 2. példányát faxon vagy e-mailben azonnal továbbítja az OVI-hoz.

(2) A KÜVI vezetõje a szavazás közben történt rendkívüli eseményrõl kiállított jegyzõkönyvet, továbbá a KÜVI

tevékenysége ellen benyújtott kifogást faxon vagy e-mailben azonnal továbbítja az OVI-hoz.

A külképviseleti választási iroda feladatai a szavazást követõen

11. § (1) A KÜVI gondoskodik a lezárt urna OVI-hoz szállításáról.

(2) A KÜVI a szavazást követõ 3 napon keresztül biztosítja a szavazás befejezésérõl szóló jegyzõkönyv 2. példányának

nyilvánosságát, majd azt a választás második fordulóját követõ 90 nap, illetve jogorvoslat esetén – a 90 napot

meghaladó elbírálást követõen – az ügy jogerõs lezárása után megsemmisíti.

IV. FEJEZET

ORSZÁGGYÛLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA

12. § Amennyiben több országgyûlési egyéni választókerületnek ugyanaz a település a székhelye, az országgyûlési egyéni

választókerületi választási iroda (a továbbiakban: OEVI) feladatait összevont választási iroda látja el.

Az országgyûlési egyéni választókerületi választási iroda feladatai a szavazás napját megelõzõen

13. § Az OEVI

a) átveszi a jelölõ szervezet, illetõleg a jelölt bejelentését tartalmazó nyomtatványokat és azok mellékleteit,

a bejelentésrõl igazolást ad ki, amelyen feltünteti az átvett iratokat és az átvétel idõpontját, a bejelentést

az informatikai rendszerben regisztrálja,

b) a jelölõ szervezet jelképét, illetõleg jelvényét ellátja a szervezet számítógépes nyilvántartásban használt azonosító

jelével, és haladéktalanul továbbítja az OVI részére,

c) átveszi a jelöltek fényképét tartalmazó fájlokat, és gondoskodik azok feltöltésérõl az informatikai rendszerbe,

d) az ajánlószelvényeket – az országgyûlési egyéni választókerületi választási bizottság (a továbbiakban: OEVB)

döntésének elõkészítése érdekében – a személyiadat- és lakcímnyilvántartás és a választójoggal nem rendelkezõ

nagykorú polgárok nyilvántartása alapján ellenõrzi; az ellenõrzés kiterjed arra, hogy

ca) az ajánlószelvény eredeti-e,

cb) az ajánlószelvény teljes körûen ki van-e töltve,

cd) létezik-e választópolgár az adott személyi azonosítóval,

ce) egyeznek-e a választópolgár személyiadat- és lakcímnyilvántartásbeli adatai az ajánlószelvény adataival,

cf) a választópolgár lakóhelye abban az országgyûlési egyéni választókerületben van-e, ahol jelöltet ajánlott,

cg) a polgár választójogosult-e,

ch) a választópolgár nem ajánlott-e két vagy több jelöltet is, illetõleg egy jelöltet többször.

e) a többszörös ajánlások kiszûrése érdekében valamennyi benyújtott ajánlószelvény ellenõrzését elvégzi; ha

a többszörös ajánlás miatt a már elõzõleg nyilvántartásba vett jelölt érvényesnek tekinthetõ ajánlásainak száma

750 alá csökken, errõl értesíti az OEVB-t,
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f) a választási bizottságnak a jelölõ szervezet, illetõleg a jelölt nyilvántartásba-vételével kapcsolatos döntését,

a jogorvoslat benyújtását, valamint a választási bizottság, bíróság jogerõs döntését a választási iroda

az informatikai rendszerben regisztrálja,

g) fogadja az OEVB-be megbízott tagok bejelentését, amely tartalmazza a megbízott tag nevét, lakcímét és személyi

azonosítóját,

h) a helyben szokásos módon közzéteszi az OEVB tagjainak és az OEVI vezetõjének nevét, valamint az OEVB és

az OEVI hivatali helyiségének címét,

i) segítséget nyújt az OEVB-nek a külföldön leadott szavazatok megszámlálását végzõ SZSZB kijelöléséhez,

a kijelölés eredményét rögzíti az informatikai rendszerben,

j) ellátja a jelöltek nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,

k) elõterjeszti az OEVB részére az egyéni választókerületi szavazólap tervezetét annak adattartalmának jóváhagyása

céljából, figyelemmel arra, hogy a belföldi és a külföldi szavazókörökben alkalmazásra kerülõ szavazólapok

egymástól nem térhetnek el,

l) a választás elsõ fordulójában megszervezi a külföldön leadott szavazatoknak az OEVB elnöke vagy az általa

megbízott tagja és az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB) elnöke vagy az általa megbízott tagja

közötti átadás-átvételét,

m) tájékoztatja a HVI-ket a szavazólap elkészülte után bekövetkezõ változásokról,

n) ellátja az adatfeldolgozási feladatokat,

o) a választás második fordulójában segítséget nyújt az OEVB részére a választópolgárok tájékoztatásához

a választás második fordulójáról.

Az országgyûlési egyéni választókerületi választási iroda feladatai a szavazás napján

14. § Az OEVI

a) gondoskodik a szavazatösszesítést akadályozó zavarok, vészhelyzetek elhárításáról, szükség szerint intézkedik

a vészhelyzet esetére elõírt tartalékmegoldások alkalmazásáról, és ezekrõl az intézkedésekrõl tájékoztatja a TVI,

valamint a HVI vezetõjét,

b) az elsõ fordulóban gondoskodik a leadott ajánlószelvények és a jelölés érvényességének megállapítása céljából

vezetett technikai nyilvántartás megsemmisítésérõl,

c) az elsõ fordulóban megszervezi a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt SZSZB elnöke és az OEVB

elnöke között a szállítóboríték átadás-átvételét,

d) az elsõ fordulóban kinyomtatja és az OEVB részére átadja a külképviseleti névjegyzéket.

Az országgyûlési egyéni választókerületi választási iroda feladatai a szavazás napját követõen

15. § Az OEVI

a) ellenõrzi a szavazóköri jegyzõkönyvek feldolgozásának megtörténtét,

b) az OEVB döntésének elõkészítéseként tételesen ellenõrzi az egyéni választókerületi szavazóköri jegyzõkönyvek és

a számítógépes adatok azonosságát, és annak eredményérõl jelentést tesz az OEVB-nek,

c) a választás második fordulójában

ca) az OEVB kérésére közremûködik a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókör

urnájának biztonságos õrzésében,

cb) megszervezi a külföldön leadott szavazatoknak az OVB elnöke vagy az általa megbízott tagja és az OEVB

elnöke vagy az általa megbízott tagja közötti átadás-átvételét,

cc) megszervezi a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt SZSZB ülését,

cd) kinyomtatja és az OEVB részére átadja a külképviseleti névjegyzéket,

ce) a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt SZSZB által kiállított szavazóköri jegyzõkönyve(ke)t

haladéktalanul az OEVB rendelkezésére bocsátja, valamint feldolgozza,

d) elõkészíti az egyéni választókerületi megbízólevelek átadását.
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V. FEJEZET

TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA

16. § (1) A TVI vezetõje

a) ellenõrzi és irányítja az OEVI-k és a HVI-k tevékenységét,

b) oktatást szervez,

c) az OEVI- és a HVI-vezetõk részére szakmai utasításokat adhat,

d) felügyeli az informatikai rendszer használatát, megteszi a szükséges intézkedéseket a nyilvántartásból hiányzó

adatok pótlása, a hibás adatok kijavítása érdekében,

e) tájékoztatja a HVI-ket a szavazólap elkészülte után bekövetkezõ változásokról,

f) az illetékességi területéhez tartozó HVI-k tevékenységének irányításához, illetõleg feladataik végrehajtásának

ellenõrzéséhez az illetékes OEVI vezetõjének közremûködését igénybe veheti.

(2) A TVI a választási informatikai feladatokat a regionális államigazgatási hivatal közremûködésével látja el.

A területi választási iroda feladatai a szavazás napját megelõzõen

17. § (1) A TVI

a) átveszi a jelölõ szervezet, illetõleg a területi lista bejelentését tartalmazó nyomtatványokat és azok mellékleteit,

a bejelentésrõl igazolást ad ki, amelyen feltünteti az átvett iratokat és az átvétel idõpontját, a bejelentést

az informatikai rendszerben regisztrálja,

b) a jelölõ szervezet jelképét, illetõleg jelvényét ellátja a szervezet számítógépes nyilvántartásban használt azonosító

jelével, és haladéktalanul továbbítja az OVI részére,

c) a választási bizottságnak a jelölõ szervezet, illetõleg a területi lista nyilvántartásba-vételével kapcsolatos döntését,

a jogorvoslat benyújtását, valamint a választási bizottság, bíróság jogerõs döntését az informatikai rendszerben

regisztrálja,

d) átveszi a jelöltek fényképét tartalmazó fájlokat, és gondoskodik azok feltöltésérõl az informatikai rendszerbe,

e) elõkészíti az OEVB-k és a területi választási bizottság (a továbbiakban: TVB) tagjainak, póttagjainak

megválasztását; fogadja a TVB-be megbízott tagok bejelentését, amely tartalmazza a megbízott tag nevét,

lakcímét és személyi azonosítóját, gondoskodik a TVB és az OEVB-k tagjainak eskütételérõl,

f) a fõvárosi, megyei közgyûlés hivatalos lapjában közzéteszi a TVB és az OEVB-k tagjainak és a TVI vezetõjének

nevét, valamint a TVB és a TVI hivatali helyiségének címét,

g) elõkészíti a területi listák sorsolását.

(2) A TVI vezetõje

a) indítványozza a TVB és az OEVB-k tagjainak és póttagjainak megválasztását,

b) elõterjeszti a TVB részére a területi listás szavazólap tervezetét annak adattartalmának jóváhagyása céljából,

figyelemmel arra, hogy a belföldi és külföldi szavazókörökben alkalmazásra kerülõ szavazólapok egymástól nem

térhetnek el,

c) a választási logisztikai rendszerre [21. § (1) bekezdés n) pont] alapozva meghatározza a központi nyomtatványok

elosztásának és a helyi készítésû nyomtatványok elõállításának, szállításának és átvételének rendjét,

d) elkészíti az üzemzavar esetére irányadó intézkedési tervet,

e) kiadja a szavazóköri jegyzõkönyvek és az országgyûlési egyéni választókerületi eredményjegyzõkönyvek

továbbításával kapcsolatos utasítását.

A területi választási iroda feladatai a szavazás napján

18. § A TVI

a) felügyeli az informatikai rendszer napközbeni részvételi jelentésekhez kapcsolódó és szavazatösszesítõ

funkcióinak használatát,

b) gondoskodik az üzemzavar elhárításáról, szükség esetén gondoskodik a tartalékmegoldások alkalmazásáról, és

errõl tájékoztatja az OVI vezetõjét, valamint

c) a központi tájékoztató rendszer adatainak segítségével tájékoztatja a nyilvánosságot.
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A területi választási iroda feladatai a szavazás napját követõen

19. § A TVI

a) az OVI vezetõjének utasítása szerint az informatikai rendszerben elvégzi az elõírt adatfeldolgozási feladatokat,

b) átveszi a szavazóköri, valamint az egyéni választókerületi eredményt megállapító jegyzõkönyveket, a TVB

döntésének elõkészítéseként tételesen ellenõrzi a területi választókerületi szavazóköri jegyzõkönyvek és

a számítógépes adatok azonosságát, és annak eredményérõl jelentést tesz a TVB-nek,

c) továbbítja az OVI részére az egyéni és a területi választókerületi eredményt megállapító jegyzõkönyveket,

d) elõkészíti a területi listás megbízólevelek átadását,

e) fogadja és ellenõrzi a kétszer, többször vagy jogosulatlanul szavazókról szóló jelentést a HVI-tõl és továbbítja

az OVI felé,

f) a levéltári átadás céljából továbbítja az OVI részére a szavazóköri jegyzõkönyveket.

VI. FEJEZET

KÖZPONTI FELADATOK

20. § (1) A KEKKH

a) gondoskodik a választás lebonyolításához szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatásáról, a termékek,

szolgáltatások beszerzésérõl,

b) gondoskodik az informatikai rendszer kialakításáról és biztonságos mûködtetésérõl,

c) gondoskodik a választás központi logisztikai feladatainak ellátásáról,

d) gondoskodik a választás pénzügyi lebonyolítása központi feladatainak ellátásáról,

e) biztosítja a HVI vezetõje részére a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, illetve a választójoggal nem rendelkezõ

nagykorú polgárok nyilvántartása adatait a névjegyzék és az értesítõ elkészítéséhez, a névjegyzék

továbbvezetéséhez.

(2) Az OVI a KEKKH közremûködésével mûködteti az Országos Választási Központot.

Az Országos Választási Iroda feladatai a szavazás napját megelõzõen

21. § (1) Az OVI a KEKKH közremûködésével

a) biztosítja a HVI-k részére a névjegyzékek, az értesítõk és az ajánlószelvények elkészítéséhez szükséges adatokat,

nyomtatványokat,

b) a jelölõ szervezet jelképét, illetõleg jelvényét rögzíti az informatikai rendszerben,

c) a honlapján nyilvánosságra hozza azoknak a jelölteknek a fényképét, akik azt az SZ lapon kérik, és ahhoz JPEG

kiterjesztésû, 195x260 felbontású fájlban mellékelik,

d) a külképviseleti névjegyzék adatait külképviseletenkénti és országgyûlési egyéni választókerületenkénti

csoportosításban feldolgozza,

e) a választás elsõ fordulóját (a magyarországi szavazás napját) megelõzõ 15. napot követõen a külképviseleti

névjegyzéket továbbvezeti,

f) a második forduló külképviseleti névjegyzékén áthúzással jeleníti meg annak a választópolgárnak az adatait, aki

az elsõ fordulóban olyan egyéni és területi választókerületbe kapott igazolást, ahol az elsõ fordulóban a választás

az egyéni választókerületben érvényes és eredményes, valamint a területi választókerületben érvényes volt,

g) a második forduló külképviseleti névjegyzékén jelzi, hogy a választópolgár melyik választókerület szavazólapján

szavazhat, ha az elsõ fordulóban abban a választókerületben, ahova a választópolgár igazolást kapott, a választás

az egyéni választókerületben érvénytelen vagy eredménytelen, vagy a területi választókerületben érvénytelen

volt,

h) a külképviseleti névjegyzéket elektronikus úton megküldi a KÜVI-knek és az OEVI-knek,

i) a szavazólapok képét elektronikusan megküldi a KÜVI-nek,

j) fogadja a külképviseleti megfigyelõ bejelentését, elvégzi a külképviseleti megfigyelõ választójogának

ellenõrzését,

k) kidolgozza és a feldolgozás helyére továbbítja a választás eredményének számítógépes feldolgozásához

szükséges azonosító kódrendszereket,

l) megszervezi az igazgatási és informatikai próbákat,
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m) gondoskodik a szavazáshoz szükséges központi nyomtatványok elõállításáról és szállításáról,

n) gondoskodik az informatikai rendszer, a választási ügyviteli rendszer és a pénzügyi és logisztikai rendszer

mûködtetésérõl,

o) adatot szolgáltat az OVB részére a jelölõ szervezetek és a független jelöltek részére járó költségvetési támogatás

megállapításához,

p) a második fordulót megelõzõen a HVI-ken keresztül tájékoztatja az SZSZB-ket arról, hogy az elsõ forduló mely

választókerületekben volt érvényes és eredményes.

(2) Az OVI

a) az OVB honlapján közzéteszi a kijelölt szavazókörök címét, valamint a külképviseleti szavazásra szolgáló

szavazóhelyiségek címét és a szavazás idejét,

b) átveszi a jelölõ szervezet, illetõleg az országos lista bejelentését tartalmazó nyomtatványokat és azok mellékleteit,

a bejelentésrõl igazolást ad ki, amelyen feltünteti az átvett iratokat és az átvétel idõpontját, a bejelentést

az informatikai rendszerben regisztrálja,

c) a választási bizottságnak a jelölõ szervezet, illetõleg az országos lista nyilvántartásba-vételével kapcsolatos

döntését, a jogorvoslat benyújtását, valamint a választási bizottság, bíróság jogerõs döntését a választási iroda

az informatikai rendszerben regisztrálja,

d) átveszi a jelöltek fényképét tartalmazó fájlokat, és gondoskodik azok feltöltésérõl az informatikai rendszerbe,

e) fogadja az OVB-be megbízott tagok bejelentését, amely tartalmazza a megbízott tag nevét, lakcímét és személyi

azonosítóját, gondoskodik eskütételükrõl, a Magyar Közlönyben közzéteszi az OVB tagjainak és az OVI

vezetõjének nevét, valamint az OVB és az OVI hivatali helyiségének címét,

f) a külképviseleti szavazás lebonyolításához szükséges kellékeket és nyomtatványokat megküldi a KÜVI részére,

g) az elsõ fordulóban ügyeletet tart a külképviseleti szavazás ideje alatt,

h) az elsõ fordulóban faxon fogadja a KÜVI-tõl a rendkívüli eseményekrõl kiállított jegyzõkönyveket és a benyújtott

kifogásokat, valamint a szavazás lezárásáról kiállított jegyzõkönyveket,

i) az elsõ fordulóban fogadja a külképviseletekrõl érkezõ urnákat, gondoskodik azok õrzésérõl,

j) a választás elsõ fordulójában megszervezi a külföldön leadott szavazatoknak az OVB elnöke vagy az általa

megbízott tagja és az OEVB elnöke vagy az általa megbízott tagja közötti átadás-átvételét,

k) elõkészíti az országos listák sorsolását,

l) irányítja a szavazólapok tartalmának jóváhagyásával kapcsolatos feladatok végrehajtását, a nyomdai adatátadás

folyamatát, valamint

m) az elsõ fordulót megelõzõen nyilvánosságra hozza a T jegyzék választókerületi és települési bontású statisztikai

adatait.

(3) Az OVI vezetõje meghatározza az országos igazgatási és informatikai próbák idõpontjait, feladatait, résztvevõit.

Az Országos Választási Iroda feladatai a szavazás napján

22. § Az OVI

a) fogadja és összesíti a napközbeni részvételi jelentések adatait, ezeket nyilvánosságra hozza, mûködteti

a választási információs rendszert,

b) tájékoztatja az OVB-t a napközben történt rendkívüli eseményekrõl,

c) folyamatosan nyilvánosságra hozza a választás elõzetes eredményére vonatkozó tájékoztató adatokat,

d) a második fordulóban a KEKKH közremûködésével folyamatos kapcsolatot tart a KÜVI-kkel,

e) a második fordulóban ügyeletet tart a külképviseleti szavazás ideje alatt,

f) a második fordulóban faxon fogadja a KÜVI-tõl a rendkívüli eseményekrõl kiállított jegyzõkönyveket és

a benyújtott kifogásokat, valamint a szavazás lezárásáról kiállított jegyzõkönyveket.

Az Országos Választási Iroda feladatai a szavazás napját követõen

23. § (1) Az OVI

a) folyamatosan nyilvánosságra hozza a választás elõzetes eredményére vonatkozó tájékoztató adatokat,

b) a második fordulóban a magyarországi szavazást követõ 4. nap 24.00 óráig fogadja a külképviseletekrõl érkezõ

urnákat, gondoskodik azok õrzésérõl,
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c) a választás második fordulójában megszervezi a külföldön leadott szavazatoknak az OVB elnöke vagy az általa

megbízott tagja és az OEVB elnöke vagy az általa megbízott tagja közötti átadás-átvételét,

d) fogadja a választókerületi eredményt megállapító jegyzõkönyveket,

e) adatokat szolgáltat az OVB részére a választási eredmény megállapítása, illetõleg közzététele céljából; az OVB

döntésének elõkészítéseként ellenõrzi az összesítõ jegyzõkönyvek és a számítógépes rendszerben szereplõ

adatok azonosságát, és annak eredményérõl jelentést tesz az OVB-nek,

f) választókerületi bontásban közzéteszi az igazolással szavazó választópolgárok számát,

g) a KEKKH útján mûködteti a visszaélések valószínûségét jelzõ rendszert,

h) elõkészíti az országos listás megbízólevelek átadását,

i) gondoskodik a választás eredményének a Magyar Közlönyben történõ közzétételérõl,

j) a választási iratokat (a jegyzõkönyvek kivételével) a szavazást követõ 90. nap elteltével, illetve jogorvoslat esetén

– a 90 napot meghaladó elbírálást követõen – az ügy jogerõs lezárása után megsemmisíti és

k) a jegyzõkönyvek 1. példányát a szavazást követõ 90. nap elteltével, illetve jogorvoslat esetén – a 90 napot

meghaladó elbírálást követõen – az ügy jogerõs lezárása után átadja a Magyar Országos Levéltárnak.

(2) Az OVI vezetõje utasítást ad az adatfeldolgozási feladatok elvégzésének, valamint a számítógépes rendszer

mûködtetésének befejezésére.

VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

24. § A választáson használandó nyomtatványok jegyzékét és mintáit e rendelet melléklete állapítja meg.

25. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek

az országgyûlési képviselõk választásán történõ végrehajtásáról szóló 60/2005. (XII. 21.) BM rendelet.

Varga Zoltán s. k.,
önkormányzati miniszter

Melléklet a 35/2009. (XII. 30.) ÖM rendelethez

Az országgyûlési képviselõk választásán használandó nyomtatványok

A minta
száma

Nyomtatvány megnevezése

Elõállítása Használata

központilag helyben
nyomtatvány

használata
kötelezõ

nyomtatványban
szereplõ adatok

megadása
kötelezõ

1. Névjegyzék (közszemlére tételre kerülõ, 1. fordulóra, 2.

fordulóra)

X X

2. Értesítõ X X

3. Értesítõ a választás második fordulójára a választók
névjegyzékébe történõ felvételrõl (a második fordulóra

nagykorúvá váló választópolgárok részére)

X X

4. Kérelem a külképviseleti névjegyzékbe történõ
felvételhez

X

5. Külképviseleti névjegyzék (1. fordulóra, 2. fordulóra) X X

6. Értesítõ a külképviseleti névjegyzékbe történõ
felvételrõl

X X

7. Külképviseleti névjegyzék adatai OEVK bontásban
(1. fordulóra, 2. fordulóra)

X X
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A minta
száma

Nyomtatvány megnevezése

Elõállítása Használata

központilag helyben
nyomtatvány

használata
kötelezõ

nyomtatványban
szereplõ adatok

megadása
kötelezõ

8. Igazolás a lakóhelytõl eltérõ helyen történõ szavazáshoz X X

9. Jegyzék a névjegyzékbe igazolás alapján felvett
választópolgárokról (F)

X X

10. Jelölõ szervezet bejelentése (P1) X X

11. Nyilatkozat a jelölõ szervezetek szavazatainak és
töredékszavazatainak megosztásáról (P2)

X X

12. Egyéni képviselõjelölt bejelentése (E1) X X

13. Területi lista bejelentése (M1) X X

14. Területi lista állítása, képviselõjelöltek adatai (M2) X X

15. Területi listán szereplõ jelölt hibásan megadott
adatainak javítása, kiesésének bejelentése (M3)

X X

16. Országos lista bejelentése (L1) X X

17. Országos lista képviselõjelöltjeinek adatai (L2) X X

18. Országos listán szereplõ jelölt hibásan megadott
adatainak javítása, kiesésének bejelentése (L3)

X X

19. Országos / területi listák kapcsolása (K1) X X

20. Országos / területi kapcsolt listák mandátumhoz jutási
sorrendje (K2)

X X

21. Képviselõjelölt személyi lapja (SZ) X X

22. Ajánlószelvény X X

23. Átvételi elismervény (HVI–SZSZB) X X

24. Ellenõrzõ lap X X

25. Nyilvántartás mozgóurnát kérõkrõl X X

26. Visszautasítottak jegyzéke X X

27. Számlálólap a napközbeni jelentéshez X X

28. Jegyzõkönyv minta a szavazás közben elõfordult
rendkívüli eseményekrõl, illetve a szavazatszámláló
bizottság elnökének a rend fenntartása érdekében tett
intézkedésérõl

X X

29. Szavazásra szolgáló lakcímigazolás a második fordulóra X X

30. Átvételi elismervény (SZSZB–HVI) X X

31. Nyilatkozat a szavazásról X X

32. Nyilvántartás a kinyomtatott szavazólapokról X X

33. Jegyzõkönyv a szavazás befejezésérõl X X

34. Jegyzõkönyv a külképviseleti választási iratok
beérkezésérõl és továbbításáról

X X

35. Jegyzõkönyv a külképviseleti szavazási iratok
ellenõrzésérõl és átadásáról

X X

36. Jegyzõkönyv a külképviseletrõl érkezett, OEVK
megjelölést nem tartalmazó szavazási iratokról

X X

37. Átadás-átvételi jegyzõkönyv a külképviseleten leadott
szavazatokat tartalmazó szavazási iratok továbbításához

X X

38. Adatlap az egyéni választókerületi választás szavazóköri
eredményérõl

X X
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A minta
száma

Nyomtatvány megnevezése

Elõállítása Használata

központilag helyben
nyomtatvány

használata
kötelezõ

nyomtatványban
szereplõ adatok

megadása
kötelezõ

39. Adatlap az egyéni választókerületi választás szavazóköri
eredményérõl a külföldön leadott szavazatok
megszámlálására kijelölt szavazókörben

X X

40. Adatlap a területi listás választás szavazóköri
eredményérõl

X X

41. Adatlap a területi listás választás szavazóköri
eredményérõl a külföldön leadott szavazatok
megszámlálására kijelölt szavazókörben

X X

42. Egyéni választókerületi szavazóköri jegyzõkönyv X X

43. Egyéni választókerületi szavazóköri jegyzõkönyv
a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt
szavazókörben

X X

44. Területi listás szavazóköri jegyzõkönyv X X

45. Területi listás szavazóköri jegyzõkönyv a külföldön
leadott szavazatok megszámlálására kijelölt
szavazókörben

X X

46. Jegyzõkönyv a külföldön leadott szavazatok
megszámlálására kijelölt szavazókör adatairól

X X

47. Jegyzõkönyv az egyéni választókerület választási
eredményérõl

X X

48. I. jegyzõkönyv a területi választókerületi
szavazatösszesítésrõl

X X

49. II. jegyzõkönyv a területi választókerület választási
eredményérõl

X X
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Melléklet 1/a. minta 

(közszemlére kerül  névjegyzék mintája) 
 Lapszám: _____  

  
NÉVJEGYZÉK AZ ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSÁHOZ 

(a szavazás els  és második fordulójának napja) 
(Országgy lési egyéni választókerület/település) 

…… számú szavazókör 

1.
CSALÁDI ÉS UTÓNÉV 

SZÜLETÉSI NÉV  

LAKCÍM 

2.
MINTA BÉLA ÁRPÁD 1934. 12. 31. 

 

1111 PÉLDA UTCA 2. A ÉP. B LPH 3. EM. 

3.
MINTA BÉLA ÁRPÁD 1950. 01. 01. 

 

1111 PÉLDA UTCA 2. A ÉP. B LPH 3. EM. 

4.
MINTA JÓZSEFNÉ 

KISS ÉVA 

1111 PÉLDA UTCA 4. 

5.
MINTA KÁROLY 

 

1111 PÉLDA UTCA 4. 

6.
MINTA LAJOSNÉ 

NAGY ÁGNES 

1111 PÉLDA UTCA 1. 

7.
MINTA MÁRTA 

KOVÁCS ERZSÉBET 2. forduló névjegyzékén szerepel 

1111 PÉLDA UTCA 3. 

…..
……………………………………… ……………………………... 

…………………………………. 

…………………………………………………………... 

a névjegyzék utolsó oldalán: 

A névjegyzék összeállításakor a névjegyzéken szerepl  választópolgárok száma az els  fordulóban: ………… 
 

A névjegyzék összeállításakor a névjegyzéken szerepl  választópolgárok száma a második fordulóban: ………… 
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Melléklet 1/b. minta 

 
(az els  fordulóban a szavazóhelyiségbe kerül  névjegyzék mintája)

 Lapszám: _____ Forduló:_1__ 
  

NÉVJEGYZÉK AZ ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSÁHOZ 
(a szavazás napja) 

(Országgy lési egyéni választókerület/település) 
…… számú szavazókör 

1.
CSALÁDI ÉS UTÓNÉV személyi azonosító 

SZÜLETÉSI NÉV  

LAKCÍM 

2.
MINTA BÉLA ÁRPÁD 1-341231-1234 

 

1111 PÉLDA UTCA 2. A ÉP. B LPH 3. EM. 

3.
MINTA BÉLA ÁRPÁD 1-500101-5678 

 

1111 PÉLDA UTCA 2. A ÉP. B LPH 3. EM. 

4.
MINTA LAJOSNÉ 2-221222-2222 

NAGY ÁGNES 

1111 PÉLDA UTCA 1. 

5.
MINTA MÁRTA 2-560302-0011 

KOVÁCS ERZSÉBET 

1111 PÉLDA UTCA 3. 

…..
……………………………………… ……………………………... 

…………………………………. 

…………………………………………………………... 

a névjegyzék utolsó oldalán: 
 
A névjegyzék zárásakor a névjegyzékben lév  választópolgárok száma (A): ………… 
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Melléklet 1/c. minta 

(a második fordulóban a szavazóhelyiségbe kerül  névjegyzék mintája) 
 Lapszám: _____ Forduló:_2__ 

  
NÉVJEGYZÉK AZ ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSÁHOZ 

(a szavazás napja) 
(Országgy lési egyéni választókerület/település) 

…… számú szavazókör 

1.
CSALÁDI ÉS UTÓNÉV személyi azonosító 

SZÜLETÉSI NÉV  

LAKCÍM 

Jelzés: els  fordulóra kiadott igazolás (OEVK, település)  ha csak az egyik választókerületben szavazhat 

2.
MINTA BÉLA ÁRPÁD 1-341231-1234 

 

1111 PÉLDA UTCA 2. A ÉP. B LPH 3. EM. 

3.
MINTA BÉLA ÁRPÁD 1-500101-5678 

 

1111 PÉLDA UTCA 2. A ÉP. B LPH 3. EM. 

igazolás kiadva az 1. fordulóra: Komárom-Esztergom Megye 4. OEVK, Komárom 

4.
MINTA JÓZSEFNÉ 2-020202-0202 

KISS ÉVA 

1111 PÉLDA UTCA 4. 

igazolás kiadva az 1. fordulóra: Pest Megye 4. OEVK, Gödöll   CSAK EGYÉNI 

5.
MINTA KÁROLY 1-111111-1111 

 

1111 PÉLDA UTCA 4. 

igazolás kiadva az 1. fordulóra: Budapest 15. OEVK, Budapest, XI. ker.  CSAK LISTÁS 

6.
MINTA LAJOSNÉ 2-221222-2222 

NAGY ÁGNES 

1111 PÉLDA UTCA 1. 

7.
MINTA MÁRTA 2-910402-0011 

KOVÁCS ERZSÉBET 

1111 PÉLDA UTCA 3. 

…..
……………………………………… ……………………………... 

…………………………………. 

…………………………………………………………... 

a névjegyzék utolsó oldalán: 
 
A névjegyzék zárásakor a névjegyzékben lév  választópolgárok száma 
az egyéni választókerületben (A): ………… 
 
A névjegyzék zárásakor a névjegyzékben lév  választópolgárok száma 
a területi választókerületben (A): ………… 
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Melléklet 2. minta

ÉRTESÍT  
a választók névjegyzékébe történ  felvételr l 

 
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! 
 
Értesítem, hogy az országgy lési képvisel k …….. évi általános választásán 
…………………………………………..…….. megye/Budapest f város …... számú egyéni 
választókerületében ……………………..…………………..…..településen a(z) …... számú 
szavazókörben …. sorszám alatt szerepel a választók névjegyzékében. 
Személyi azonosító: 
A szavazókör címe: 
A szavazás id pontja: 
   
Családi és utónév:   
Születési név:   
Lakcím:   
    

 

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! 

Kérjük, hogy ezt az értesít t a szavazatszámláló bizottság munkájának megkönnyítése 
érdekében szíveskedjék meg rizni, és a szavazás napján magával hozni. 
Szavazni csak személyesen, a következ  érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet: 

- a lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány vagy 
- személyazonosító igazolvány vagy 

- lakcímigazolvány ÉS - útlevél vagy { - 2001. január 1-jét követ en kiállított vezet i engedély 
Ha a szavazás napján nem tud megjelenni a túloldalon megjelölt szavazóhelyiségben, a 
szavazás lehet ségér l a polgármesteri hivatalban m köd  választási irodától kérhet 
tájékoztatást. 
Kérjük, ha adataiban eltérést vagy hibát tapasztal, szíveskedjék a polgármesteri hivatalt err l 
személyesen, telefonon vagy levélben értesíteni. 
A választással kapcsolatos további információkat a www.valasztas.hu internetes oldalon találhat. 

Választási Iroda
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Melléklet 3. minta

ÉRTESÍT * 
a választás második fordulójára a választók névjegyzékébe történ  felvételr l 

 
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! 
 
Értesítem, hogy az országgy lési képvisel k …….. évi általános választásának második 
fordulójában …………………………………………..…….. megye/Budapest f város …... számú 
egyéni választókerületében ……………………..…………………..…..településen a(z) …... számú 
szavazókörben …. sorszám alatt szerepel a választók névjegyzékében. 
Személyi azonosító: 
A szavazókör címe: 
A szavazás id pontja: 
   
Családi és utónév:   
Születési név:   
Lakcím:   
    

 

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! 
Kérjük, szíveskedjék figyelemmel kísérni, hogy a választókerületben sor kerül-e 2. forduló 
megtartására. 
Ezt az értesít t a szavazatszámláló bizottság munkájának megkönnyítése érdekében 
szíveskedjék meg rizni, és a szavazás napján magával hozni. 
Szavazni csak személyesen lehet a következ  érvényes igazolvány(ok) bemutatásával: 

- a lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány vagy 
- személyazonosító igazolvány vagy 

- lakcímigazolvány ÉS  - útlevél vagy {  - 2001. január 1-jét követ en kiállított vezet i engedély 
Ha a szavazás napján nem tud megjelenni a túloldalon megjelölt szavazóhelyiségben, a 
szavazás lehet ségér l a polgármesteri hivatalban m köd  választási irodától kérhet 
tájékoztatást. 
Kérjük, ha adataiban eltérést vagy hibát tapasztal, szíveskedjék a polgármesteri hivatalt err l 
személyesen, telefonon vagy levélben értesíteni. 
A választással kapcsolatos további információkat a www.valasztas.hu internetes oldalon találhat. 

Választási Iroda

*A melléklet 2. mintája szerinti értesít t l eltér  szín  nyomtatvány 
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Melléklet 4. minta

ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSA 

KÉRELEM 
A KÜLKÉPVISELETI NÉVJEGYZÉKBE TÖRTÉN  FELVÉTELHEZ 

A kérelmez  adatai 
 

 (1) Családi és utóneve(i):  
 

 
(2) Születési neve:  

 

 
(3) Anyja neve:  

 

 
(4) Születési id :  év  hónap  nap  (5) Születési hely:  

 

 

     (6) Magyarországi lakcím: postai irányítószám:  település:  
 

 közterület neve, jellege (út/utca/tér stb.), házszám, épület, lépcs ház, szint (fsz., emelet stb.), ajtó: 
 

  
 

 

            (7) Személyi azonosító:    
 

 (8) Külképviselet megnevezése, ahol a kérelmez  választójogát gyakorolni kívánja az 1. fordulóban: 
 

 ország  város 
 

 (9) Külképviselet megnevezése, ahol a kérelmez  választójogát gyakorolni kívánja a 2. fordulóban: 
 

 ország  város 
 

 (10) A kérelmez  külföldi értesítési címe (Csak akkor kell kitölteni, ha a döntésr l szóló értesítést nem a magyarországi lakcímére kéri!): 
 

  
 

 
 

 

  
 

  
 

Csak akkor kell kitölteni, ha a kérelmet a választópolgár meghatalmazott útján nyújtja be. 
A kérelemhez a meghatalmazást csatolni kell. 

 

 
Meghatalmazott neve:  

 

 
Születési helye, ideje:    év  hónap  nap 

 

 
Anyja neve:  

 

 
Lakcíme:  

 

   

 
Kelt:  

 
 a választópolgár vagy a meghatalmazott aláírása 
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Melléklet 5/a. minta 

(az első fordulóban a szavazóhelyiségbe kerülő névjegyzék mintája) 
 Lapszám: _____ Forduló: 1 

  
KÜLKÉPVISELETI NÉVJEGYZÉK 

ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSA 
(a szavazás napja) 

(a külképviselet megnevezése /ország, település/) 
 

1.

CSALÁDI ÉS UTÓNÉV személyi azonosító 
SZÜLETÉSI NÉV 

SZÜLETÉSI HELY, ID  

ANYJA NEVE Megye/F város, OEVK 

MAGYARORSZÁGI LAKCÍM 

2.

MINTA BÉLA ÁRPÁD 1-341231-1234 
 

BUDAPEST, 1934. 12. 31. 

FORMA MELINDA Borsod-Abaúj-Zemplén, 3. sz. OEVK 

3531 MISKOLC, PÉLDA UTCA 2. A ÉP. B LPH 3. EM. 

3.

MINTA BÉLA ÁRPÁD 1-500101-5678 
 

BUDAPEST, 1950. 01. 01. 

KOVÁCS GIZELLA Szabolcs-Szatmár-Bereg, 6. sz. OEVK 

4400 NYÍREGYHÁZA, PÉLDA UTCA 2. A ÉP. B LPH 3. EM. 

4.

MINTA JÓZSEFNÉ 2-560302-0011 
KISS ÉVA 

GY R, 1956. 03. 02. 

NAGY ANNA ILONA Budapest, 32. sz. OEVK 

1111 BUDAPEST, PÉLDA UTCA 4. 

…..

……………………………………… ……………………………... 
…………………………………. 

…………………………………………………………... 

……………………………………………… ------------------------------------------------- 

……………………………………….. 

a névjegyzék utolsó oldalán: 

A külképviseleti névjegyzék ………………választópolgár adatait tartalmazza. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dátum: 
 

 
P.H. 

 
 

___________________________ 
KÜVI vezet jének aláírása 
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Melléklet 5/b. minta 

(a második fordulóban a szavazóhelyiségbe kerülő névjegyzék mintája) 
 Lapszám: _____ Forduló: 2 

 
KKÜLKÉPVISELETI NÉVJEGYZÉK 

ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSA 
(a szavazás napja) 

(a külképviselet megnevezése /ország, település/) 
 

1.

CSALÁDI ÉS UTÓNÉV személyi azonosító 
SZÜLETÉSI NÉV 

SZÜLETÉSI HELY, ID  

ANYJA NEVE Megye/F város, OEVK 

MAGYARORSZÁGI LAKCÍM 

Jelzés: els  fordulóra kiadott igazolás (OEVK, település) ha csak az egyik választókerületben szavazhat 

2.

MINTA BÉLA ÁRPÁD 1-341231-1234 
 

BUDAPEST, 1934. 12. 31. 

FORMA MELINDA 

3531 MISKOLC, PÉLDA UTCA 2. A ÉP. B LPH 3. EM. 

igazolás kiadva az 1. fordulóra: Komárom-Esztergom Megye 4. OEVK, Komárom 

3.

MINTA BÉLA ÁRPÁD 1-500101-5678 
 

BUDAPEST, 1950. 01. 01. 

KOVÁCS GIZELLA Szabolcs-Szatmár-Bereg, 6. sz. OEVK 

4400 NYÍREGYHÁZA, PÉLDA UTCA 2. A ÉP. B LPH 3. EM. 

igazolás kiadva az 1. fordulóra: Pest Megye 4. OEVK, Gödöll  CSAK EGYÉNI 

4.

MINTA JÓZSEFNÉ 2-560302-0011 
KISS ÉVA 

GY R, 1956. 03. 02. 

NAGY ANNA ILONA Budapest, 32. sz. OEVK 

1111 BUDAPEST, PÉLDA UTCA 4. 

igazolás kiadva az 1. fordulóra: Budapest 15. OEVK, Budapest, XI. ker. CSAK LISTÁS 

…..

……………………………………… ……………………………... 
…………………………………. 

…………………………………………………………... 

……………………………………………… ------------------------------------------------- 

……………………………………….. 

a névjegyzék utolsó oldalán: 

A külképviseleti névjegyzék ………………választópolgár adatait tartalmazza. 
 
 
 
 
 

 
 

Dátum: 
 

 
P.H. 

 
 

___________________________ 
KÜVI vezet jének aláírása 
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Melléklet 6. minta 

ÉRTESÍT  
a külképviseleti névjegyzékbe történ  felvételr l 

 
 
 

 
Családi és utónév: 
Születési név: 
Személyi azonosító: 
Magyarországi lakcím / külföldi értesítési cím: 
 
 
 
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! 

Értesítem, hogy az országgy lési képvisel k ………… évi általános választásának 
1. fordulóján ……..……………………………..…………(ország)…….………………….………. településén 
2. fordulóján ..……………..………………………………(ország)…….………………….………. településén 
m köd  külképviselet külképviseleti névjegyzékébe kérelmére felvettem, és egyidej leg 
………………………….……………… településen (Budapest …… kerületében) ………… szavazókörben 
a fenti forduló(k) névjegyzékéb l töröltem. 
 

Szavazni csak személyesen, érvényes útlevél, érvényes személyazonosító igazolvány vagy 2001. 
január 1-jét követ en kiállított érvényes vezet i engedély bemutatásával lehet. 
 
A szavazás helyét és idejét a mellékelt tájékoztató tartalmazza. 

A választással kapcsolatos további információkat a www.valasztas.hu internetes oldalon találhat. 

 

Választási Iroda
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Melléklet 7/a. minta 

(az els  forduló külképviseleti névjegyzékének mintája)
 Lapszám: _____ Forduló: 1 

 
KÜLKÉPVISELETI NÉVJEGYZÉK ADATAI 

AZ ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K ........ . ÉVI VÁLASZTÁSÁHOZ
..........................  megye/f város .....  .  sz. országgy lési egyéni választókerület 

 

1.  

CCSALÁDI ÉS UTÓNÉV személyi azonosító 
SZÜLETÉSI NÉV 

SZÜLETÉSI HELY, ID  külképviselet országa és 

ANYJA NEVE települése   

MAGYARORSZÁGI LAKCÍM  

2.  

MINTA BÉLA ÁRPÁD 1-341231-1234 
 

BUDAPEST, 1934. 12. 31. Amerikai Egyesült Államok 

FORMA MELINDA New York  

1111 BUDAPEST, PÉLDA UTCA 2. A ÉP. B LPH 3. EM.  

3.  

MINTA BÉLA ÁRPÁD 1-500101-5678 
 

BUDAPEST, 1950. 01. 01. Horvátország 

KOVÁCS GIZELLA Zágráb  

1111 BUDAPEST, PÉLDA UTCA 2. A ÉP. B LPH 3. EM.  

4.  

MINTA MÁRTA 2-910402-0011 
KISS ÉVA 

GY R, 1956. 03. 02. Németország 

NAGY ERZSÉBET Berlin 

1111 BUDAPEST, PÉLDA UTCA 4. 

….. 

……………………………………… ……………………………... 
…………………………………. 

…………………………………………………………... …………………………………………………………… 

………………………………………………  ……………………………………………………………. 

………………………………………..  

a névjegyzék utolsó oldalán: 

A külképviseleti névjegyzékben szerepl k száma (D): ………… 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dátum: 
 

 
P.H. 

 
 

___________________________ 
OVI vezet jének aláírása 
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Melléklet 7/b. minta 

(a második forduló külképviseleti névjegyzékének mintája)
 Lapszám: _____ Forduló: 2 

KÜLKÉPVISELETI NÉVJEGYZÉK ADATAI 
AZ ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K ........ . ÉVI VÁLASZTÁSÁHOZ

..........................  megye/f város .....  .  sz. országgy lési egyéni választókerület 
 

5.  

CCSALÁDI ÉS UTÓNÉV személyi azonosító 
SZÜLETÉSI NÉV 

SZÜLETÉSI HELY, ID  külképviselet országa és 

ANYJA NEVE települése  

MAGYARORSZÁGI LAKCÍM  

Jelzés: els  fordulóra kiadott igazolás (OEVK, település)  ha csak az egyik választókerületben szavazhat 

6.  

MINTA BÉLA ÁRPÁD 1-341231-1234 
 

BUDAPEST, 1934. 12. 31.  Amerikai Egyesült Államok 

FORMA MELINDA New York  

1111 BUDAPEST, PÉLDA UTCA 2. A ÉP. B LPH 3. EM. 

igazolás kiadva az 1. fordulóra: Komárom-Esztergom Megye 4. OEVK, Komárom 

7.  

MINTA BÉLA ÁRPÁD 1-500101-5678 
 

BUDAPEST, 1950. 01. 01. Horvátország 

KOVÁCS GIZELLA Zágráb  

1111 BUDAPEST, PÉLDA UTCA 2. A ÉP. B LPH 3. EM.  

igazolás kiadva az 1. fordulóra: Pest Megye 4. OEVK, Gödöll  CSAK EGYÉNI 

8.  

MINTA JÓZSEFNÉ 2-560302-0011 
KISS ÉVA 

GY R, 1956. 03. 02. Franciaország 

NAGY ANNA ILONA Párizs  

1111 BUDAPEST, PÉLDA UTCA 4.  

igazolás kiadva az 1. fordulóra: Budapest 15. OEVK, Budapest, XI. ker. CSAK LISTÁS 

9.  

MINTA MÁRTA 2-910402-0011 
KISS ÉVA 

GY R, 1956. 03. 02. Németország 

NAGY ERZSÉBET Berlin 

1111 BUDAPEST, PÉLDA UTCA 4. 

….. 

……………………………………… ……………………………... 
…………………………………. 

…………………………………………………………... ……………………………………………………………. 

……………………………………………… ……………………………………………………………. 

………………………………………..……………………………………….. 

a névjegyzék utolsó oldalán: 

A külképviseleti névjegyzékben szerepl k száma 
az egyéni választókerületben (D): ………… 
 
A külképviseleti névjegyzékben szerepl k száma 
a területi választókerületben (D): ………… 
 
 

Dátum: 
 

 
P.H. 

 
 

___________________________ 
OVI vezet jének aláírása 
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Melléklet 8. minta 

ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSA 
 

helyi választási iroda 

IGAZOLÁS 
a lakóhelyt l eltér  helyen történ  szavazáshoz 

A választópolgár neve:  
Személyi azonosítója:  
Lakóhelyének címe:  
Választókerület:  

 

A választópolgár a választás 1. fordulójában,   év  hó  napján 
   
településen szavazhat. A szavazóhelyiség címe: 
 
Választókerület: 

 

A választópolgár a választás 2. fordulójában,   év  hó  napján 
   
településen szavazhat. A szavazóhelyiség címe: 
 
Választókerület: 

 
 

A választópolgár kérelmére az igazolást egy példányban kiadtam, a választópolgárt a megfelel  forduló 
névjegyzékéb l töröltem. 
  ,  év  hó  nap 
 

P.H. a lakóhely szerinti HVI vezet je  
 
A csak egy fordulóra kiállított igazolást bemutatásakor be kell vonni. A két fordulóra szóló igazolás els  bemutatásakor az alábbi rovatot ki kell 
tölteni, és az igazolást vissza kell adni a választópolgár részére, második bemutatásakor be kell vonni! 

Az igazolás alapján a választópolgárt felvettem a(z) …... forduló névjegyzékére. 
  ,  év  hó  nap 
 

P.H. a HVI vezet je / SZSZB  
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Melléklet 9. minta 

* Csak az utolsó lapon töltend  ki

ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSA 
„F” JEGYZÉK 

a szavazókörben a névjegyzékbe igazolás alapján felvett választópolgárokról 

Forduló:    Lapszám      

     egyéni 
választókerület A lapon szerepl  személyek száma     

 Megye/F város  

      számú 
szavazókör               

 Település/Kerület Szavazókör azonosítója 

Lapon 
belüli 

sorszám 

Névjegyzéken 
szerepl  
sorszám 

Személyi azonosító Családi és utóneve 

  
 

1. 
   

  
 

2. 
:   

  
 

3. 
   

  
 

4. 
   

  
 

5. 
   

  
 

6. 
   

  
 

7. 
   

  
 

8. 
   

  
 

9. 
   

  
 

10. 
   

 

*A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe felvett választópolgárok száma összesen :  

 év  hó  nap 

 P.H.  P.H. 
szavazatszámláló bizottság 

jegyz könyvvezet je 
 helyi választási iroda 

vezet je 
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Melléklet 10. minta 

P1  ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSA  1 

JELÖL  SZERVEZET BEJELENTÉSE 

A  évi országgy lési képvisel -választáshoz az alábbiakban leírt jelöl  szervezet 
 

 nyilvántartásba vételét a következ  adatokkal kezdeményezzük 

 nyilvántartásba vett adatait a következ k szerint módosítjuk 

JELÖL  SZERVEZET ADATAI 
A választás során adatainkat az alábbiak szerint kívánjuk szerepeltetni. 

(1) A jelöl  szervezet hivatalos neve (SZAVAZÓLAPRA KERÜL): 
 

 

 

 

(2) A jelöl  szervezet rövidített neve (INTERNETEN JELENIK MEG): 
a) magyar nyelven: 

 

 
b) angol nyelven:  

 

 

(3) A jelöl  szervezet nevének bet szavas rövidítése (SZAVAZÓLAPRA ÉS INTERNETRE KERÜL): 
 
 
 

A rövidítés a szavazólapon feltüntetend : 
 IGEN 
 NEM 

 

(4) A jelöl  szervezet emblémáját mellékelte* 

 

 IGEN 
 NEM 

 

(5) A jelöl  szervezet emblémája a szavazólapon 
feltüntetend  

 

 IGEN 
 NEM 

 
 
 
* A jelöl  szervezet emblémáját szürkeárnyalatos, 300 DPI-nél nem kisebb felbontású, TIF vagy JPEG kiterjesztés  fájlban kell 
mellékelni. 
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Melléklet 10. minta 

P1    2 
A JELÖL  SZERVEZET SZÉKHELYE, ELÉRHET SÉGE: 
a) postai irányítószám:  
 
b) település + kerület:  
 
c) közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcs ház, szint (fsz., emelet, stb.), ajtó: 
 
  

  

d) telefonszám:  
 
    faxszám:  
 
    e-mail cím:  

A JELÖL  SZERVEZET KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSÁHOZ: 
a) bank neve:  
 
b) bankszámla száma:  

A JELÖL  SZERVEZET KÉPVISEL JÉNEK ADATAI: 
a) neve:  
  

  
 
b) értesítési címe: 
 

    postai irányítószám:  
 
    település + kerület:  
 
    közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcs ház, szint (fsz., emelet stb.), ajtó: 
 
  

  
 
    telefonszám:  
 
    faxszám:  
 
    e-mail cím:  

 
Kelt: ………………………………………. , 

 
 a jelöl  szervezet képvisel je 

 

 
 

A szervezet bejelentéséhez a társadalmi szervezetek bírósági nyilvántartásából - a választás kit zését követ en - kiállított kivonatot 
mellékelni kell! [a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 51. § (1) bekezdés]
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Melléklet 11. minta 

P2  ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSA   

NYILATKOZAT A JELÖL  SZERVEZETEK SZAVAZATAINAK ÉS 
TÖREDÉKSZAVAZATAINAK MEGOSZTÁSÁRÓL 

Az országgy lési képvisel k választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény. 8. § (7) bekezdése és 9. § (3) 
bekezdése alapján a közös területi listáinkra kapott szavazatok megosztásánál, valamint a közös egyéni 
jelöltjeink és területi listáink töredékszavazatainak megosztásánál az alábbiak szerint rendelkezünk: 

A jelöl  szervezet hivatalos neve a megosztás  
%-os aránya 

osztási* 
maradék 

kedvezmé- 
nyezettje 

1 

 

 

 
 
 

   ,     

2 

 

 

 
 
 

   ,     

3 

 

 

 
 
 

   ,     

4 

 

 

 
 
 

   ,     

5 

 

 

 
 
 

   ,     

* csak egy lista lehet kedvezményezett, amelyet x jellel kell megjelölni 

A közös jelöltet, listát állító jelöl  szervezetek költségvetési támogatásához: 

a) bank neve:  
 
b) bankszámla száma:  

 
Kelt: ………………………………………. ,  

 
     

a jelöl  szervezet 
képvisel jének aláírása 

 a jelöl  szervezet 
képvisel jének aláírása 

 a jelöl  szervezet 
képvisel jének aláírása 

 
   

a jelöl  szervezet 
képvisel jének aláírása 

 a jelöl  szervezet 
képvisel jének aláírása 
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Melléklet 12. minta 

E1  ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSA  1 
 

EGYÉNI KÉPVISEL JELÖLT BEJELENTÉSE 
 
A  évi országgy lési képvisel -választáson 
  
 megye/f város  számú 
 

egyéni választókerületében egyéni képvisel jelöltként kérem 
 

 adataim nyilvántartásba vételét a következ  adatokkal 

 nyilvántartásba vett adataimat az alábbiakban módosítani 

 a jelölésr l történt lemondásom nyilvántartásba vételét* 
 
(1) A jelölt  
családi neve:  
 

  
 

utóneve(i):  

  

(2) A jelölt személyi azonosítója:  
              

(3) A jelölt költségvetési támogatásához (csak független vagy közös jelölt esetén kell kitölteni): 
a) bank neve:  
 
b) bankszámla száma:  

(4) A jelölt lakcíme: 
a) postai irányítószám:      
  
b) település + kerület:                              
 
c) közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcs ház, szint (fsz., emelet stb.), ajtó: 
 
  

  

d) telefonszám:  
 
    faxszám:  
 
    e-mail cím:  
 

(5) A jelölt   SZ lapot leadott 
  fényképet leadott 
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Melléklet 12. minta 
 

E1    2 
(6) A jelölt  
  független jelölt 

  jelöl  szervezet(ek) jelöltje. 

 
A jelöl  szervezet(ek) száma:   

 
Hivatalos neve (közös jelölt esetén a jelöl  szervezetek neve az alábbi sorrendben 
lesz feltüntetve a szavazólapon): 

Képvisel jének 
aláírása: 

1 

 

 

 
 
 

 

2 

 

 

 
 
 

 

3 

 

 

 
 
 

 

4 

 

 

 
 
 

 

5 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
Kelt: ………………………………………. ,  

 
 
 
 a jelölt aláírása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* A jelölésr l való lemondás esetén csak a fejrovatot, valamint az (1) és (2) rovatot kell kitölteni. 
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Melléklet 13. minta 

M1  ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSA  1 

TERÜLETI LISTA BEJELENTÉSE 

A  évi országgy lési képvisel -választáson 
 
 megyében / f városban 
területi listát állítunk,  
 
 

 amelynek nyilvántartásba vételét a következ  adatokkal kezdeményezzük 

 amelynek nyilvántartásba vett adatait az alábbiakra módosítjuk 

A választás során adatainkat az alábbiak szerint kívánjuk szerepeltetni: 

TERÜLETI LISTA ADATAI: 
(1) A lista típusa:  

  önálló 

  közös 

 
 

(2) A lista rövidített neve (INTERNET-en jelenik meg): 
a) magyar nyelven: 
 

 
b) angol nyelven:  

 

 

(3) A lista bet szavas rövidítése: (INTERNET-en jelenik meg): 
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Melléklet 13. minta 
 

M1    2 
A LISTÁT ÁLLÍTÓ JELÖL  SZERVEZET(EK) LISTA ÜGYÉBEN FELHATALMAZOTT KÉPVISEL JÉNEK: 

a) neve:  
  

  
 
b) értesítési címe: 
 
    postai irányítószám:  
 
    település + kerület:  
 
c) közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcs ház, szint (fsz., emelet stb.), ajtó: 
 
  

  

d) telefonszám:  
 
    faxszám:  
 
    e-mail cím:  
 

A LISTA KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSÁHOZ (CSAK KÖZÖS LISTA ESETÉN KELL KITÖLTENI): 

a) bank neve:  
 
b) bankszámla száma:  
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Melléklet 13. minta 
 

M1    3 
 
 
A listát állító jelöl  szervezet(ek) száma:    
A listát állító jelöl  szervezet(ek) hivatalos neve: (közös lista esetén a jelöl  szervezetek neve az 

alábbi sorrendben lesz feltüntetve a szavazólapon) 
 

1 

 

 

 
 
 

2 

 

 

 
 
 

3 

 

 

 
 
 

4 

 

 

 
 
 

5 

 

 

 
 
 

 
A listán   f  jelöltet állítunk. 

 
A jelöltek névsorát   db lapon mellékeljük. 

 
Kelt: ………………………………………. ,  

 
     

a jelöl  szervezet 
képvisel jének aláírása 

 a jelöl  szervezet 
képvisel jének aláírása 

 a jelöl  szervezet 
képvisel jének aláírása 

 
   

a jelöl  szervezet 
képvisel jének aláírása 

 a jelöl  szervezet 
képvisel jének aláírása 
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Melléklet 14. minta 

M2  ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSA  1 
TERÜLETI LISTA ÁLLÍTÁSA, KÉPVISEL JELÖLTEK ADATAI 

A  évi országgy lési képvisel -választáson 
 

 megyében / f városban a(z) 
 

 

 

 

 

 

*nev  jelöl  szervezet(ek) területi listáján az alábbi jelölteket indítjuk. 
A fenti szervezet(ek) által állított listához   jelölt adatait adjuk meg. 

Jelölt 
sor-

száma 
A jelölt adatai 

 A jelölt személyi azonosítója:  

 

A jelölt családi neve: 

1 

utóneve(i):  

  

 SZ lapot leadott  fényképet leadott 
A jelöltet indító jelöl  szervezet: 
 

 A jelölt személyi azonosítója:  

 

A jelölt családi neve: 

1 

utóneve(i):  

  

 SZ lapot leadott  fényképet leadott 
A jelöltet indító jelöl  szervezet: 
 

 

Kelt: ………………………………………. ,  

A listát állító jelöl  szervezet(ek) képvisel inek szignói: 
 
 
 

* A jelöl  szervezet(ek) rövidített neve. 
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Melléklet 14. minta 

M2  ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSA  …. 
Jelölt 
sor-

száma 
A jelölt adatai 

 A jelölt személyi azonosítója:  

 

A jelölt családi neve: 

1 

utóneve(i):  

  

 SZ lapot leadott  fényképet leadott 
A jelöltet indító jelöl  szervezet: 
 

 A jelölt személyi azonosítója:  

 

A jelölt családi neve: 

1 

utóneve(i):  

  

 SZ lapot leadott  fényképet leadott 
A jelöltet indító jelöl  szervezet: 
 

 A jelölt személyi azonosítója:  

 

A jelölt családi neve: 

1 

utóneve(i):  

  

 SZ lapot leadott  fényképet leadott 
A jelöltet indító jelöl  szervezet: 
 

 

Kelt: ………………………………………. ,  

A listát állító jelöl  szervezet(ek) képvisel inek szignói: 
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Melléklet 15. minta 

M3  ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSA  1 
TERÜLETI LISTÁN SZEREPL  JELÖLT HIBÁSAN MEGADOTT 

ADATAINAK JAVÍTÁSA, KIESÉSÉNEK BEJELENTÉSE 
(Új jelölt nem indítható, a jelöltek sorrendje nem változtatható és a kies  jelölt helyett másik jelöltet 
nem lehet bejelenteni.) 
A  évi országgy lési képvisel -választáson 
 
 megyében / f városban a(z) 
 

 

 

 

 

*nev  jelöl  szervezet(ek) által állított területi listán szerepl  
(1) jelöltek bejelentett adatainak javítása 
 

Jelölt 
sor-

száma 
A jelölt adatai 

 A jelölt személyi azonosítója:  

 

A jelölt családi neve: 

1 

utóneve(i):  

  

 SZ lapot leadott  fényképet leadott t 
A jelöltet indító jelöl  szervezet: 
 

 A jelölt személyi azonosítója:  

 

A jelölt családi neve: 

1 

utóneve(i):  

  

 SZ lapot leadott  fényképet leadott 
A jelöltet indító jelöl  szervezet: 
 

 
* A jelöl  szervezet(ek) rövidített neve.
 



M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 195. szám 49331

Melléklet 15. minta 

 

M3  ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSA  2 
(2) jelöltek kiesésének bejelentése 

Jelölt 
sor-

száma 
A jelölt adatai 

 A jelölt személyi azonosítója:  

 

A jelölt családi neve: 

1 

utóneve(i):  

  

Kiesés oka: 
Jelölésér l írásban lemondott  (a lemondó nyilatkozatot csatolni kell) 

 A jelölt személyi azonosítója:  

 

A jelölt családi neve: 

1 

utóneve(i):  

  

Kiesés oka: 
Jelölésér l írásban lemondott  (a lemondó nyilatkozatot csatolni kell) 

 A jelölt személyi azonosítója:  

 

A jelölt családi neve: 

1 

utóneve(i):  

  

Kiesés oka: 
Jelölésér l írásban lemondott  (a lemondó nyilatkozatot csatolni kell) 

Kelt: ………………………………………. ,  
 
 

a listát állító jelöl  szervezet(ek) 
képvisel je 
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Melléklet 16. minta 

L1  ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSA  1 

ORSZÁGOS LISTA BEJELENTÉSE 

A  évi országgy lési képvisel -választáson országos listát állítunk,  
 
 

 amelynek nyilvántartásba vételét a következ  adatokkal kezdeményezzük 

 amelynek nyilvántartásba vett adatait az alábbiakra módosítjuk 

A választás során adatainkat az alábbiak szerint kívánjuk szerepeltetni: 

ORSZÁGOS LISTA ADATAI: 
(1) A lista típusa:  

  önálló 

  közös 
 

(2) A lista rövidített neve (INTERNET-en jelenik meg): 
a) magyar nyelven: 
 

 
b) angol nyelven:  

 

 

(3) A lista bet szavas rövidítése (INTERNET-en jelenik meg): 
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Melléklet 16. minta 
 

L1    2 
A LISTÁT ÁLLÍTÓ JELÖL  SZERVEZET(EK) LISTA ÜGYÉBEN FELHATALMAZOTT KÉPVISEL JÉNEK: 

a) neve:  
  

  
 
b) értesítési címe: 
 
    postai irányítószám:  
 
    település + kerület:  
 
c) közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcs ház, szint (fsz., emelet, stb.), ajtó: 
 
  

  

d) telefonszám:  
 
    faxszám:  
 
    e-mail cím:  

A LISTA KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSÁHOZ (CSAK KÖZÖS LISTA ESETÉN KELL KITÖLTENI): 

a) bank neve:  
 
b) bankszámla száma:  
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Melléklet 16. minta 
 

L1    3 
 
A listát állító jelöl  szervezet(ek) száma:    
A listát állító jelöl  szervezet(ek) hivatalos neve:  

 

1 

 

 

 
 
 

2 

 

 

 
 
 

3 

 

 

 
 
 

4 

 

 

 
 
 

5 

 

 

 
 
 

 
A listán    f  jelöltet állítottunk. 

 
A jelöltek névsorát   db lapon mellékeljük. 

 
Kelt: ……………………………………. ,  

 
     

a jelöl  szervezet 
képvisel jének aláírása 

 a jelöl  szervezet 
képvisel jének aláírása 

 a jelöl  szervezet 
képvisel jének aláírása 

 
   

a jelöl  szervezet 
képvisel jének aláírása 

 a jelöl  szervezet 
képvisel jének aláírása 
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Melléklet 17. minta 

L2  ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSA  1 
ORSZÁGOS LISTA KÉPVISEL JELÖLTJEINEK ADATAI 

A  évi országgy lési képvisel -választáson 
 

 

 

 

 

 
* nev  jelöl  szervezet(ek) országos listáján az alábbi jelölteket indítjuk. 
A fenti szervezet(ek) által állított listához   jelölt adatait adjuk meg. 

Jelölt 
sor-

száma 
A jelölt adatai 

 A jelölt személyi azonosítója:  

 

A jelölt családi neve: 

1 

utóneve(i):  

  

 SZ lapot leadott  fényképet leadott 
A jelöltet indító jelöl  szervezet: 
 

 A jelölt személyi azonosítója:  

 

A jelölt családi neve: 

1 

utóneve(i):  

  

 SZ lapot leadott  fényképet leadott 
A jelöltet indító jelöl  szervezet: 
 

 
Kelt: ………………………………………. ,  

  A listát állító jelöl  szervezet(ek) képvisel inek szignói: 
 
 
 

  

* A jelöl  szervezet(ek) rövidített  neve.
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Melléklet 17. minta 

L2  ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSA  …. 
 
Jelölt sor-

száma A jelölt adatai 
 A jelölt személyi azonosítója:  

 

A jelölt családi neve: 

1 

utóneve(i):  

  

 SZ lapot leadott  fényképet leadott 
A jelöltet indító jelöl  szervezet: 
 

 A jelölt személyi azonosítója:  

 

A jelölt családi neve: 

1 

utóneve(i):  

  

 SZ lapot leadott  fényképet leadott 
A jelöltet indító jelöl  szervezet: 
 

 A jelölt személyi azonosítója:  

 

A jelölt családi neve: 

1 

utóneve(i):  

  

 SZ lapot leadott  fényképet leadott 
A jelöltet indító jelöl  szervezet: 
 

 

Kelt: ………………………………………. ,  

  A listát állító jelöl  szervezet(ek) képvisel inek szignói: 
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Melléklet 18. minta 

L3  ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSA  1 
ORSZÁGOS LISTÁN SZEREPL  JELÖLT HIBÁSAN MEGADOTT 

ADATAINAK JAVÍTÁSA, KIESÉSÉNEK BEJELENTÉSE 
(Új jelölt nem indítható, a jelöltek sorrendje nem változtatható és a kies  jelölt helyett másik jelöltet 
nem lehet bejelenteni.) 
A  évi országgy lési képvisel -választáson a(z) 
 

 

 

 

 

* nev  jelöl  szervezet(ek) országos listáján szerepl  
(1) jelöltek bejelentett adatainak javítása 

Jelölt 
sor-

száma 
A jelölt adatai 

 A jelölt személyi azonosítója:  

 

A jelölt családi neve: 

1 

utóneve(i):  

  

 SZ lapot leadott  fényképet leadott 
A jelöltet indító jelöl  szervezet: 
 

 A jelölt személyi azonosítója:  

 

A jelölt családi neve: 

1 

utóneve(i):  

  

 SZ lapot leadott  fényképet leadott 
A jelöltet indító jelöl  szervezet: 
 

* A jelöl  szervezet(ek) rövidített neve. 
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Melléklet 18. minta 

L3  ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSA  2 
(2) jelöltek kiesésének bejelentése 

Jelölt 
sor-

száma 
A jelölt adatai 

 A jelölt személyi azonosítója:  

 

A jelölt családi neve: 

1 

utóneve(i):  

  

Kiesés oka: 
Jelölésér l írásban lemondott  (a lemondó nyilatkozatot csatolni kell) 

 A jelölt személyi azonosítója:  

 

A jelölt családi neve: 

1 

utóneve(i):  

  

Kiesés oka: 
Jelölésér l írásban lemondott  (a lemondó nyilatkozatot csatolni kell) 

 A jelölt személyi azonosítója:  

 

A jelölt családi neve: 

1 

utóneve(i):  

  

Kiesés oka: 
Jelölésér l írásban lemondott  (a lemondó nyilatkozatot csatolni kell) 

 
Kelt: ………………………………………. ,  

 
 

a listát állító jelöl  szervezet(ek) 
képvisel je 
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Melléklet 19. minta 

K1  ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSA  1 

ORSZÁGOS / TERÜLETI LISTÁK KAPCSOLÁSA 

A  évi országgy lési képvisel -választáson az alábbiakban leírt  
 

 területi  (   megye / f város) 
 országos 

listák kapcsolását 

 a következ  adatokkal kezdeményezzük 

 az alábbiakban módosítjuk 

LISTAKAPCSOLÁS ADATAI 
 

A listakapcsolás rövidített neve egysoros írásmóddal (INTERNET-en jelenik meg): 
a) magyar nyelven: 

 

 
b) angol nyelven:  

 

 

A KAPCSOLÁSBAN RÉSZT VEV  LISTÁK: 
A részt vev  listák száma:  
A listák hivatalos neve: 

Sorszám A lista hivatalos neve 

1. 

 

 

 
 
 

2. 

 

 

 
 
 

3. 
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Melléklet 19. minta 

4. 

 

 

 
 
 

5. 

 

 

 
 
 

6. 

 

 

 
 
 

 
 
 
Kelt: ………………………………………. ,  
 
 
Melléklet:   db lap a mandátumkiosztás sorrendjér l, összesen    db jelöltr l 
 
 
 
 

   

a lista képvisel je 
(1. sorszám) 

 a lista képvisel je  
(2. sorszám) 

   

a lista képvisel je  
(3. sorszám) 

 a lista képvisel je  
(4. sorszám) 

   

a lista képvisel je  
(5. sorszám) 

 a lista képvisel je  
(6. sorszám) 
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Melléklet 20. minta 

K2  ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSA  1 
ORSZÁGOS / TERÜLETI KAPCSOLT LISTÁK 

MANDÁTUMHOZ JUTÁSI SORRENDJE 
A  évi országgy lési képvisel -választáson a(z)  

 területi  (   megye / f város), 
 országos, 

 

 

 

 

 

 

 
*nev  jelöl  szervezetek által kapcsolt listák mandátumhoz jutási sorrendjét adjuk meg a kiosztás 
sorrendjében: 
 

Kiosztási 
sorrend 

A jelölt 
lista-

sorszáma 
Jelölt / lista adatai 

        

 

A jelölt személyi azonosítója:               
A jelölt családi neve: 

1 

utóneve(i):  

  

A lista hivatalos neve: 
 

                              
 

                              
 

                              
 

 

        

 

A jelölt személyi azonosítója:               
A jelölt családi neve: 

1 

utóneve(i):  

  

A lista hivatalos neve: 
 

                              
 

                              
 

                              
 

 

* A jelöl  szervezet(ek) rövidített neve.
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Melléklet 20. minta 

K2    …. 
Kiosztási 
sorrend 

A jelölt 
lista-

sorszáma 
Jelölt / lista adatai 

        

 

A jelölt személyi azonosítója:               
A jelölt családi neve: 

1 

utóneve(i):  

  

A lista hivatalos neve: 
 

                              
 

                              
 

                              
 

 

        

 

A jelölt személyi azonosítója:               
A jelölt családi neve: 

1 

utóneve(i):  

  

A lista hivatalos neve: 
 

                              
 

                              
 

                              
 
 

 

        

 

A jelölt személyi azonosítója:               
A jelölt családi neve: 

1 

utóneve(i):  

  

A lista hivatalos neve: 
 

                              
 

                              
 

                              
 

 

Kelt: ………………………………………. ,  
 

     
a lista képvisel je  a lista képvisel je  a lista képvisel je 

     
a lista képvisel je  a lista képvisel je  a lista képvisel je 
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Melléklet 21. minta 

SZ  ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSA   
KÉPVISEL JELÖLT SZEMÉLYI LAPJA 

A jelölt 
családi neve:  

  

utóneve(i):  

  

A jelölt személyi azonosítója:  
              

 

NYILATKOZAT 

Kijelentem az alábbiakat: 
(a) A  évi országgy lési képvisel -választáson választójoggal rendelkezem. 
(b) Jelölésemet a  választókerületben elfogadom.  
(c) Nincs olyan tisztségem, amely összeférhetetlen az országgy lési képvisel i megbízatással, 

illetve megválasztásom esetén az országgy lési képvisel i megbízatással összeférhetetlen 
tisztségemr l lemondok. 

 

 
Kelt: ………………………………………. ,  

 
 aláírás  

Hozzájárulok ahhoz, hogy a fényképem nyilvánosságra kerüljön, ennek érdekében az alábbi mellékletet 
csatolom: 

 

 mellékelve 
központilag 

kerül 
átadásra 

fénykép 
(JPEG kiterjesztés , 195X260 felbontású fájlban kell mellékelni)  

  

 
Kelt: ………………………………………. ,  

 
 aláírás  

 

* ***- 
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Melléklet 22. minta

AJÁNLÓSZELVÉNY 
országgy lési képvisel jelölt ajánlásához 

 
A ……… évi országgy lési képvisel -választáson jelöltnek ajánlom: 

Jelölt neve: 
  

Jelöl  szervezet(ek) neve vagy „független jelölt”: 
  

  

Az ajánló választópolgár adatai: 

Családi és utónév:  
 

Lakóhely:   
 

személyi azonosító 
  

saját kez  aláírás 
 

 
 

TÁJÉKOZTATÓ A JELÖLTAJÁNLÁSRÓL 

Jelöltet ajánlani az ajánlószelvény kitöltésével és átadásával lehet. Az ajánlás nem vonható vissza. 
A jelöltajánlás a választópolgár szabad elhatározásán alapul, arra senki nem kötelezhet . A 
választópolgár csak egy jelöltet ajánlhat. Aki több jelöltet ajánlott, vagy ugyanazt a jelöltet többször 
ajánlotta, annak valamennyi ajánlása érvénytelen. 
A választópolgár úgy ajánlhat jelöltet, hogy az ajánlószelvényre rávezeti családi és utónevét, 
lakóhelyét, személyi azonosítóját (személyi szám), az ajánlott jelölt nevét, valamint a jelöltet állító 
párt nevét (közös jelölt esetén valamennyi párt nevét), illet leg a független jelölés tényét. Az 
ajánlószelvényt az ajánló választópolgárnak alá kell írnia. 

„Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel másnak el nyt adni vagy ígérni, valamint  
az ajánlásért el nyt kérni, illet leg el nyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos.” 

[A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 48. § (3) bekezdés] 

Az ajánlószelvény elvesztése, megsemmisülése esetén újat a jegyz t l lehet igényelni. 

Választási Iroda 

 



M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 195. szám 49345

Melléklet 23. minta 

ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSA 

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY 
  
 település Szavazókör sorszáma:    

 

_________________________________ (név), a fenti szavazókör szavazatszámláló bizottságának 
elnöke/helyettese a helyi választási irodától az alábbi választási nyomtatványokat és felszerelési tárgyakat 
vettem át: 
 

Sorszám Nyomtatvány/eszköz megnevezése db  

1. Névjegyzék _____  
2. Pótlap névjegyzékhez (csak a kijelölt szavazókörben) _____  

3. Igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok jegyzéke – F jegyzék 
(csak a kijelölt szavazókörben) _____  

4. A szavazókörbe igazolást kér , névjegyzéken még nem szerepl  
választópolgárok listája (segédlista, csak a kijelölt szavazókörben) _____  

5. Visszautasítottak jegyzéke _____  
6. Nyilvántartás mozgóurnát kér kr l _____  
7. Adatlap egyéni választókerületi _____  
8. Adatlap területi listás _____  
9. Szavazóköri jegyz könyv egyéni választókerületi _____  
10. Szavazóköri jegyz könyv területi listás _____  
11. Szavazólap egyéni választókerületi _____  
12. Szavazólap területi listás _____  
13. Boríték a szavazólaphoz _____  
14. Kellékes csomag 

(5 db ellen rz  lap az urnák lezárásához, 2 db napközbeni jelentések 
számlálólapja nyomtatvány, 5 db nemzeti szín  szalag, 5 db nemzeti szín  
zsineg, 15 db kék színnel író golyóstoll, 30 db kötegel  csík a szavazólap 
csomagolásához, 2 ív öntapadó etikett az urnák lezárására, 1 db kit z  a 
jegyz könyvvezet nek, 9 db kit z  az SZSZB-nek)  

 _____ 

 

15. Jegyz könyv a szavazás közben el fordult rendkívüli eseményr l _____  

16. Azoknak a választókerületeknek a listája, amelyekben nem kerül sor 
második fordulóra (csak a 2. fordulóban) _____ 

 

17. Bélyegz párna   
18. Bélyegz  _____ lenyomata: 

 
 

_____________________, ______ év ____________ hó _____ nap 

 P.H. 

 helyi választási iroda képvisel je  a szavazatszámláló bizottság 
elnöke/helyettese 
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Melléklet 24. minta 

 

Ellen rz  lap 

 

A szavazás napja:  ...................................................................................................... 

A szavazókör sorszáma:  ...................................................................................................... 
(a külképviselet megnevezése) 

 

 

Aláírásunkkal tanúsítjuk, hogy az urnát megvizsgáltuk, üresnek találtuk és lezártuk. Az urna a 
törvényes követelményeknek megfelel. 

Az ellen rz  lapot ........... óra .…...... perckor helyeztük az urnába. 

A szavazatszámláló bizottság (külképviseleti választási iroda) jelen lév  tagjainak aláírása: 

 
    
 ...............................................................  ................................................................ 

 ................................................................  ................................................................ 

 ................................................................  ................................................................ 

 ................................................................  ................................................................ 

 ................................................................  ................................................................ 

 ................................................................  ................................................................ 

 

Az els ként szavazó választópolgár sorszáma a névjegyzéken: ……….. 

Az els ként szavazó választópolgár aláírása: ............................................................................ 
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Melléklet 25. minta

ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSA

NYILVÁNTARTÁS 
a mozgóurnát kér kr l 

  település 

  számú szavazókör 

A kérelmeket a szavazás napját megel z en a HVI 
vezet je gy jti, a nyilvántartást a választási iratokkal 
együtt adja át a szavazatszámláló bizottságnak. 

 

 A mozgóurnát kér  
névjegyzékbeli sorszáma, neve, lakcíme, jelenlegi tartózkodási helye 

A mozgóurnával szavazó 
saját kez  aláírása 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 

  ,    év    hó  nap 

 
P.H. 

    
a szavazatszámláló bizottság 

elnöke 
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Melléklet 26. minta 

ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSA

VISSZAUTASÍTOTTAK 
JEGYZÉKE 

   település Szavazókör sorszáma:    

 

A visszautasított polgár  
 

családi és utóneve lakcíme A visszautasítás oka 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 
  ,    év    hó  nap 
 
 

a szavazatszámláló bizottság elnöke jegyz könyvvezet  
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Melléklet 27. minta 

ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSA 
SZÁMLÁLÓLAP 

a napközbeni jelentéshez 
a szavazóhelyiségben megjelent választópolgárok számáról 

MEGYE/F VÁROS:   Telefon-, (fax)szám, amelyre a 

OEVK SORSZÁMA:   jelentést küldeni kell 

TELEPÜLÉS/KERÜLET:    

SZAVAZÓKÖR SORSZÁMA:    

FORDULÓ:    
NÉVJEGYZÉKEN SZEREPL K SZÁMA  7.00: 9.00: 11.00: 
  13.00: 15.00: 17.30: 

 
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 

150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 

225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 

300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 350  355 360 365 370 

375 380 385 390 395 400 405 410 415 420 425 430 435 440 445 

450 455 460 465 470 475 480 485 490 495 500 505 510 515 520 

525 530 535 540 545 550 555 560 565 570 575 580 585 590 595 

600 605 610 615 620 625 630 635 640 645 650 655 660 665 670 

675 680 685 690 695 700 705 710 715 720 725 730 735 740 745 

750 755 760 765 770 775 780 785 790 795 800 805 810 815 820 

825 830 835 840 845 850 855 860 865 870 875 880 885 890 895 

900 905 910 915 920 925 930 935 940 945 950 955 960 965 970 

975 980 985 990 995 1000 1005 1010 1015 1020 1025 1030 1035 1040 1045 

1050 1055 1060 1065 1070 1075 1080 1085 1090 1095 1100 1105 1110 1115 1120 

1125 1130 1135 1140 1145 1150 1155 1160 1165 1170 1175 1180 1185 1190 1195 

Jelentés a megjelentek számáról a helyi választási iroda részére! (A jelentett számot célszer  jelölni a számlálólapon!) 

A jelentést adta Jelentési id  Megjelentek 
száma óra, perc aláírás 

A jelentést vette 

7.00     
9.00     

11.00     
13.00     
15.00     
17.30     

Megjegyzés: A szavazók számlálását úgy kell végezni, hogy az egyes rubrikákba négy függ leges és egy azokat középen 
keresztez  vízszintes vonalat húzunk. A megjelent választópolgárok számának megállapításához az utolsó 
felhasznált rubrikában lév  vonalak számát hozzá kell adni a rubrika bal fels  sarkában lév  számhoz. 
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Melléklet 28. minta 

ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSA 

JEGYZ KÖNYV 
a szavazás közben el fordult rendkívüli eseményr l, 

illetve a szavazatszámláló bizottság elnökének a rend fenntartása érdekében tett intézkedésér l 
 
Készült:  év  hó  nap  település 
 utca/út/tér  szám alatt, a  számú szavazókör helyiségében. 
 
Jelen vannak: 
szavazatszámláló bizottság elnöke  
szavazatszámláló bizottság tagjai  
  
  
  
  
  
  
 
1. A szavazás közben el forduló rendkívüli esemény, illetve a szavazatszámláló bizottság elnökének a rend 
fenntartása érdekében tett intézkedése: 
 

 

2. A szavazatszámláló bizottság szavazás ideje alatt hozott határozata: 
A határozat száma:   

A határozat tartalma: 
 

 
Kisebbségi vélemény és annak indoklása: 
 

 
 
 ,  év  hó  nap 
 

  
 a szavazatszámláló bizottság  

elnöke 
 

A jegyz könyv továbbítva:  nap  óra  perc 
 

  
 jegyz könyvvezet  
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Melléklet 29. minta 

ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSA 
 

helyi választási iroda 
 
 

SZAVAZÁSRA SZOLGÁLÓ LAKCÍMIGAZOLÁS A  
MÁSODIK FORDULÓRA 

 
A választópolgár neve:  
  
Személyi azonosító:  

Korábbi lakóhelye:  
  

Bejelentett új lakóhelye:  
  
 
Lakcímbejelentés id pontja:  

 
 

A választópolgár a ……… évi országgy lési képvisel -választás els  fordulóját követ en a lakóhelyét 
megváltoztatta. 
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 89/A. §-a alapján a lakóhelyét a választás két fordulója 
között megváltoztató választópolgár a választás második fordulójában is a korábbi lakóhelye szerinti 
szavazókörben szavazhat, ezért korábbi lakóhelyét a választás második fordulójában történ  szavazás 
céljából igazolom. 
 

 
 
 

Kelt: ………………………………………. ,  

 
P.H. 

 
a helyi választási iroda 

vezet je 
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Melléklet 30. minta 

ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSA 

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY 
  
 település Szavazókör sorszáma:    

 
 

A szavazás alábbi garanciális iratait és kellékeit, valamint a lezárt urnákat a szavazatszámláló bizottságtól 
átvettem:  
 

Sorszám Nyomtatvány/eszköz megnevezése db  
1. Névjegyzék _____ 

2. Igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok jegyzéke – F jegyzék 
(csak a kijelölt szavazókörben) _____ 

3. Bevont igazolások (csak a kijelölt szavazókörben) _____ 

4. A szavazókörbe igazolást kér , névjegyzéken még nem szerepl  
választópolgárok listája (csak a kijelölt szavazókörben) _____ 

5. Visszautasítottak jegyzéke _____ 
6. Nyilvántartás mozgóurnát kér kr l _____ 
7. Ellen rz  lap _____ 
8. Adatlap egyéni választókerületi _____ 
9. Adatlap területi listás _____ 
10. Szavazóköri jegyz könyv és mellékletei egyéni választókerületi _____ 
11. Szavazóköri jegyz könyv és mellékletei területi listás _____ 
12. Lezárt urna _____ 

 benne az SZSZB nyilatkozata szerint  
  fel nem használt szavazólapok:  
  egyéni választókerületi _____  
  területi listás _____  
  rontott szavazólapok:  
  egyéni választókerületi _____  
  területi listás _____  

13. Azoknak a választókerületeknek a listája, amelyekben nem kerül sor második 
fordulóra (csak a 2. fordulóban) _____ 

14. Bélyegz párna _____ 
15. Bélyegz  _____ lenyomata:

 
 

_____________________, ______ év ____________ hó _____ nap 

 P.H. 

 a szavazatszámláló bizottság 
elnöke  a helyi választási iroda 

vezet je 
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Melléklet 31. minta 

KÜ  ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSA   

NYILATKOZAT A SZAVAZÁSRÓL 

A választópolgár adatai 

(1) Családi neve: __________________________________________________________________ 

utóneve(i): __________________________________________________________________ 

(2) Születési családi neve: __________________________________________________________________ 

utóneve(i): __________________________________________________________________ 

(3) Névjegyzék szerinti magyarországi lakcíme: 

postai irányítószám:  

település + kerület: __________________________________________________________________ 

közterület neve, jellege (út / utca / tér stb.), házszám, épület, lépcs ház, szint (fsz., emelet stb.), ajtó: 

___________________________________________________________________________________________ 

(4) Személyi azonosító:  

Nyilatkozom, hogy a lezárt boríték az általam leadott szavazatot tartalmazza. 

Kelt: __________________________ ,  

 ______________________________________ 
a választópolgár saját kez  aláírása 

 
 

Hitelesítés 
A szavazatot a fenti választópolgár adta le. A választópolgár a Nyilatkozatot el ttem írta alá. 

P.H. 
______________________________________

a külképviseleti választási iroda tagjának 
saját kez  aláírása 
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Melléklet 32. minta 

KÜ  ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSA   
NYILVÁNTARTÁS 

a kinyomtatott szavazólapokról 
Ezt a példányt az urnába kell helyezni! 

 

 
FORDULÓ 

 
 
Készült:  év  hó  napján  ország 

 település 
 

alatti külképviseleti szavazóhelyiségben. 

 A külképviseleti névjegyzéken szerepl  választópolgárok száma:   

 Egyéni választókerületben:    

 Területi választókerületben:    

 Kinyomtatott szavazólapok száma:    
 Egyéni választókerületi szavazólapok száma:    

 Területi listás szavazólapok száma:    

      

a külképviseleti választási iroda vezet je 

        

a külképviseleti választási iroda tagjai 

P.H. 
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Melléklet 33. minta 

KÜ  ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSA   
JEGYZ KÖNYV 

a szavazás befejezésér l 
 Két példányban kell kitölteni! 
  

FORDULÓ 
 

  számú példány 
 Az 1. példányt az urnába kell helyezni! 

A 2. példányt telefaxon az OVI-hoz kell továbbítani, az eredeti a KÜVI-nél marad, melyet a szavazást követ  90. nap után meg kell semmisíteni. 
 

Készült:  év  hó  napján  ország 
 település  

alatti külképviseleti szavazóhelyiségben. 

Választópolgárok nyilvántartása: 
A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgárok száma: 
Az egyéni választókerületben:  ________ A területi választókerületben:  ________ 
Szavazóként megjelentek száma: 
Az egyéni választókerületben:  ________ A területi választókerületben:  ________ 

Az urnába helyezett választási iratok:* 
Jelen jegyz könyv 1. példánya 
Névjegyzék: ________ lap 
Visszautasítottak jegyzéke: ________ lap 
Nyilvántartás a kinyomtatott szavazólapokról: ________ lap 
Rontott szavazólapokat tartalmazó lezárt borítékok: ________ db 
Fel nem használt szavazólapokat tartalmazó lezárt borítékok: ________ db 
Rendkívüli eseményekr l kiállított jegyz könyv: ________ lap 

A szavazás befejezésének id pontja:  ______ óra ______ perc 

Az urna Országos Választási Irodához szállításának adatai: 

Beküldend  urna: ________ db 

Indulás id pontja:  ______ óra ______ perc 

Utazás módja:   

Budapestre érkezés várható id pontja:  ______ óra ______ perc 
 

      
a külképviseleti választási iroda vezet je 

        
a külképviseleti választási iroda tagjai 

P.H. 

* Amennyiben a felsorolt iratok az urnába nem férnek be, az iratoknak további urnákat kell megnyitni. 
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Melléklet 33. minta 

Megfigyel ként jelen volt: 

Nyilatkozata szerint a szavazás* 
Név Aláírás Megbízó 

törvényes volt törvénysért  volt 

     

     

     

     

     

A megfigyel  észrevételei, az általa észlelt törvénysértés leírása: 

* Kitöltése önkéntes 
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Melléklet 34. minta 

KÜ  ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSA  A 
JEGYZ KÖNYV 

A KÜLKÉPVISELETI VÁLASZTÁSI IRATOK BEÉRKEZÉSÉR L ÉS TOVÁBBÍTÁSÁRÓL 
 

 Két példányban kell kitölteni! 

 
  számú példány. 

ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

BUDAPEST 
  

 
 

 FORDULÓ 

 
Készült:  év  hó  napján Budapesten,  kerület 

 utca  szám alatt, az Országos Választási Bizottság hivatalos helyiségében. 

Jelen vannak: 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

1. ........................................ ........................................  9. ........................................ ........................................ 
 az Országos Választási Bizottság elnöke  10. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  11. ........................................ ........................................ 

3. ........................................ ........................................  12. ........................................ ........................................ 

4. ........................................ ........................................  13. ........................................ ........................................ 

5. ........................................ ........................................  14. ........................................ ........................................ 

6. ........................................ ........................................  15. ........................................ ........................................ 

7. ........................................ ........................................  16. ........................................ ........................................ 

8. ........................................ ........................................  17. ........................................ ........................................ 
az Országos Választási Bizottság tagjai 

 

 P.H. 

E jegyz könyv mellékletei: 
– az OVB jegyz könyve az OEVK megjelölését nem tartalmazó, külön kötegelt szavazási iratokról 
– az OEVB-knek továbbított szavazási iratok átadás-átvételi jegyz könyvei. 
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Melléklet 34. minta 

B  ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSA  KÜ 
a) Jelentés a külképviseleti szavazásról 

Szavazást tartó 
külképviseletek 

száma 

Urnát visszaküld  
külképviseletek 

száma 
  

b) A határid n belül beérkezett urnák számbavétele külképviseletenként 

KÜLKÉPVISELETEK 

Beérkezett 
urnák száma 

Sérült, nem 
megfelel en 
lezárt urnák 

száma 

Felbontott 
urnák száma 

Továbbítható 
szavazási 

iratok száma 

ÖSSZESEN: 
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Melléklet 34. minta 

KÜ  ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSA  C 
 

c) Az OEVB-knek továbbítható szavazási iratok száma 

MEGYE MEGNEVEZÉSE OEVK Továbbítható szavazási iratok 
száma 

ÖSSZESEN: 
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Melléklet 34. minta 

D  ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSA  KÜ 
 

Jelen vannak a jegyz könyv kitöltésekor: 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

1. ........................................ ........................................  9. ........................................ ........................................ 
 a választási bizottság elnöke  10. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  11. ........................................ ........................................ 

3. ........................................ ........................................  12. ........................................ ........................................ 

4. ........................................ ........................................  13. ........................................ ........................................ 

5. ........................................ ........................................  14. ........................................ ........................................ 

6. ........................................ ........................................  15. ........................................ ........................................ 

7. ........................................ ........................................  16. ........................................ ........................................ 

8. ........................................ ........................................  17. ........................................ ........................................ 
a választási bizottság tagjai 

 

 P.H. 

Az OVB az urnákban beérkezett egyéb választási iratokat ellen rizte és azokat külképviseletenként lezárt csomagban a 
szavazást követ en 90 napig meg rzi. 

A JEGYZ KÖNYV EGY-EGY MÁSOLATI PÉLDÁNYÁT ÁTVETTÉK: 

 NÉV JELÖL  
SZERVEZET ALÁÍRÁS  NÉV JELÖL  

SZERVEZET ALÁÍRÁS 

1. ………………. ………………. ………………. 8. ………………. ………………. ………………. 
2. ………………. ………………. ………………. 9. ………………. ………………. ………………. 
3. ………………. ………………. ………………. 10. ………………. ………………. ………………. 
4. ………………. ………………. ………………. 11. ………………. ………………. ………………. 
5. ………………. ………………. ………………. 12. ………………. ………………. ………………. 
6. ………………. ………………. ………………. 13. ………………. ………………. ………………. 
7. ………………. ………………. ………………. 14. ………………. ………………. ………………. 
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Melléklet 35. minta 

  

KÜ  ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSA  A 
JEGYZ KÖNYV 

A KÜLKÉPVISELETI SZAVAZÁSI IRATOK ELLEN RZÉSÉR L ÉS ÁTADÁSÁRÓL 
  

F VÁROSI / MEGYEI  
Kitölti az országgy lési egyéni 

választókerületi választási bizottság. 
  SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET  Két példányban kell kitölteni! 

  
  számú példány 

SZÉKHELY   
 

 FORDULÓ 

 
Készült:  év  hó  napján  település 

 utca  szám alatt, a választási bizottság hivatalos helyiségében. 

Jelen vannak: 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

1. ........................................ ........................................  8. ........................................ ........................................ 
 a választási bizottság elnöke  9. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  10. ........................................ ........................................ 

3. ........................................ ........................................  11. ........................................ ........................................ 

4. ........................................ ........................................  12. ........................................ ........................................ 

5. ........................................ ........................................  13. ........................................ ........................................ 

6. ........................................ ........................................  14. ........................................ ........................................ 

7. ........................................ ........................................  15. ........................................ ........................................ 
a választási bizottság tagjai 

 

 P.H. 
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Melléklet 35. minta 

     forduló B  F VÁROS / MEGYE  

 

  SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET 

Az OEVB a szavazási iratokat és az azokban található nyilatkozatokat a névjegyzékkel összevetette, és ennek 
alapján az alábbiakat állapította meg: 
 

E G Y É N I   L I S T Á S  
A külképviseleti 

névjegyzékben szerepl k 
száma 

 A szavazásról szóló 
nyilatkozatok száma 

 A külképviseleti 
névjegyzékben szerepl k 

száma 
 A szavazásról szóló 

nyilatkozatok száma 

D  H  D  H 
       

Figyelem! A D rovatok tartalmát a külképviseleti névjegyzék alapján kell kitölteni. 
A H rovatok tartalmát a külképviseleti névjegyzék és a szavazási iratokban lév  nyilatkozatok összevetése alapján kell 
megállapítani! 

Az OVB-t l átvett 
szavazási iratok 

száma 

Érvényes  
szavazási iratok 

száma 

Érvénytelen  
szavazási iratok 

száma 

N O P 
   

 

Az OEVB elnöke az érvényes szavazási iratokban lev  bels  borítékokat (szállítóborítékban), továbbá e 
jegyz könyv 1. példányát az SZSZB elnökének átadta. 

     

 SZSZB elnöke  OEVB elnöke  

A JEGYZ KÖNYV EGY-EGY MÁSOLATI PÉLDÁNYÁT ÁTVETTÉK: 

 NÉV JELÖL  
SZERVEZET ALÁÍRÁS  NÉV JELÖL  

SZERVEZET ALÁÍRÁS 

1. ………………. ………………. ………………. 8. ………………. ………………. ………………. 
2. ………………. ………………. ………………. 9. ………………. ………………. ………………. 
3. ………………. ………………. ………………. 10. ………………. ………………. ………………. 
4. ………………. ………………. ………………. 11. ………………. ………………. ………………. 
5. ………………. ………………. ………………. 12. ………………. ………………. ………………. 
6. ………………. ………………. ………………. 13. ………………. ………………. ………………. 
7. ………………. ………………. ………………. 14. ………………. ………………. ………………. 
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Melléklet 36. minta 

KÜ ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSA  
JEGYZ KÖNYV 

A KÜLKÉPVISELETEKR L ÉRKEZETT, OEVK MEGJELÖLÉST NEM TARTALMAZÓ 
SZAVAZÁSI IRATOKRÓL 

 

FORDULÓ

Készült:  év  hó  napján, Budapesten,  kerület 

 utca  szám alatt, az Országos Választási Bizottság hivatalos helyiségében. 

Jelen vannak: 
 Név Aláírás  Név Aláírás 

1. ........................................ ........................................ 9. ........................................ ........................................ 
 az Országos Választási Bizottság elnöke 10. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................ 11. ........................................ ........................................ 

3. ........................................ ........................................ 12. ........................................ ........................................ 

4. ........................................ ........................................ 13. ........................................ ........................................ 

5. ........................................ ........................................ 14. ........................................ ........................................ 

6. ........................................ ........................................ 15. ........................................ ........................................ 

7. ........................................ ........................................ 16. ........................................ ........................................ 

8. ........................................ ........................................ 17. ........................................ ........................................ 
az Országos Választási Bizottság tagjai 

 

 P.H.

Az Országos Választási Bizottság az urnák felbontása után az OEVK megjelölést nem tartalmazó szavazási 
iratokat – le nem adott szavazási iratként – külön kötegelte. 

A külön kötegelt szavazási iratok száma: 
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Melléklet 37. minta 

KÜ ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSA  
ÁTADÁS – ÁTVÉTELI JEGYZ KÖNYV 

A KÜLKÉPVISELETEKEN LEADOTT SZAVAZATOKAT TARTALMAZÓ  
SZAVAZÁSI IRATOK TOVÁBBÍTÁSÁHOZ 

 

F VÁROSI / MEGYEI  
Két példányban kell kitölteni!

  
SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET 

 
számú példány 

 Választási Bizottsága részére  

 

FORDULÓ

Készült:  év  hó  napján Budapesten,  kerület 

 utca  szám alatt, az Országos Választási Bizottság hivatalos helyiségében. 

Átadó 
(az OVB elnöke / tagja) 

 Átvev  
(az OEVB elnöke / tagja) 

   
név  név 

   
aláírás  aláírás 

P.H.  P.H. 

Az Országos Választási Bizottság elnöke a külképviseleteken leadott szavazási iratokat az OEVB elnökének 
átadja.

Az átadott szavazási iratok (borítékok) száma: 
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Melléklet 38. minta

ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSA 

ADATLAP 
AZ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI 

VÁLASZTÁS SZAVAZÓKÖRI EREDMÉNYÉR L 
      sz. EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETE 

 
............................................................... település ……….. szavazókör  EA                FORDULÓ 

a) A választók nyilvántartása 

A névjegyzék zárásakor a 
névjegyzékben lév  

választópolgárok száma 

A szavazás napján igazolás 
alapján a névjegyzékbe 
felvett választópolgárok 

száma 

A választópolgárok száma 
a névjegyzékben a 

szavazás befejezésekor 

A B C 
   

b) Szavazóként megjelentek 
 Szavazóként 

megjelent választópolgárok 
száma  

 

 I  
   

   

Figyelem!  
Kitöltés után ellen rizze le! 

C = A+B 
K =  J-I 
J =  L+M+N 
M = Jelöltenkénti érvényes 
 szavazatok összege 

c) Szavazás 

Urnában lév  szavazólapok 
száma 

Eltérés a szavazóként 
megjelentek számától 
(többlet: + /hiány: –) 

Érvénytelen 
szavazatok száma 

Érvényes 
szavazatok száma  A bizottság által vitatott 

szavazólapok száma 

J K L M  N 
      

d) Érvényes szavazatok száma jelöltenként 

 Jelölt neve Azono-
sítója 

Érvényes 
szavazat  Jelölt neve Azono-

sítója 
Érvényes 
szavazat 

1      11      

2      12      

3      13      

4      14      

5      15      

6      16      

7      17      

8      18      

9      19      

10      20      
 

Kitöltötte:  _____________________________________ 
jegyz könyvvezet  

P. H.  
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Melléklet 39. minta 

KÜ ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSA 

ADATLAP 
AZ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁS SZAVAZÓKÖRI EREDMÉNYÉR L A 

KÜLFÖLDÖN LEADOTT SZAVAZATOK MEGSZÁMLÁLÁSÁRA KIJELÖLT SZAVAZÓKÖRBEN 
      sz. EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETE 

 
............................................................... település ……….. szavazókör  EA                FORDULÓ 

a) A választók nyilvántartása 
A névjegyzék zárásakor a 

névjegyzékben lév  
választópolgárok száma 

A szavazás napján a 
névjegyzékbe igazolás alapján 
felvett választópolgárok száma 

A választópolgárok száma a 
névjegyzékben a szavazás 

befejezésekor 

A külképviseleti 
névjegyzékben 

szerepl k száma 

A névjegyzékben 
szerepl  választópolgárok 

száma összesen 
A B C D E 
     

b) Szavazóként megjelentek 
A szavazókörben 

szavazóként megjelent 
választópolgárok száma 

A szavazásról szóló 
nyilatkozatok 

száma 

Szavazóként 
megjelent 

választópolgárok száma  
 

G H I  
    

    

Figyelem!  
Kitöltés után ellen rizze 

le! 
C = A+B 
E =C+D 
I = G+H 
K =  J-I 
J =  L+M+N 
M = Jelöltenkénti érvényes 
 szavazatok összege 

c) Szavazás 
Az urnában és az érvényes 

szavazási iratokban lév  
szavazólapok száma 

Eltérés a szavazóként 
megjelentek számától 
(többlet: + /hiány: –) 

Érvénytelen 
szavazatok száma 

Érvényes 
szavazatok száma  A bizottság által vitatott 

szavazólapok száma 

J K L M  N 
      

d) Érvényes szavazatok száma jelöltenként 

 Jelölt neve Azono-
sítója 

Érvényes 
szavazat  Jelölt neve Azono-

sítója 
Érvényes 
szavazat 

1      11      

2      12      

3      13      

4      14      

5      15      

6      16      

7      17      

8      18      

9      19      

10      20      
 

Kitöltötte:  _____________________________________ 
jegyz könyvvezet  

P. H.  
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Melléklet 40. minta

ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSA 

ADATLAP 
A TERÜLETI LISTÁS 

VÁLASZTÁS SZAVAZÓKÖRI EREDMÉNYÉR L 
      sz. TERÜLETI VÁLASZTÓKERÜLETE 

 
............................................................... település ……….. szavazókör  LA                FORDULÓ 

a) A választók nyilvántartása 
A névjegyzék zárásakor a 

névjegyzékben lév  
választópolgárok száma 

A szavazás napján igazolás 
alapján a névjegyzékbe felvett 

választópolgárok száma 

A választópolgárok száma a 
névjegyzékben a szavazás 

befejezésekor 
A B C 
   

b) Szavazóként megjelentek 
 Szavazóként 

megjelentek száma  

 I  
   

   

Figyelem!  
Kitöltés után ellen rizze le! 

C = A+B 
K =  J-I 
J =  L+M+N 
M = Listánkénti érvényes 
 szavazatok összege 

c) Szavazás 

Urnában lév  szavazólapok 
száma 

Eltérés a szavazóként 
megjelentek számától 
(többlet: + /hiány: –) 

Érvénytelen 
szavazatok száma 

Érvényes 
szavazatok száma  A bizottság által vitatott 

szavazólapok száma 

J K L M  N 
      

d) Érvényes szavazatok száma listánként 

 Lista neve Azono-
sítója 

Érvényes 
szavazat  Lista neve Azono-

sítója 
Érvényes 
szavazat 

1      11      

2      12      

3      13      

4      14      

5      15      

6      16      

7      17      

8      18      

9      19      

10      20      
 

Kitöltötte:  _____________________________________ 
jegyz könyvvezet  

P. H.  
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Melléklet 41. minta 

KÜ ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSA 

ADATLAP 
A TERÜLETI LISTÁS VÁLASZTÁS SZAVAZÓKÖRI EREDMÉNYÉR L A  

KÜLFÖLDÖN LEADOTT SZAVAZATOK MEGSZÁMLÁLÁSÁRA KIJELÖLT SZAVAZÓKÖRBEN 
      sz. TERÜLETI VÁLASZTÓKERÜLETE 

 
............................................................... település ……….. szavazókör  LA                FORDULÓ 

a) A választók nyilvántartása 
A névjegyzék zárásakor a 

névjegyzékben lév  
választópolgárok száma 

A szavazás napján a 
névjegyzékbe igazolás alapján 
felvett választópolgárok száma 

A választópolgárok száma a 
névjegyzékben a szavazás 

befejezésekor 

A külképviseleti 
névjegyzékben 

szerepl k száma 

A névjegyzékben 
szerepl  választópolgárok 

száma összesen 
A B C D E 
     

b) Szavazóként megjelentek 
A szavazókörben 

szavazóként megjelent 
választópolgárok száma 

A szavazásról szóló 
nyilatkozatok 

száma 

Szavazóként 
megjelent 

választópolgárok száma 
 

G H I  
    

    

Figyelem!  
Kitöltés után ellen rizze 

le! 
C = A+B 
E =C+D 
I = G+H 
K =  J-I 
J =  L+M+N 
M = Listánkénti érvényes 
 szavazatok összege 

c) Szavazás 
Az urnában és az érvényes 

szavazási iratokban lév  
szavazólapok száma 

Eltérés a szavazóként 
megjelentek számától 
(többlet: + /hiány: –) 

Érvénytelen 
szavazatok száma 

Érvényes 
szavazatok száma  A bizottság által vitatott 

szavazólapok száma 

J K L M  N 
      

d) Érvényes szavazatok száma listánként 

 Lista neve Azono-
sítója 

Érvényes 
szavazat  Lista neve Azono-

sítója 
Érvényes 
szavazat 

1      11      

2      12      

3      13      

4      14      

5      15      

6      16      

7      17      

8      18      

9      19      

10      20      
 

Kitöltötte:  _____________________________________ 
jegyz könyvvezet  

P. H.  
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Melléklet 42. minta

ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSA A 

EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI  
SZAVAZÓKÖRI JEGYZ KÖNYV 

  

F VÁROSI / MEGYEI  
Kitölti a szavazatszámláló bizottság.  

  SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET  Két példányban kell kitölteni! 

  
  számú példány. 

TELEPÜLÉSNÉV   
 

   szavazókör  forduló 

 
Készült:  év  hó  napján  település 

alábbi helyen lév  szavazóhelyiségében:  

Az urna lezárásakor jelen vannak: 

 Név Aláírás   Név Aláírás 
1. ........................................ ........................................  9. ........................................ ........................................ 
 a szavazatszámláló bizottság elnöke  10. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  11. ........................................ ........................................ 

3. ........................................ ........................................  12. ........................................ ........................................ 

4. ........................................ ........................................  13. ........................................ ........................................ 

5. ........................................ ........................................  14. ........................................ ........................................ 

6. ........................................ ........................................  15. ........................................ ........................................ 

7. ........................................ ........................................  16. ........................................ ........................................ 

8. ........................................ ........................................  17. ........................................ ........................................ 
a szavazatszámláló bizottság tagjai 

   ........................................ ........................................ 
 

P.H. 
  jegyz könyvvezet  

 

A szavazatszámláló bizottság a szavazás megkezdése el tt megállapította, hogy az urna üres, és ennek megállapítása 
után az els ként szavazó választópolgár jelenlétében az urnát lezárta, benne az ellen rz  lapot elhelyezte. 

A szavazás ….............. órakor kezd dött. 
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Melléklet 42. minta

 

EGYÉNI      számú szavazókör B  TELEPÜLÉSNÉV  

 
 
Azonosító: EJ               forduló 
 

A VÁLASZTÁS SZAVAZÓKÖRI EREDMÉNYE 

a) A választók nyilvántartása 

A névjegyzék zárásakor a 
névjegyzékben lév  

választópolgárok száma 

A szavazás napján igazolás 
alapján a névjegyzékbe felvett 

választópolgárok száma 

A választópolgárok száma a 
névjegyzékben a szavazás 

befejezésekor 

A B C 
   

b) Szavazóként megjelentek 

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma 

I 
 

c) Szavazás 

Urnában lév  
szavazólapok száma 

Eltérés a szavazóként 
megjelentek számától 
(többlet: + /hiányzó: -) 

Érvénytelen 
szavazatok száma 

Érvényes 
szavazatok száma 

J K L M 
    

 

Rontott szavazólapok száma: …….………..  A visszautasítottak jegyzékén szerepl k száma: �� 

Figyelem! 
a) Az C rovatba beírt számnak meg kell egyeznie az A és B rovatokba beírt számok összegével. (C rovat = A + B rovat) 
b) A K rovatba beírt számnak egyenl nek kell lennie a J és I rovatba beírt számok különbségével. (K rovat = J – I rovat) 
c) A J rovatba beírt számnak egyenl nek kell lennie a L és M rovatba beírt számok összegével. (J rovat = L + M rovat) 
d) A jelöltenkénti érvényes szavazatok számát a jegyz könyv C oldalán kell feltüntetni. A jelöltenkénti szavazatok száma 

összegének meg kell egyeznie az M rovatba beírt számmal! 
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Melléklet 42. minta

 
     számú szavazókör 

TELEPÜLÉSNÉV  C 
A SZAVAZATOK SZÁMA JELÖLTENKÉNT 

 A JELÖLT NEVE, A JELÖL  SZERVEZET 
NEVE, A JELÖLT AZONOSÍTÓJA 

ÉRVÉNYES 
SZAVAZAT 

 A JELÖLT NEVE, A JELÖL  SZERVEZET 
NEVE, A JELÖLT AZONOSÍTÓJA 

ÉRVÉNYES 
SZAVAZAT 

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

10 ....................................................  20 .....................................................  
 azonosító        azonosító       

 
1-10 összesen: ………………… 11-20 összesen: ………………… 

Érvényes szavazatok száma összesen: = (1-20) ………………… 

Figyelem! Az érvényes szavazatok száma összegének meg kell egyeznie a B oldal M rovatába beírt számmal! 
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Melléklet 42. minta

 
      számú szavazókör D  TELEPÜLÉSNÉV  

A szavazatszámlálás során jelen vannak: 

 Név Aláírás   Név Aláírás 
1. ........................................ ........................................  9. ........................................ ........................................ 
 a szavazatszámláló bizottság elnöke  10. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  11. ........................................ ........................................ 

3. ........................................ ........................................  12. ........................................ ........................................ 

4. ........................................ ........................................  13. ........................................ ........................................ 

5. ........................................ ........................................  14. ........................................ ........................................ 

6. ........................................ ........................................  15. ........................................ ........................................ 

7. ........................................ ........................................  16. ........................................ ........................................ 

8. ........................................ ........................................  17. ........................................ ........................................ 
a szavazatszámláló bizottság tagjai 

   ........................................ ........................................ 
 

P.H. 
  jegyz könyvvezet  

A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat ��alkalommal számolta meg. 

A szavazás ........... órakor befejez dött, az urna sértetlen és az ellen rz  lap az urnában volt. 

E jegyz könyv 1. példányának mellékletei: 

a szavazatszámláló bizottságnak a szavazás ideje alatt hozott határozatai, 
a szavazás közben el fordult fontosabb események, valamint a szavazatszámláló bizottság elnökének a rend 
fenntartása érdekében tett intézkedései. 

A jegyz könyv els  és második példányát, valamint a mellékleteiket a helyi választási irodához kell szállítani. A többi 
másolati példányt a jelöltet állító jelöl  szervezet(ek), független jelöltek képvisel inek kell átadni. 

A JEGYZ KÖNYV EGY-EGY MÁSOLATI PÉLDÁNYÁT ÁTVETTÉK: 

 NÉV JELÖL  
SZERVEZET ALÁÍRÁS  NÉV JELÖL  

SZERVEZET ALÁÍRÁS 

1. ………………. ………………. ………………. 8. ………………. ………………. ………………. 
2. ………………. ………………. ………………. 9. ………………. ………………. ………………. 
3. ………………. ………………. ………………. 10. ………………. ………………. ………………. 
4. ………………. ………………. ………………. 11. ………………. ………………. ………………. 
5. ………………. ………………. ………………. 12. ………………. ………………. ………………. 
6. ………………. ………………. ………………. 13. ………………. ………………. ………………. 
7. ………………. ………………. ………………. 14. ………………. ………………. ………………. 
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Melléklet 43 minta 

KÜ  ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSA  A 
EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI SZAVAZÓKÖRI JEGYZ KÖNYV 

A KÜLFÖLDÖN LEADOTT SZAVAZATOK MEGSZÁMLÁLÁSÁRA KIJELÖLT 
SZAVAZÓKÖRBEN 

  

F VÁROSI / MEGYEI  
Kitölti a szavazatszámláló bizottság. 

  SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET  Két példányban kell kitölteni! 

  
  számú példány 

TELEPÜLÉSNÉV   
 

   szavazókör  forduló 

 
Készült:  év  hó  napján  település 

alábbi helyen lév  szavazóhelyiségében:  

Az urna lezárásakor jelen vannak: 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

1. ........................................ ........................................  9. ........................................ ........................................ 
 a szavazatszámláló bizottság elnöke  10. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  11. ........................................ ........................................ 

3. ........................................ ........................................  12. ........................................ ........................................ 

4. ........................................ ........................................  13. ........................................ ........................................ 

5. ........................................ ........................................  14. ........................................ ........................................ 

6. ........................................ ........................................  15. ........................................ ........................................ 

7. ........................................ ........................................  16. ........................................ ........................................ 

8. ........................................ ........................................  17. ........................................ ........................................ 
a szavazatszámláló bizottság tagjai 

   ........................................ ........................................ 
 

P.H. 
  jegyz könyvvezet  

A szavazatszámláló bizottság a szavazás megkezdése el tt megállapította, hogy az urna üres, és ennek megállapítása 
után az els ként szavazó választópolgár jelenlétében az urnát lezárta, benne az ellen rz  lapot elhelyezte. 
A szavazás ….............. órakor kezd dött. 
E jegyz könyvet az els  fordulóban a szavazás napján, a második fordulóban legkés bb a szavazást követ  6. napon kell kitölteni. 



49374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 195. szám

Melléklet 43 minta 

EGYÉNI      számú szavazókör B  TELEPÜLÉSNÉV  

 
 
Azonosító: EJ               forduló 
 

A VÁLASZTÁS SZAVAZÓKÖRI EREDMÉNYE 
a) A választók nyilvántartása 

A névjegyzék zárásakor a 
névjegyzékben lév  

választópolgárok száma 

A szavazás napján a 
névjegyzékbe igazolás 

alapján felvett 
választópolgárok száma 

A választópolgárok száma 
a névjegyzékben a 

szavazás befejezésekor 

A külképviseleti 
névjegyzékben szerepl k 

száma 

A névjegyzékben szerepl  
választópolgárok száma 

összesen 

A B C D E 
     

b) Szavazóként megjelentek 

A szavazókörben 
szavazóként megjelent 
választópolgárok száma 

A szavazásról szóló 
nyilatkozatok 

száma 

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma  

G H I 
   

c) Szavazás 

Az urnában és az 
érvényes szavazási 

iratokban lév  
szavazólapok száma 

Eltérés a szavazóként 
megjelentek számától 
(többlet: + /hiányzó: -) 

Érvénytelen  
szavazatok száma 

Érvényes  
szavazatok száma 

J K L M 
    

Rontott szavazólapok száma: …….……….. A visszautasítottak jegyzékén szerepl k száma: �� 

Figyelem! 
A jegyz könyv kitöltéséhez fel kell használni a „Jegyz könyv a külföldön leadott szavazatok megszámlálására 
kijelölt szavazókör adatairól” cím  bizonylatot. 
A C rovatba beírt számnak meg kell egyeznie az A és a B rovatokba beírt számok összegével (C = A+B) 
Az E rovatba beírt számnak meg kell egyeznie a C és a D rovatokba beírt számok összegével (E = C+D) 
Az I rovatba beírt számnak egyenl nek kell lennie a G és a H rovatba beírt számok összegével (I = G+H) 
A K rovatba beírt számnak egyenl nek kell lennie a J és az I rovatba beírt számok különbségével (K = J-I) 
A J rovatba beírt számnak egyenl nek kell lennie az L és az M rovatba beírt számok összegével (J = L+M) 
A jelöltenkénti érvényes szavazatok számát a jegyz könyv C oldalán kell feltüntetni. 
A jelöltenkénti szavazatok száma összegének meg kell egyeznie az M rovatba beírt számmal! 



M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 195. szám 49375

Melléklet 43 minta 

     számú szavazókör 

TELEPÜLÉSNÉV  C 
A SZAVAZATOK SZÁMA JELÖLTENKÉNT 

 A JELÖLT NEVE, A JELÖL  SZERVEZET, 
A JELÖLT AZONOSÍTÓJA 

ÉRVÉNYES 
SZAVAZAT 

 A JELÖLT NEVE, A JELÖL  SZERVEZET, 
A JELÖLT AZONOSÍTÓJA 

ÉRVÉNYES 
SZAVAZAT 

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

10 ....................................................  20 .....................................................  
 azonosító        azonosító       

 
1-10 összesen: ………………… 11-20 összesen: ………………… 

Érvényes szavazatok száma összesen: = (1-20) ………………… 

Figyelem! Az érvényes szavazatok száma összegének meg kell egyeznie a B oldal M rovatába beírt számmal! 
 



49376 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 195. szám

Melléklet 43 minta 

      számú szavazókör D  TELEPÜLÉSNÉV  

A szavazatszámlálás befejezésekor jelen vannak: 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

1. ........................................ ........................................  9. ........................................ ........................................ 
 a szavazatszámláló bizottság elnöke  10. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  11. ........................................ ........................................ 

3. ........................................ ........................................  12. ........................................ ........................................ 

4. ........................................ ........................................  13. ........................................ ........................................ 

5. ........................................ ........................................  14. ........................................ ........................................ 

6. ........................................ ........................................  15. ........................................ ........................................ 

7. ........................................ ........................................  16. ........................................ ........................................ 

8. ........................................ ........................................  17. ........................................ ........................................ 
a szavazatszámláló bizottság tagjai 

   ........................................ ........................................ 
 

P.H. 
  jegyz könyvvezet  

A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat ��alkalommal számolta meg. 

A szavazás ........... órakor befejez dött, az urna sértetlen és az ellen rz  lap az urnában volt. 

E jegyz könyv 1. példányának mellékletei: 
a szavazatszámláló bizottságnak a szavazás ideje alatt hozott határozatai, 
a szavazás közben el fordult fontosabb események, valamint a szavazatszámláló bizottság elnökének a rend 
fenntartása érdekében tett intézkedései. 

A jegyz könyv els  és második példányát, valamint a mellékleteiket a helyi választási irodához kell szállítani. A többi 
másolati példányt a jelöl  szervezet(ek), független jelöltek képvisel inek kell átadni. 

A JEGYZ KÖNYV EGY-EGY MÁSOLATI PÉLDÁNYÁT ÁTVETTÉK: 

 NÉV JELÖL  
SZERVEZET ALÁÍRÁS  NÉV JELÖL  

SZERVEZET ALÁÍRÁS 

1. ………………. ………………. ………………. 10. ………………. ………………. ………………. 
2. ………………. ………………. ………………. 11. ………………. ………………. ………………. 
3. ………………. ………………. ………………. 12. ………………. ………………. ………………. 
4. ………………. ………………. ………………. 13. ………………. ………………. ………………. 
5. ………………. ………………. ………………. 14. ………………. ………………. ………………. 
6. ………………. ………………. ………………. 15. ………………. ………………. ………………. 
7. ………………. ………………. ………………. 16. ………………. ………………. ………………. 
8. ………………. ………………. ………………. 17. ………………. ………………. ………………. 
9. ………………. ………………. ……………….     

 



M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 195. szám 49377

Melléklet 44. minta 

ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSA A 

TERÜLETI LISTÁS  
SZAVAZÓKÖRI JEGYZ KÖNYV 

  

F VÁROSI / MEGYEI  
Kitölti a szavazatszámláló bizottság.  

  SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET  Két példányban kell kitölteni! 

  
  számú példány 

TELEPÜLÉSNÉV   
 

   szavazókör  forduló 

 
Készült:  év  hó  napján  település 

alábbi helyen lév  szavazóhelyiségében:  
 

Az urna lezárásakor jelen vannak: 

 Név Aláírás   Név Aláírás 
1. ........................................ ........................................  9. ........................................ ........................................ 
 a szavazatszámláló bizottság elnöke  10. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  11. ........................................ ........................................ 

3. ........................................ ........................................  12. ........................................ ........................................ 

4. ........................................ ........................................  13. ........................................ ........................................ 

5. ........................................ ........................................  14. ........................................ ........................................ 

6. ........................................ ........................................  15. ........................................ ........................................ 

7. ........................................ ........................................  16. ........................................ ........................................ 

8. ........................................ ........................................  17. ........................................ ........................................ 
a szavazatszámláló bizottság tagjai 

   ........................................ ........................................ 
 

P.H. 
  jegyz könyvvezet  

A szavazatszámláló bizottság a szavazás megkezdése el tt megállapította, hogy az urna üres, és ennek megállapítása 
után az els ként szavazó választópolgár jelenlétében az urnát lezárta, benne az ellen rz  lapot elhelyezte. 

A szavazás ….............. órakor kezd dött. 



49378 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 195. szám

Melléklet 44. minta 

LISTÁS      számú szavazókör B  TELEPÜLÉSNÉV  

 
 
Azonosító: LJ               forduló 
 

A VÁLASZTÁS SZAVAZÓKÖRI EREDMÉNYE 

a) A választók nyilvántartása 

A névjegyzék zárásakor a 
névjegyzékben lév  

választópolgárok száma 

A szavazás napján igazolás 
alapján a névjegyzékbe felvett 

választópolgárok száma 

A választópolgárok száma a 
névjegyzékben a szavazás 

befejezésekor 

A B C 
   

b) Szavazóként megjelentek 

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma 

I 
 

c) Szavazás 

Urnában lév  
szavazólapok száma 

Eltérés a szavazóként 
megjelentek számától 
(többlet: + /hiányzó: -) 

Érvénytelen 
szavazatok száma 

Érvényes 
szavazatok száma 

J K L M 
    

 

Rontott szavazólapok száma: …….………..  A visszautasítottak jegyzékén szerepl k száma: �� 

Figyelem! 
a) Az C rovatba beírt számnak meg kell egyeznie az A és B rovatokba beírt számok összegével. (C rovat = A + B rovat) 
b) Az K rovatba beírt számnak egyenl nek kell lennie a J és I rovatba beírt számok különbségével. (K rovat = J – I rovat) 
c) A J rovatba beírt számnak egyenl nek kell lennie a L és M rovatba beírt számok összegével. (J rovat = L + M rovat) 
d) A listánkénti érvényes szavazatok számát a jegyz könyv C oldalán kell feltüntetni. A listánkénti szavazatok száma 

összegének meg kell egyeznie az M rovatba beírt számmal! 
 
 
 



M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 195. szám 49379

Melléklet 44. minta 

 
 

     számú szavazókör  
TELEPÜLÉSNÉV  C 

A SZAVAZATOK SZÁMA LISTÁNKÉNT 

 A LISTA NEVE, AZONOSÍTÓJA ÉRVÉNYES 
SZAVAZAT 

 A LISTA NEVE, AZONOSÍTÓJA ÉRVÉNYES 
SZAVAZAT 

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

10 ....................................................  20 .....................................................  
 azonosító        azonosító       

 
1-10 összesen: ………………… 11-20 összesen: ………………… 

Érvényes szavazatok száma összesen: = (1-20) ………………… 



49380 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 195. szám

Melléklet 44. minta 

Figyelem! Az érvényes szavazatok száma összegének meg kell egyeznie a B oldal M rovatába beírt számmal! 
 

      számú szavazókör D  TELEPÜLÉSNÉV  

A szavazatszámlálás során jelen vannak: 

 Név Aláírás   Név Aláírás 
1. ........................................ ........................................  9. ........................................ ........................................ 
 a szavazatszámláló bizottság elnöke  10. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  11. ........................................ ........................................ 

3. ........................................ ........................................  12. ........................................ ........................................ 

4. ........................................ ........................................  13. ........................................ ........................................ 

5. ........................................ ........................................  14. ........................................ ........................................ 

6. ........................................ ........................................  15. ........................................ ........................................ 

7. ........................................ ........................................  16. ........................................ ........................................ 

8. ........................................ ........................................  17. ........................................ ........................................ 
a szavazatszámláló bizottság tagjai 

   ........................................ ........................................ 
 

P.H. 
  jegyz könyvvezet  

A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat ��alkalommal számolta meg. 

A szavazás ........... órakor befejez dött, az urna sértetlen és az ellen rz  lap az urnában volt. 
E jegyz könyv 1. példányának mellékletei: 

a szavazatszámláló bizottságnak a szavazás ideje alatt hozott határozatai, 
a szavazás közben el fordult fontosabb események, valamint a szavazatszámláló bizottság elnökének a rend 
fenntartása érdekében tett intézkedései. 

A jegyz könyv els  és második példányát, valamint a mellékleteiket a helyi választási irodához kell szállítani. A többi 
másolati példányt a jelöltet állító jelöl  szervezet(ek), független jelöltek képvisel inek kell átadni. 

A JEGYZ KÖNYV EGY-EGY MÁSOLATI PÉLDÁNYÁT ÁTVETTÉK: 

 NÉV JELÖL  
SZERVEZET ALÁÍRÁS  NÉV JELÖL  

SZERVEZET ALÁÍRÁS 

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



M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 195. szám 49381

Melléklet 45. minta 

KÜ  ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSA  A 
TERÜLETI LISTÁS SZAVAZÓKÖRI JEGYZ KÖNYV 

A KÜLFÖLDÖN LEADOTT SZAVAZATOK MEGSZÁMLÁLÁSÁRA KIJELÖLT 
SZAVAZÓKÖRBEN 

  

F VÁROSI / MEGYEI  

Kitölti a szavazatszámláló bizottság 
Két példányban kell kitölteni! 

  
  számú példány 

TELEPÜLÉSNÉV   
 

   szavazókör  forduló 

 
Készült:  év  hó  napján  település 

alábbi helyen lév  szavazóhelyiségében:  

Az urna lezárásakor jelen vannak: 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

1. ........................................ ........................................  9. ........................................ ........................................ 
 a szavazatszámláló bizottság elnöke  10. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  11. ........................................ ........................................ 

3. ........................................ ........................................  12. ........................................ ........................................ 

4. ........................................ ........................................  13. ........................................ ........................................ 

5. ........................................ ........................................  14. ........................................ ........................................ 

6. ........................................ ........................................  15. ........................................ ........................................ 

7. ........................................ ........................................  16. ........................................ ........................................ 

8. ........................................ ........................................  17. ........................................ ........................................ 
a szavazatszámláló bizottság tagjai 

   ........................................ ........................................ 
 

P.H. 
  jegyz könyvvezet  

A szavazatszámláló bizottság a szavazás megkezdése el tt megállapította, hogy az urna üres, és ennek megállapítása 
után az els ként szavazó választópolgár jelenlétében az urnát lezárta, benne az ellen rz  lapot elhelyezte. 
A szavazás ….............. órakor kezd dött. 
E jegyz könyvet az els  fordulóban a szavazás napján, a második fordulóban legkés bb a szavazást követ  6. napon kell kitölteni. 
 



49382 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 195. szám

Melléklet 45. minta 

LISTÁS      számú szavazókör B  TELEPÜLÉSNÉV  

 
 
Azonosító: LJ               forduló 
 

A VÁLASZTÁS SZAVAZÓKÖRI EREDMÉNYE 
a) A választók nyilvántartása 

A névjegyzék 
zárásakor a 

névjegyzékben lév  
választópolgárok 

száma 

A szavazás napján a 
névjegyzékbe igazolás 

alapján felvett 
választópolgárok 

száma 

A választópolgárok 
száma a 

névjegyzékben a 
szavazás 

befejezésekor 

A külképviseleti 
névjegyzékben 

szerepl k száma 

A névjegyzékben 
szerepl  

választópolgárok 
száma összesen 

A B C D E 
     

b) Szavazóként megjelentek 

A szavazókörben 
szavazóként megjelent 

választópolgárok 
száma 

A szavazásról szóló 
nyilatkozatok 

száma 

Szavazóként megjelent 
választópolgárok 

száma 

G H I 
   

c) Szavazás 

Az urnában és az 
érvényes szavazási 

iratokban lév  
szavazólapok száma 

Eltérés a szavazóként 
megjelentek számától 
(többlet: + /hiányzó: -) 

Érvénytelen  
szavazatok száma 

Érvényes  
szavazatok száma 

J K L M 
    

Rontott szavazólapok száma: …….………..  A visszautasítottak jegyzékén szerepl k száma: �� 

Figyelem! 
A jegyz könyv kitöltéséhez fel kell használni a „Jegyz könyv a külföldön leadott szavazatok megszámlálására 
kijelölt szavazókör adatairól” cím  bizonylatot. 
A C rovatba beírt számnak meg kell egyeznie az A és a B rovatokba beírt számok összegével (C = A+B) 
Az E rovatba beírt számnak meg kell egyeznie a C és a D rovatokba beírt számok összegével (E = C+D) 
Az I rovatba beírt számnak egyenl nek kell lennie a G és a H rovatba beírt számok összegével (I = G+H) 
A K rovatba beírt számnak egyenl nek kell lennie a J és az I rovatba beírt számok különbségével (K = J-I) 
A J rovatba beírt számnak egyenl nek kell lennie az L és az M rovatba beírt számok összegével (J = L+M) 
A listánkénti érvényes szavazatok számát a jegyz könyv C oldalán kell feltüntetni. 
A listánkénti szavazatok száma összegének meg kell egyeznie az M rovatba beírt számmal! 



M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 195. szám 49383

Melléklet 45. minta 

     számú szavazókör 

TELEPÜLÉSNÉV  C 
A SZAVAZATOK SZÁMA LISTÁNKÉNT 

 A LISTA NEVE, AZONOSÍTÓJA ÉRVÉNYES 
SZAVAZAT 

 A LISTA NEVE, AZONOSÍTÓJA ÉRVÉNYES 
SZAVAZAT 

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

10 ....................................................  20 .....................................................  
 azonosító        azonosító       

 
1-10 összesen: ………………… 11-20 összesen: ………………… 

Érvényes szavazatok száma összesen: = (1-20) ………………… 

Figyelem! Az érvényes szavazatok száma összegének meg kell egyeznie a B oldal M rovatába beírt számmal! 
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Melléklet 45. minta 

      számú szavazókör D  TELEPÜLÉSNÉV  

A szavazatszámlálás befejezésekor jelen vannak: 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

1. ........................................ ........................................  9. ........................................ ........................................ 
 a szavazatszámláló bizottság elnöke  10. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  11. ........................................ ........................................ 

3. ........................................ ........................................  12. ........................................ ........................................ 

4. ........................................ ........................................  13. ........................................ ........................................ 

5. ........................................ ........................................  14. ........................................ ........................................ 

6. ........................................ ........................................  15. ........................................ ........................................ 

7. ........................................ ........................................  16. ........................................ ........................................ 

8. ........................................ ........................................  17. ........................................ ........................................ 
a szavazatszámláló bizottság tagjai 

   ........................................ ........................................ 
 

P.H. 
  jegyz könyvvezet  

A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat ��alkalommal számolta meg. 

A szavazás ........... órakor befejez dött, az urna sértetlen és az ellen rz  lap az urnában volt. 

E jegyz könyv 1. példányának mellékletei: 
a szavazatszámláló bizottságnak a szavazás ideje alatt hozott határozatai, 
a szavazás közben el fordult fontosabb események, valamint a szavazatszámláló bizottság elnökének a rend 
fenntartása érdekében tett intézkedései. 

A jegyz könyv els  és második példányát, valamint a mellékleteiket a helyi választási irodához kell szállítani. A többi 
másolati példányt a jelöl  szervezet(ek), független jelöltek képvisel inek kell átadni. 

A JEGYZ KÖNYV EGY-EGY MÁSOLATI PÉLDÁNYÁT ÁTVETTÉK: 

 NÉV JELÖL  
SZERVEZET ALÁÍRÁS  NÉV JELÖL  

SZERVEZET ALÁÍRÁS 

1. ………………. ………………. ………………. 10. ………………. ………………. ………………. 
2. ………………. ………………. ………………. 11. ………………. ………………. ………………. 
3. ………………. ………………. ………………. 12. ………………. ………………. ………………. 
4. ………………. ………………. ………………. 13. ………………. ………………. ………………. 
5. ………………. ………………. ………………. 14. ………………. ………………. ………………. 
6. ………………. ………………. ………………. 15. ………………. ………………. ………………. 
7. ………………. ………………. ………………. 16. ………………. ………………. ………………. 
8. ………………. ………………. ………………. 17. ………………. ………………. ………………. 
9. ………………. ………………. ……………….     
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Melléklet 46. minta 

KÜ ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSA A 
JEGYZ KÖNYV 

A KÜLFÖLDÖN LEADOTT SZAVAZATOK MEGSZÁMLÁLÁSÁRA KIJELÖLT 
SZAVAZÓKÖR ADATAIRÓL 

  

F VÁROSI / MEGYEI  
Kitölti a szavazatszámláló bizottság. 

  SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET  Két példányban kell kitölteni! 

  
  számú példány 

TELEPÜLÉSNÉV   

   szavazókör 2. forduló 
 
Készült:  év  hó  napján  település 
alábbi helyen lév  szavazóhelyiségében:  

 
Az urna lezárásakor jelen vannak: 

 Név Aláírás   Név Aláírás 
1. ........................................ ........................................  6. ........................................ ........................................ 
 a szavazatszámláló bizottság elnöke  7. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  8. ........................................ ........................................ 
3. ........................................ ........................................  9. ........................................ ........................................ 
4. ........................................ ........................................  10. ........................................ ........................................ 
5. ........................................ ........................................  11. ........................................ ........................................ 

a szavazatszámláló bizottság tagjai 
   ........................................ ........................................ 
 

P.H. 
  jegyz könyvvezet  

 
A szavazatszámláló bizottság a szavazás megkezdése el tt megállapította, hogy az urna üres, és ennek megállapítása 
után az els ként szavazó választópolgár jelenlétében az urnát lezárta, benne az ellen rz  lapot elhelyezte. 
A szavazás ….............. órakor kezd dött. 

 
 
 
 
 
 
 
E jegyz könyvet a második fordulóban, a szavazás napján kell kitölteni. 
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Melléklet 46. minta 

B  ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSA  KÜ 
 

E G Y É N I  
A névjegyzék zárásakor a 

névjegyzékben lév  
választópolgárok száma 

A szavazás napján a 
névjegyzékbe igazolás alapján 
felvett választópolgárok száma 

A választópolgárok száma a 
névjegyzékben a szavazás 

befejezésekor 
 

Szavazóként 
megjelent polgárok 

száma 
A B C  I 
     

 

L I S T Á S  
A névjegyzék zárásakor a 

névjegyzékben lév  
választópolgárok száma 

A szavazás napján a 
névjegyzékbe igazolás alapján 
felvett választópolgárok száma 

A választópolgárok száma a 
névjegyzékben a szavazás 

befejezésekor 
 

Szavazóként 
megjelent polgárok 

száma 
A B C  I 
     

Figyelem! Kitöltés után ellen rizze le: C = A + B 

Rontott szavazólapok száma: …….……….. A visszautasítottak jegyzékén szerepl k száma: �� 

A szavazás …….. órakor befejez dött, az urna sértetlen.  
E jegyz könyv 1. példányának mellékletei: 

– a szavazatszámláló bizottságnak a szavazás ideje alatt hozott határozatai, 
– a szavazás közben el fordult fontosabb események, valamint a szavazatszámláló bizottság elnökének a rend 

fenntartása érdekében tett intézkedései. 
A jegyz könyv els  és második példányát, valamint a mellékleteiket a helyi választási irodához kell szállítani. A többi 
másolati példányt a jelöl  szervezet(ek), független jelöltek képvisel inek kell átadni. 

A szavazás befejezésekor jelen vannak: 

 Név Aláírás   Név Aláírás 
1. ........................................ ........................................  9. ........................................ ........................................ 
 a szavazatszámláló bizottság elnöke  10. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  11. ........................................ ........................................ 
3. ........................................ ........................................  12. ........................................ ........................................ 
4. ........................................ ........................................  13. ........................................ ........................................ 
5. ........................................ ........................................  14. ........................................ ........................................ 
6. ........................................ ........................................  15. ........................................ ........................................ 
7. ........................................ ........................................  16. ........................................ ........................................ 
8. ........................................ ........................................  17. ........................................ ........................................ 

a szavazatszámláló bizottság tagjai 
   ........................................ ........................................ 
 

P.H. 
  jegyz könyvvezet  
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Melléklet 46. minta 

KÜ ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSA C 
 

 

A JEGYZ KÖNYV EGY-EGY MÁSOLATI PÉLDÁNYÁT ÁTVETTÉK: 

 NÉV JELÖL  
SZERVEZET ALÁÍRÁS  NÉV JELÖL  

SZERVEZET ALÁÍRÁS 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A lezárt  db urnát sértetlen állapotban átvettem. 
 

Az urnák tárolására kijelölt hely:   

Dátum:  év  hó  nap  óra  perc  
  

P.H. OEVB elnöke  
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Melléklet 47. minta 

ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSA A 

JEGYZ KÖNYV 
AZ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET VÁLASZTÁSI EREDMÉNYÉR L 

  

F VÁROSI / MEGYEI  
Kitölti az országgy lési egyéni 

választókerületi választási bizottság. 
  SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET  Két példányban kell kitölteni! 

  
  számú példány 

SZÉKHELY   

 forduló 
 
Készült:  év  hó  napján  település 
 
 utca  szám alatt, a választási bizottság hivatalos helyiségében. 
 

Jelen vannak: 

 Név Aláírás   Név Aláírás 
1. ........................................ ........................................  8. ........................................ ........................................ 

 a választási bizottság elnöke  9. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  10. ........................................ ........................................ 

3. ........................................ ........................................  11. ........................................ ........................................ 

4. ........................................ ........................................  12. ........................................ ........................................ 

5. ........................................ ........................................  13. ........................................ ........................................ 

6. ........................................ ........................................  14. ........................................ ........................................ 

7. ........................................ ........................................  15. ........................................ ........................................ 
a választási bizottság tagjai 

P.H. 
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Melléklet 47. minta 

    FORDULÓ B  F VÁROS / MEGYE  

 
  SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET 

 

A VÁLASZTÁS EREDMÉNYE 

a) A választók nyilvántartása 

Hazai szavazókörökben 

A névjegyzék zárásakor a 
névjegyzékben lév  

választópolgárok száma 

A szavazás napján igazolás 
alapján a névjegyzékbe felvett 

választópolgárok száma 

A választópolgárok száma 
a névjegyzékben a 

szavazás befejezésekor 

A külképviseleti 
névjegyzékben szerepl  
választópolgárok száma 

Választópolgárok száma 
összesen 

A B C D E 
     

b) Szavazóként megjelentek 

A hazai 
szavazókörökben 

szavazóként 
megjelentek száma 

A szavazásról szóló 
nyilatkozatok 

száma 

Szavazóként megjelent 
választópolgárok 

száma 

G H I 
   

c) Szavazás 

Az urnákban és az 
érvényes szavazási 

iratokban lév  
szavazólapok száma 

Érvénytelen 
szavazatok száma 

Érvényes 
szavazatok száma 

J L M 
   

 
 
 
 
Figyelem! 

A C rovatba beírt számnak meg kell egyeznie az A és a B rovatokba beírt számok összegével (C = A + B) 
Az E rovatba beírt számnak meg kell egyeznie a C és D rovatokba beírt számok összegével (E = C+D) 
Az I rovatba beírt számnak egyenl nek kell lennie a G és H rovatokba beírt számok összegével (I = G+H) 
A J rovatba beírt számnak egyenl nek kell lennie a L és M rovatba beírt számok összegével. (J rovat = L + M rovat) 
A jelöltenkénti érvényes szavazatok számát a jegyz könyv C oldalán kell feltüntetni. 
A jelöltenkénti szavazatok száma összegének meg kell egyeznie az M rovatba beírt számmal! 
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Melléklet 47. minta 

    SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET 

F VÁROS / MEGYE  C 
A SZAVAZATOK SZÁMA JELÖLTENKÉNT 

 
A JELÖLT NEVE, A JELÖL  

SZERVEZET, A JELÖLT 
AZONOSÍTÓJA 

ÉRVÉNYES 
SZAVAZATOK 

 
A JELÖLT NEVE, A JELÖL  

SZERVEZET, A JELÖLT 
AZONOSÍTÓJA 

ÉRVÉNYES 
SZAVAZATOK 

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

10 ....................................................  20 .....................................................  
 azonosító        azonosító       

 
1-10 összesen: ………………… 11-20 összesen: ………………… 

Érvényes szavazatok száma összesen: = (1-20) ………………… 

Figyelem! Az érvényes szavazatok száma összegének meg kell egyeznie a B oldal M rovatába beírt számmal! 



M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 195. szám 49391

Melléklet 47. minta 

     SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET D  F VÁROS / MEGYE  

A választás érvényessége 

 
 

A választókerületben a választás érvényes volt, mert a választópolgárok több mint fele (a második 
fordulóban egynegyede) szavazott. 

 
 
 
 

A választókerületben a választás érvénytelen volt, mert a törvényben meghatározott számú 
választópolgárnál kevesebben szavaztak. 

 

A választás eredményessége 

 
 

A választás els  fordulója eredménytelen volt, mert egyetlen jelölt sem kapta meg az érvényes 
szavazatok több mint felét. 

 
A választás eredménytelensége miatt a második fordulóban a következ  jelöltek indulhatnak: 
 

Jelölt neve Azonosítója Jelölt neve Azonosítója 

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

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

…………………………………………… …………………………………………… 
……………………………………………     ……………………………………………     
 
 
 A forduló eredményes volt. 
 
A megválasztott képvisel  neve: ………………………………………………………………………………………. 
A jelöl  szervezet(ek) neve: ………………………………………………………………………………………. 

A képvisel  technikai azonosítója a jegyz könyvekben:     
 
 
 A második forduló eredménytelen volt, mert a jelöltek azonos számú szavazatot kaptak. 
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Melléklet 47. minta 

    SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET 

F VÁROS / MEGYE  E 
Töredékszavazatok 

A jelölt neve, a jelöl  szervezet(ek) neve Azonosító  Töredékszavazatok 
száma 

…………………………………………………………………………………      

…………………………………………………………………………………      

…………………………………………………………………………………      

…………………………………………………………………………………      

…………………………………………………………………………………      

…………………………………………………………………………………      

…………………………………………………………………………………      

…………………………………………………………………………………      

…………………………………………………………………………………      

…………………………………………………………………………………      

…………………………………………………………………………………      

…………………………………………………………………………………      

…………………………………………………………………………………      

…………………………………………………………………………………      

…………………………………………………………………………………      

…………………………………………………………………………………      

…………………………………………………………………………………      

…………………………………………………………………………………      

…………………………………………………………………………………      

…………………………………………………………………………………      
Figyelem! 
A független jelöltnek nem keletkezik töredékszavazata, ezért a független jelöltet nem kell feltüntetni. 
Az els  választási forduló után a töredékszavazatokat csak akkor kell megállapítani, ha az egyéni választókerületben képvisel t 
választottak. Ha nem választottak képvisel t, akkor a rovat (rovatok) üresen maradnak. 
A második választási forduló után kerül sor a rovat (rovatok) kitöltésére akkor, ha 

a) az els  forduló érvénytelen volt, vagy 
b) az els  forduló érvényes és eredménytelen volt. 

Ha az els  forduló érvényes és eredménytelen volt, akkor az els  választási forduló jegyz könyvének C oldala alapján kell a 
töredékszavazatokat megállapítani, a második fordulóban mandátumot nyert jelölt kihagyásával. 
Ha az els  forduló érvénytelen volt és a második forduló érvényes, akkor a második forduló eredményét tartalmazó jegyz könyv C 
oldala alapján kell a töredékszavazatokat megállapítani, a mandátumot nyert jelölt kihagyásával. 
Ha mindkért forduló érvénytelen volt, töredékszavazatok nem keletkeztek. 
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Melléklet 47. minta 

     SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET F  F VÁROS / MEGYE  
 
 
 

A JEGYZ KÖNYV EGY-EGY MÁSOLATI PÉLDÁNYÁT ÁTVETTÉK: 

 NÉV JELÖL  
SZERVEZET ALÁÍRÁS  NÉV JELÖL  

SZERVEZET ALÁÍRÁS 

1. ………………. ………………. ………………. 9. ………………. ………………. ………………. 
2. ………………. ………………. ………………. 10. ………………. ………………. ………………. 
3. ………………. ………………. ………………. 11. ………………. ………………. ………………. 
4. ………………. ………………. ………………. 12. ………………. ………………. ………………. 
5. ………………. ………………. ………………. 13. ………………. ………………. ………………. 
6. ………………. ………………. ………………. 14. ………………. ………………. ………………. 
7. ………………. ………………. ………………. 15. ………………. ………………. ………………. 
8. ………………. ………………. ……………….     
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Melléklet 48. minta 

ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSA A 

I. JEGYZ KÖNYV 
A TERÜLETI VÁLASZTÓKERÜLETI SZAVAZATÖSSZESÍTÉSR L 

 F VÁROSI / MEGYEI  

TERÜLETI VÁLASZTÓKERÜLET    
Kitölti a területi választási bizottság. 

    Két példányban kell kitölteni! 
  

  számú példány 
SZÉKHELY   

 forduló 

 

 
Készült:  év  hó  napján  település 
 
 utca  szám alatt, a választási bizottság hivatalos helyiségében. 
 

Jelen vannak: 

 Név Aláírás   Név Aláírás 
1. ........................................ ........................................  9. ........................................ ........................................ 
 a választási bizottság elnöke  10. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  11. ........................................ ........................................ 
3. ........................................ ........................................  12. ........................................ ........................................ 
4. ........................................ ........................................  13. ........................................ ........................................ 
5. ........................................ ........................................  14. ........................................ ........................................ 
6. ........................................ ........................................  15. ........................................ ........................................ 
7. ........................................ ........................................  16. ........................................ ........................................ 
8. ........................................ ........................................  17. ........................................ ........................................ 

a választási bizottság tagjai 

P.H. 
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Melléklet 48. minta 

 F VÁROSI / MEGYEI B LISTÁS 
TERÜLETI VÁLASZTÓKERÜLET 

 
 forduló 

A VÁLASZTÁS EREDMÉNYE 

a) A választók nyilvántartása 

Hazai szavazókörökben 

A névjegyzék zárásakor a 
névjegyzékben lév  

választópolgárok száma 

A szavazás napján igazolás 
alapján a névjegyzékbe felvett 

választópolgárok száma 

A választópolgárok száma 
a névjegyzékben a 

szavazás befejezésekor 

A külképviseleti 
névjegyzékben szerepl  
választópolgárok száma 

Választópolgárok száma 
összesen 

A B C D E 
     

b) Szavazóként megjelentek 

A hazai 
szavazókörökben 

szavazóként 
megjelentek száma 

A szavazásról szóló 
nyilatkozatok 

száma 

Szavazóként megjelent 
választópolgárok 

száma 

G H I 
   

c) Szavazás 

Az urnákban és az 
érvényes szavazási 

iratokban lév  
szavazólapok száma 

Érvénytelen 
szavazatok száma 

Érvényes 
szavazatok száma 

J L M 
   

 
 
Figyelem! 

A C rovatba beírt számnak meg kell egyeznie az A és a B rovatokba beírt számok összegével (C = A + B) 
Az E rovatba beírt számnak meg kell egyeznie a C és D rovatokba beírt számok összegével (E = C+D) 
Az I rovatba beírt számnak egyenl nek kell lennie a G és H rovatokba beírt számok összegével (I = G+H) 
A J rovatba beírt számnak egyenl nek kell lennie a L és M rovatba beírt számok összegével. (J rovat = L + M rovat) 

A listánkénti szavazatok száma összegének meg kell egyeznie az M rovatba beírt számmal! 
 

A választás érvényessége 

 
 

A választás érvényes volt, mert a választópolgárok több mint fele (a második fordulóban több mint 
egynegyede) szavazott. 

 
 

A választókerületben a választás érvénytelen volt, mert a törvényben meghatározott számú 
választópolgárnál kevesebben szavaztak. 
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Melléklet 48. minta 

 F VÁROSI / MEGYEI 

TERÜLETI VÁLASZTÓKERÜLET  
 C 

ÉRVÉNYES SZAVAZATOK SZÁMA LISTÁNKÉNT 

 LISTA NEVE / AZONOSÍTÓJA ÉRVÉNYES 
SZAVAZATOK 

 LISTA NEVE / AZONOSÍTÓJA ÉRVÉNYES 
SZAVAZATOK 

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

10 ....................................................  20 .....................................................  
 azonosító        azonosító       

 
1-10 összesen: ………………… 11-20 összesen: ………………… 

Érvényes szavazatok száma összesen: = (1-20) ………………… 

Figyelem! Az érvényes szavazatok száma összegének meg kell egyeznie a B oldal M rovatába beírt számmal! 
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 F VÁROSI / MEGYEI D  
TERÜLETI VÁLASZTÓKERÜLET 

 
 
 

A JEGYZ KÖNYV EGY-EGY MÁSOLATI PÉLDÁNYÁT ÁTVETTÉK: 

 NÉV JELÖL  
SZERVEZET ALÁÍRÁS  NÉV JELÖL  

SZERVEZET ALÁÍRÁS 

1. ………………. ………………. ………………. 10. ………………. ………………. ………………. 
2. ………………. ………………. ………………. 11. ………………. ………………. ………………. 
3. ………………. ………………. ………………. 12. ………………. ………………. ………………. 
4. ………………. ………………. ………………. 13. ………………. ………………. ………………. 
5. ………………. ………………. ………………. 14. ………………. ………………. ………………. 
6. ………………. ………………. ………………. 15. ………………. ………………. ………………. 
7. ………………. ………………. ………………. 16. ………………. ………………. ………………. 
8. ………………. ………………. ………………. 17. ………………. ………………. ………………. 
9. ………………. ………………. ……………….     
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Melléklet 49. minta 

ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSA A 

II. JEGYZ KÖNYV 
A TERÜLETI VÁLASZTÓKERÜLET VÁLASZTÁSI EREDMÉNYÉR L 

 F VÁROSI / MEGYEI  

TERÜLETI VÁLASZTÓKERÜLET    
Kitölti a területi választási bizottság.  

    Két példányban kell kitölteni! 
  

  számú példány 
SZÉKHELY   

 forduló 

 
megyei jogú város 

Készült:  év  hó  napján  f város* 
 
 utca  szám alatt, a területi választási bizottság hivatalos helyiségében. 
 

Jelen vannak: 

 Név Aláírás   Név Aláírás 
1. ........................................ ........................................  9. ........................................ ........................................ 
 a választási bizottság elnöke  10. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  11. ........................................ ........................................ 
3. ........................................ ........................................  12. ........................................ ........................................ 
4. ........................................ ........................................  13. ........................................ ........................................ 
5. ........................................ ........................................  14. ........................................ ........................................ 
6. ........................................ ........................................  15. ........................................ ........................................ 
7. ........................................ ........................................  16. ........................................ ........................................ 
8. ........................................ ........................................  17. ........................................ ........................................ 

a választási bizottság tagjai 

P.H. 

 
E jegyz könyv kitöltésének feltétele, hogy az Országos Választási Bizottságtól megérkezzenek az alábbi iratok: 
– az OVB értesítése a törvényben meghatározott mérték  %-os szavazathatárt elért jelöl  szervezetekr l, 
– az OVB értesítése a jelöl  szervezetek által bejelentett szavazatmegosztásról, 
– az OVB értesítése az egyéni választókerületben mandátumot szerzett területi listás jelöltekr l. 
Az iratok e jegyz könyv mellékleteit képezik. 
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Melléklet 49. minta 

B LISTÁS  F VÁROSI / MEGYEI 
TERÜLETI VÁLASZTÓKERÜLET   

 
1. Mandátumszerzésre jogosult területi listák, listakapcsolások a területi listák szavazatainak 

országos összesítése alapján 
 

A listát állító, kapcsoló 
jelöl  szervezetek neve *  Kapott  

szavazatok száma  
Mandátumszerzésre 

jogosult  
szavazatok száma 

......................................................................... önálló    

......................................................................... közös    

......................................................................... kapcsolt    

......................................................................... önálló    

......................................................................... közös    

......................................................................... kapcsolt    

......................................................................... önálló    

......................................................................... közös    

......................................................................... kapcsolt    

......................................................................... önálló    

......................................................................... közös    

......................................................................... kapcsolt    

......................................................................... önálló    

......................................................................... közös    

......................................................................... kapcsolt    

......................................................................... önálló    

......................................................................... közös    

......................................................................... kapcsolt    

......................................................................... önálló    

......................................................................... közös    

......................................................................... kapcsolt    

......................................................................... önálló    

......................................................................... közös    

......................................................................... kapcsolt    

......................................................................... önálló    

......................................................................... közös    

......................................................................... kapcsolt    

......................................................................... önálló    

......................................................................... közös    

......................................................................... kapcsolt    

 
*A megfelel  rész aláhúzandó. 
A közös, kapcsolt listák mandátumszerzéséb l kiesett tagszervezeteit, listáit zárójelben kell feltüntetni. 
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Melléklet 49. minta 

 F VÁROSI / MEGYEI 

TERÜLETI VÁLASZTÓKERÜLET  
 C 

 
2. A mandátumszerzésb l kiesett területi listák, listakapcsolások a területi listák szavazatainak 

országos összesítése alapján 

a) Mandátumszerzésb l kiesett listák, illetve listakapcsolások kizárt taglistái 
 

A listát állító, kapcsoló 
jelöl  szervezetek neve *   

Mandátumszerzésre 
nem jogosító 

szavazatok száma 
 

......................................................................... önálló    

......................................................................... közös    

......................................................................... kapcsolt    

......................................................................... önálló    

......................................................................... közös    

......................................................................... kapcsolt    

......................................................................... önálló    

......................................................................... közös    

......................................................................... kapcsolt    

......................................................................... önálló    

......................................................................... közös    

......................................................................... kapcsolt    

......................................................................... önálló    

......................................................................... közös    

......................................................................... kapcsolt    

......................................................................... önálló    

......................................................................... közös    

......................................................................... kapcsolt    

......................................................................... önálló    

......................................................................... közös    

......................................................................... kapcsolt    

......................................................................... önálló    

......................................................................... közös    

......................................................................... kapcsolt    

......................................................................... önálló    

......................................................................... közös    

......................................................................... kapcsolt    

......................................................................... önálló    

......................................................................... közös    

......................................................................... kapcsolt    

 

*A megfelel  rész aláhúzandó. 
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Melléklet 49. minta 

 

D   F VÁROSI / MEGYEI 
TERÜLETI VÁLASZTÓKERÜLET   

 

b) A közös listát állító pártok közül kiesett pártok 
 

A közös lista neve  A kiesett jelöl  szervezet(ek)  
Mandátumszerzésre 

nem jogosító  
szavazatok száma 

.....................................................................  ...............................................................   

.....................................................................  ...............................................................   

.....................................................................  ...............................................................   

  ...............................................................   
  ...............................................................   
  ...............................................................   

  ...............................................................   
  ...............................................................   
  ...............................................................   

.....................................................................  ...............................................................   

.....................................................................  ...............................................................   

.....................................................................  ...............................................................   

  ...............................................................   
  ...............................................................   
  ...............................................................   

  ...............................................................   
  ...............................................................   
  ...............................................................   

.....................................................................  ...............................................................   

.....................................................................  ...............................................................   

.....................................................................  ...............................................................   

  ...............................................................   
  ...............................................................   
  ...............................................................   

  ...............................................................   
  ...............................................................   
  ...............................................................   
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Melléklet 49. minta 

 

 F VÁROSI / MEGYEI 

TERÜLETI VÁLASZTÓKERÜLET  
 E 

 

3. A mandátumkiosztásban részt vev  listák szavazatai, megszerzett mandátumai, 
töredékszavazatai, levonás az országos listáról: 

Az érvényes …….. fordulóban leadott érvényes szavazatok száma összesen:    

Az egy mandátum megszerzéséhez szükséges szavazatszám:    

A kétharmados határ:   

A mandátumkiosztásban részt vev  listák mandátumszámításnál figyelembe 
vehet  szavazatainak száma összesen:   

A kiosztható mandátumok száma:    

A kiosztott mandátumok száma összesen:    

Az országos listára felkerül  mandátumok száma:    

 

A lista neve Mandátumszerzésre 
jogosult szavazat  Mandátum  Töredékszavazat  Levonás az 

országos listáról  

…………………………………………………………. ……………….. 
 

………………..  ………………..  ……………….. 
 

…………………………………………………………. ……………….. 
 

………………..  ………………..  ……………….. 
 

…………………………………………………………. ……………….. 
 

………………..  ………………..  ……………….. 
 

…………………………………………………………. ……………….. 
 

………………..  ………………..  ……………….. 
 

…………………………………………………………. ……………….. 
 

………………..  ………………..  ……………….. 
 

…………………………………………………………. ……………….. 
 

………………..  ………………..  ……………….. 
 

…………………………………………………………. ……………….. 
 

………………..  ………………..  ……………….. 
 

…………………………………………………………. ……………….. 
 

………………..  ………………..  ……………….. 
 

…………………………………………………………. ……………….. 
 

………………..  ………………..  ……………….. 
 

…………………………………………………………. ……………….. 
 

………………..  ………………..  ……………….. 
 

…………………………………………………………. ……………….. 
 

………………..  ………………..  ……………….. 
 

…………………………………………………………. ……………….. 
 

………………..  ………………..  ……………….. 
 

…………………………………………………………. ……………….. 
 

………………..  ………………..  ……………….. 
 

…………………………………………………………. ……………….. 
 

………………..  ………………..  ……………….. 
 

…………………………………………………………. ……………….. 
 

………………..  ………………..  ……………….. 
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F   F VÁROSI / MEGYEI 
TERÜLETI VÁLASZTÓKERÜLET   

4. A területi listán megválasztott képvisel k: 
 

A jelölt neve  A lista, jelöl  szervezet neve  A jelölt sorszáma 
a listán 

.....................................................................  ...............................................................   
     

.....................................................................  ...............................................................   

.....................................................................  ...............................................................   
     

.....................................................................  ...............................................................   

.....................................................................  ...............................................................   
     

.....................................................................  ...............................................................   

.....................................................................  ...............................................................   
     

.....................................................................  ...............................................................   

.....................................................................  ...............................................................   
     

.....................................................................  ...............................................................   

.....................................................................  ...............................................................   
     

.....................................................................  ...............................................................   

.....................................................................  ...............................................................   
     

.....................................................................  ...............................................................   

.....................................................................  ...............................................................   
     

.....................................................................  ...............................................................   

.....................................................................  ...............................................................   
     

.....................................................................  ...............................................................   

.....................................................................  ...............................................................   
     

.....................................................................  ...............................................................   
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Melléklet 49. minta 

 F VÁROSI / MEGYEI 

TERÜLETI VÁLASZTÓKERÜLET  
 G 

 
 
 
 
 

A JEGYZ KÖNYV EGY-EGY MÁSOLATI PÉLDÁNYÁT ÁTVETTÉK: 

 NÉV JELÖL  
SZERVEZET ALÁÍRÁS  NÉV JELÖL  

SZERVEZET ALÁÍRÁS 

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

 
 
 



A önkormányzati miniszter 36/2009. (XII. 30.) ÖM rendelete

az országgyûlési képviselõk 2010. évi általános választása költségeinek normatíváiról,

tételeirõl, elszámolási és belsõ ellenõrzési rendjérõl

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 153. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati

miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva

a következõket rendelem el:

1. § (1) Az Országos Választási Iroda (a továbbiakban: OVI) vezetõje felelõs az országgyûlési képviselõk 2010. évi választása

(a továbbiakban: választás) pénzügyi feladat- és költségtervének elkészítéséért. A feladat- és költségtervet

a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEKKH) elnökének

egyetértésével kell elkészíteni. A feladat- és költségterv jóváhagyásáról az önkormányzati miniszter (a továbbiakban:

miniszter) dönt.

(2) A helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI), az országgyûlési egyéni választókerületi választási iroda

(a továbbiakban: OEVI) és a területi választási iroda (a továbbiakban: TVI) vezetõje, továbbá a külügyminiszter által

kijelölt szerv vezetõje, a regionális államigazgatási hivatal vezetõje és a KEKKH elnöke választási feladatai tekintetében

a) felelõs a választás pénzügyi tervezéséért, lebonyolításáért, elszámolásáért,

b) felelõs a pénzeszközök célhoz kötött felhasználásáért és ellenõrzéséért,

c) gyakorolja a választás pénzeszközei feletti kötelezettségvállalási és utalványozási jogot, valamint – szervezeti

és mûködési szabályzatának megfelelõen – felhatalmazást ad az ellenjegyzési jog gyakorlására,

d) gondoskodik a választás céljára szolgáló pénzeszközöknek az elkülönített számviteli kezelésérõl.

2. § (1) A választás helyi és területi feladatai elõkészítésének és lebonyolításának pénzügyi fedezetéül az 1. mellékletben

felsorolt tételek, normatívák szolgálnak. A külképviseleti szavazás elõkészítésének és lebonyolításának pénzügyi

fedezetéül a 2. mellékletben felsorolt tételek, normatívák, valamint a nem normatív kiadások tekintetében

a külügyminiszterrel kötött megállapodás alapján megállapított költségvetési fedezet szolgál.

(2) A pénzügyi fedezet számításánál a népességre, a választópolgárok számára vonatkozó adatokat a KEKKH által

megállapított, a központi személyiadat- és lakcímnyilvántartásból a névjegyzék összeállításához használt, valamint

a névjegyzékhez összeállított adatállomány alapján kell figyelembe venni.

3. § A miniszter az Önkormányzati Minisztérium költségvetési fejezetében a választás lebonyolítására rendelkezésre álló

összeget megállapodás alapján fejezetek közötti költségvetési elõirányzat-átcsoportosítással biztosítja a KEKKH,

illetve a külügyminiszter által kijelölt szerv részére.

4. § (1) A miniszter a regionális államigazgatási hivatal részére fejezeten belüli elõirányzat-átcsoportosítással, a megfelelõ

kiemelt elõirányzaton biztosítja a választás pénzügyi fedezetét.

(2) A KEKKH a választások pénzügyi fedezetének a HVI-t, az OEVI-t és a TVI-t megilletõ részét a TVI részére, az illetékes

fõvárosi, megyei közgyûlés hivatalának bankszámlájára folyósítja. A TVI a választások pénzügyi fedezetének a HVI-t és

az OEVI-t megilletõ részét a települési önkormányzat polgármesteri hivatala (körjegyzõség esetén a körjegyzõség)

bankszámlájára folyósítja. A választásokra biztosított pénzügyi fedezet kiemelt elõirányzatonkénti bontását

a 12. melléklet tartalmazza.

(3) A választás kiadásainak fedezetére rendelkezésre álló, az 1. mellékletben meghatározott normatívák szerinti összeg

a választás elsõ fordulóját megelõzõ 20. munkanapig elõlegként kerül folyósításra, illetve átadásra. A TVI a választások

pénzügyi fedezetének a HVI-t és az OEVI-t megilletõ részét a választás elsõ fordulóját megelõzõ 15. munkanapig

folyósítja.

(4) A választás alábbi személyi juttatásainak folyósítására, illetve átadására csak a pénzügyi elszámolás elfogadását

követõen kerül sor az alábbiak szerint:

a) a HVI és OEVI vezetõk személyi juttatásainak kifizetésérõl a TVI vezetõje a HVI és az OEVI pénzügyi elszámolásának

elfogadásával dönt, és haladéktalanul intézkedik a folyósításáról,

b) a TVI vezetõk személyi juttatásainak kifizetésérõl az OVI vezetõjének javaslatára a miniszter dönt; a személyi

juttatások fedezetét a KEKKH elnöke a döntést követõ 8 munkanapon belül folyósítja,

c) a regionális államigazgatási hivatalok és kirendeltségek vezetõi személyi juttatásainak kifizetésérõl az OVI

vezetõjének javaslatára a miniszter dönt, és intézkedik a fedezet rendelkezésre bocsátásáról.
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(5) A külképviseleti választási irodák (a továbbiakban: KüVI) vezetõi és tagjai személyi juttatásai a miniszter és

a külügyminiszter megállapodásában rögzítetteknek megfelelõen kerülnek kifizetésre.

(6) A miniszter dönt az OVI vezetõje, tagjai és a KEKKH elnöke választással kapcsolatos célfeladatainak meghatározásáról,

a célfeladat elvégzéséért járó céljuttatásról, és intézkedik annak kifizetésérõl.

5. § (1) Az 1. és 2. mellékletben meghatározott normatív pénzeszközök felhasználása a következõk szerint történik:

a) a feladat végrehajtásához biztosított pénzeszközöket (személyi juttatások, a munkaadókat terhelõ járulékok

és a dologi kiadások) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben és az államháztartás mûködési

rendjét szabályozó rendeletben meghatározottak figyelembevételével kell felhasználni, azonban személyi

kiadásra e rendelet 1. és 2. melléklete szerinti normatívákat kell biztosítani,

b) többlettámogatást különösen a szavazatszámláló bizottságba bevont póttagok számának növekedése,

a külképviseleten szavazók értesítésének tényleges postai kiadása, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi

C. törvény 21. § (4) bekezdése szerinti kiadások miatt lehet igényelni,

c) feladatelmaradás esetén az erre a feladatra biztosított, a normatívák szerint számolt összeget, illetve – ha

a feladatelmaradás ismertté válása elõtt indokolt kifizetés vagy kötelezettségvállalás történt – annak

maradványát vissza kell utalni,

d) többletköltségként, illetve feladatelmaradásként kell elszámolni a téves adatszolgáltatásból származó

különbözeteket,

e) a HVI, az OEVI, illetve a TVI többletkiadásainak és a c) pont szerinti indokolt kifizetéseinek, illetve

kötelezettségvállalásainak az elszámolásban való érvényesítését a TVI vezetõje kezdeményezi az OVI vezetõjénél,

aki annak szakmai megalapozottságát megvizsgálja, és véleményével együtt 3 munkanapon belül megküldi

a KEKKH elnökének; a KEKKH elnöke dönt a kérelem elfogadásáról, amennyiben a kérelmet nem fogadja el,

döntésérõl – az OVI vezetõjének egyidejû tájékoztatásával – 3 munkanapon belül értesíti a TVI vezetõjét;

amennyiben a kérelem elbírálására a fenti határidõn belül nem kerül sor, a határidõ leteltét követõ napon

az egyetértést megadottnak kell tekinteni,

f) a külképviseleti szavazással kapcsolatban felmerült többletkiadásoknak és a c) pont szerinti indokolt

kifizetéseknek, illetve kötelezettségvállalásoknak az elszámolásban való érvényesítését a külügyminiszter által

kijelölt szerv vezetõje kezdeményezi az OVI vezetõjénél; az OVI vezetõje dönt a kérelem elfogadásáról,

amennyiben a kérelmet nem fogadja el, döntésérõl 3 munkanapon belül értesíti a külügyminiszter által kijelölt

szerv vezetõjét; amennyiben a kérelem elbírálására a fenti határidõn belül nem kerül sor, a határidõ leteltét követõ

napon az egyetértést megadottnak kell tekinteni.

(2) A külügyminiszter által kijelölt szerv a nem normatív kiadásaira biztosított támogatását a miniszter és

a külügyminiszter megállapodásában rögzítettek szerint használja fel.

(3) A KEKKH a jóváhagyott feladat- és költségterv központi forrásainak feladatok közötti átcsoportosítását az OVI

vezetõjének egyetértésével, a miniszter jóváhagyásával végezheti.

6. § (1) A választás céljára biztosított pénzeszközöket számvitelileg elkülönítetten kell kezelni. A költségvetési szerv

a számvitelében a pénzeszközök felhasználásáról – ezen belül a többletköltségekrõl és a feladatelmaradásról –

feladatonként számol el, és a tényleges pénzforgalomról (bevétel, kiadás) fõkönyvében a választási feladatokkal

kapcsolatos szakfeladaton nyilvántartást vezet. A szakfeladaton meg kell jeleníteni mind a kapott támogatásértékû

bevételt, mind a saját forrás terhére teljesített kiadásokat.

(2) A feladattípusú elszámolást e rendelet 1. és 2. mellékletében feltüntetett normatívák tekintetében a 3–11. mellékletek

szerint kell elkészíteni.

(3) A külügyminiszter által kijelölt szerv tételes elszámolást készít. Az elszámolást az alapbizonylatok másolatával kell

alátámasztani. A külképviseleti szavazással kapcsolatos elszámolást a külügyminiszter által kijelölt szervre és

valamennyi KüVI-re el kell készíteni.

(4) A KEKKH a részére átadott elõirányzat felhasználásáról az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési

kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet szerinti határidõben és módon számol el

a választással kapcsolatos szakfeladaton.

7. § (1) A HVI és az OEVI vezetõje – a 3. melléklet szerinti adattartalommal – feladattípusú elszámolást készít a TVI vezetõje

részére a választás második fordulóját követõ 10 naptári napon belül. Az okmányirodával rendelkezõ HVI vezetõje

az elszámolás elkészítéséhez a pénzügyi elszámolást segítõ programot veszi igénybe.
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(2) A TVI vezetõje – a pénzügyi elszámolást segítõ program igénybevételével – a KEKKH elnöke részére, a választás

második fordulóját követõ 45 naptári napon belül

a) elszámolást készít – a 4. melléklet szerinti adattartalommal – a TVI részére biztosított pénzügyi fedezetrõl,

b) összesítõ elszámolást készít – az 5. melléklet szerinti adattartalommal – a HVI-vezetõk, OEVI-vezetõk és a saját

elszámolása alapján.

(3) A regionális államigazgatási hivatal vezetõje – a pénzügyi elszámolást segítõ program igénybevételével, a 6. és

7. melléklet szerinti adattartalommal – feladattípusú elszámolást készít a KEKKH elnöke részére a választás második

fordulóját követõ 45 naptári napon belül.

(4) A külügyminiszter által kijelölt szerv vezetõje a 8. melléklet szerinti adattartalommal KüVI-nkénti, illetve a 9. melléklet

szerinti adattartalommal összesítõ elszámolást készít a KEKKH elnöke részére a választás második fordulóját követõ

60 naptári napon belül.

(5) A miniszter a 10. melléklet szerinti adattartalommal elszámolást készít a KEKKH elnöke részére a központi kiadások

fedezetének felhasználásáról a választás második fordulóját követõ 45 naptári napon belül.

(6) A KEKKH elnöke az (1)–(5) bekezdésben foglalt elszámolások alapján a 11. melléklet szerinti adattartalommal összesítõ

elszámolást készít a miniszter részére a választás második fordulóját követõ 75 naptári napon belül.

8. § (1) A HVI és az OEVI pénzügyi ellenõrzését a TVI végzi a választás második fordulóját követõ 45 naptári napon belül. A TVI

pénzügyi ellenõrzését a KEKKH végzi. A KEKKH, a regionális államigazgatási hivatal és a külügyminiszter által kijelölt

szerv pénzügyi ellenõrzését a miniszter végzi az éves ellenõrzési terv alapján.

(2) A KEKKH a gazdálkodásról szóló szabályzataiban foglaltak szerint hajtja végre a központi feladatokhoz kapcsolódó

megrendeléseket és pénzügyi elszámolásokat.

(3) A HVI, az OEVI és a TVI vezetõje a választás pénzügyi ellenõrzésére a választási iroda tagjának ad megbízást.

(4) Az ellenõrzés során a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet elõírásait kell

alkalmazni.

9. § (1) A HVI és az OEVI elszámolásának elfogadásáról a TVI vezetõje dönt.

(2) A TVI elszámolásának elfogadásáról a KEKKH elnöke dönt.

(3) A KEKKH, a külügyminiszter által kijelölt szerv és a regionális államigazgatási hivatal elszámolásának, továbbá

a választás összesítõ elszámolásának az elfogadásáról a miniszter dönt.

(4) A többletköltségek fedezete az elszámolás elfogadását követõ 8 munkanapon belül kerül biztosításra

a külügyminiszter által kijelölt szerv, a regionális államigazgatási hivatal és a TVI részére. A többletköltségek fedezetét

a TVI vezetõje további 8 munkanapon belül folyósítja a HVI és az OEVI részére.

(5) Az elszámolást készítõ szerv vezetõje az elszámolása elfogadását követõ 8 munkanapon belül tesz eleget visszafizetési,

illetve elõirányzat-átadási kötelezettségének.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba és 2010. december 31-én hatályát veszti.

Varga Zoltán s. k.,
önkormányzati miniszter
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1. melléklet a 36/2009. (XII. 30.) ÖM rendelethez

Tételek és normatívák

(helyi és területi)

Kód Jogcím I. Forduló (forint) II. Forduló (forint)

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

1. Dologi kiadások

1.01. Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költsége szavazókörönként.
Lakossági tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök helye, címe,
választás napja) nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása.

3 000 3 000

1.02. Egyéb kiadások szavazás napján

1.02.01. Kiadás a szavazás napján a szavazókörökben. Szavazókörben telefon,
fax, villamos energia, takarítás, portaszolgálat kiadásai.

6 000 6 000

1.02.02. Kiadás a szavazás napján a helyi választási irodákban önálló
településeken és körjegyzõségi székhelyeken. A polgármesteri hivatal
telefon, fax, villamos energia, gépkocsi-használat, takarítás,
portaszolgálat kiadásai.

10 000 10 000

1.02.03. Kiadás a szavazás napján a körjegyzõségi HVI részére kapcsolódó
településenként, pótelõirányzat. Körjegyzõségi hivatal kapcsolattartása
a településekkel, gépkocsi-használat, telefon, fax kiadásai.

2 000 2 000

1.02.04. Választásnapi ellátás költsége szavazókörökben 4 500 4 500

1.03. Választói névjegyzék és értesítõ elkészítése választópolgáronként.
Névjegyzék és értesítõ megszemélyesítése, nyomtatása, vágása,
csomagolása (a szükséges nyomtatványok beszerzési kiadása
a Központi kiadásoknál kerül megtervezésre).

15

1.04. Ajánlószelvények, értesítõk borítékolása, kézbesítése.
A külképviseleteken szavazók értesítése (nem tartalmazza a külföldre
történõ postázás költségeit) választópolgáronként. Névjegyzék
és NESZA jegyzék továbbvezetése, lakcímváltozások kezelése,
igazolások kiadása.

50

1.05. Választással összefüggõ egyéb dologi kiadások szavazókörönként.
Helyben készülõ nyomtatványok elõállítása, papírköltsége: eskütételi
jegyzõkönyvek, napközbeni jelentések nyomtatványai, választási
bizottságok tagjainak megbízólevelei, szavazóurnák átadás-átvételi
jegyzõkönyve, nyilvántartás a mozgóurnát igénylõkrõl,
visszautasítottak jegyzéke.

9 000 9 000

2. Személyi kiadások

2.01. Szavazatszámláló bizottságok tagjainak tiszteletdíja

2.01.01. Az SZSZB 3 választott tagjának 15 000 Ft/fõ díja a szavazókörökben.
A szavazás napján 05 órától 22-24 óráig elvégzendõ, a szavazás
lebonyolításával és a szavazatszámlálással kapcsolatos feladatok.

45 000 45 000

2.01.02. Egyszavazókörös település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának
15 000 Ft/fõ díja szavazókörönként, akik egyben ellátják az SZSZB
feladatait is. A szavazás napján 05 órától 22-24 óráig elvégzendõ,
a szavazás lebonyolításával és a szavazatszámlálással kapcsolatos
feladatok.

30 000 30 000

2.02. A szavazatszámláló bizottság mellett mûködõ jegyzõkönyvvezetõ díja
szavazókörönként. A szavazás napján 05 órától 22-24 óráig az SZSZB
mellett elvégzendõ adminisztratív feladatok.

15 000 15 000

2.03. A helyi választási iroda tagjának személyi normatívája 15 000 Ft
fordulónként. Az iroda feladatait a Ve. 35–39. §-ai határozzák meg,
feladatuk a választás kitûzésétõl a jogerõs jegyzõkönyvi eredmény
megállapításáig tart.
E normatíva a helyi választási iroda alábbi számú tagjai tekintetében
vehetõ figyelembe (a település lakosságszámához, körjegyzõség
esetén a körjegyzõség összlakosságszámához viszonyítva):

15 000 15 000

49408 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 195. szám



Kód Jogcím I. Forduló (forint) II. Forduló (forint)

2.03.01. 0–1 000 lakosig 3 tag 45 000 45 000

2.03.02. 1 001–5 000 lakosig 4 tag 60 000 60 000

2.03.03. 5 001–10 000 lakosig 5 tag 75 000 75 000

2.03.04. 10 001–20 000 lakosig 9 tag 135 000 135 000

2.03.05. 20 001–50 000 lakosig 13 tag 195 000 195 000

2.03.06. 50 001–100 000 lakosig 15 tag 225 000 225 000

2.03.07. 100 001 lakos felett 20 tag 300 000 300 000

2.05. HVI tag személyi normatívája körjegyzõségnél.
Körjegyzõség esetében a helyi választási irodának a normatíva
tekintetében figyelembe vehetõ tagjainak száma minden kapcsolt
település után 1 fõvel növekszik.

15 000 15 000

3. Munkaadókat terhelõ járulékok

3.01.01. Munkaadót terhelõ járulékok hatályos jogszabály szerint.

3.01.02. Választásnapi ellátás után fizetendõ járulék hatályos jogszabály szerint

OEVK KIADÁSOK

1. Dologi kiadások

1.21. OEVK-k dologi kiadásai

1.21.01. Szavazásnapi kiadások OEVK székhely településeken a választási
irodák részére.
Az OEVK székhely település plusz költségei a HVI-kel történõ
kapcsolattartás, telefon, fax, gépkocsi-használat, központi
nyomtatványok (szavazólap, jegyzõkönyvek, szavazástechnikai
eszközök) ellenõrzése, továbbítása a települések részére.

50 000 50 000

1.21.02. Szavazással összefüggõ egyéb kiadások OEVK székhely részére. 80 000 80 000

1.21.03. OEVB mûködtetésével kapcsolatos dologi kiadás 100 000 100 000

1.21.04. A választási eljárással összefüggõ egyéb dologi kiadások OEVK-nként.
Ajánlásellenõrzés, szavazatösszesítés feladatai, jegyzõkönyvek
ellenõrzése, adatrögzítés, számítógépek és a hálózat üzemeltetése,
papír és számítástechnikai segédanyagok

40 000 40 000

2. Személyi kiadások

2.21. OEVB 3 választott tagjának tiszteletdíja. 90 000 90 000

2.22. OEVI tagjának személyi normatívája 20 000 Ft fordulónként.
E normatíva az OEVI 15 tagja tekintetében vehetõ figyelembe.
Feladatait a Ve. 35-39. §-ai határozzák meg. Tevékenysége a választás
kitûzésétõl a jogerõs jegyzõkönyvi eredmény megállapításáig tart.

300 000 300 000

2.23. Amennyiben az OEVI mellett több OEVB mûködik, az OEVI-nek a
normatíva tekintetében figyelembe vehetõ tagjainak száma minden
OEVB után 10 fõvel növekszik.

200 000 200 000

3. Munkaadókat terhelõ járulékok

3.01.02. Munkaadót terhelõ járulékok hatályos jogszabály szerint.

MEGYEI KIADÁSOK

1. Dologi kiadások

1.31. A választás lebonyolításának területi (fõjegyzõ) szinten jelentkezõ
dologi kiadásai

1.31.01. TVI dologi kiadásai OEVK-nként 100 000

Kapcsolattartás az OEVK székhely településekkel, telefon, fax, gépkocsi
használat, biztonsági õrizet, értekezletek tartása HVI vezetõk részére,
technikai feltételek biztosítása (teremtakarítás, villamos energia),
részvétel az országos oktatáson.

1.31.03. TVI szavazásnapi kiadásai megyénként. Választási bizottság
szavazásnapi mûködésének biztosítása, kapcsolattartás a
településekkel (telefon, fax, papír), jogorvoslatok elbírálása.

150 000 150 000

1.32. Települések pénzügyi és logisztikai elszámolásához pénzügyi és
logisztikai rendszer mûködtetése megyénként.

150 000
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Kód Jogcím I. Forduló (forint) II. Forduló (forint)

1.33. TVI oktatási kiadásai. A TVI által a HVI vezetõk részére szervezett
oktatás költségei, távoktatáshoz kapcsolódó megyei szintû
konzultációk szervezése (5000 Ft / HVI vezetõ)

5 000

2. Személyi kiadások

2.31. Helyi választási iroda vezetõinek díja településtípusonként.
(Körjegyzõség esetén a körjegyzõség összlakosságszáma alapján.)

Feladatai a választási iroda létrehozása, mûködtetése, választásszakmai
felügyelete, választói névjegyzék tartalmának jogi ellenõrzése. A
választás lebonyolítása, szavazóköri jegyzõkönyvek ellenõrzése,
jegyzõkönyvek levéltárba helyezése.

2.31.01. 0–1 000 lakosig HVI vezetõi díj 24 000 24 000

2.31.02. 1 001–5 000 lakosig HVI vezetõi díj 30 000 30 000

2.31.03. 5 001–10 000 lakosig HVI vezetõi díj 36 000 36 000

2.31.04. 10 001–20 000 lakosig HVI vezetõi díj 48 000 48 000

2.31.05. 20 001–50 000 lakosig HVI vezetõi díj 72 000 72 000

2.31.06. 50 001–100 000 lakosig HVI vezetõi díj 96 000 96 000

2.31.07. 100 001 lakos felett HVI vezetõi díj 120 000 120 000

2.32. Körjegyzõség kapcsolt település(ek) utáni díja a jegyzõ részére,
kapcsolt településenként. A kapcsolódó települések választási
feladatainak irányítása, ellenõrzése.

4 000 4 000

2.33. Irodavezetõ plusz díja OEVK székhely településen, OEVI-nként. 40 000 40 000

2.34. TVB 3 választott tagjának 30 000 Ft/fõ tiszteletdíja 90 000 90 000

2.35. A TVI tagjainak személyi normatívája összesen. ATVI vezetõjének
döntése alapján legalább 10, legfeljebb 20 TVI tag részére. A választási
iroda feladatait a Ve. 35-39. §-ai határozzák meg. Tevékenysége a
választás kitûzésétõl a jogerõs jegyzõkönyvi eredmény megállapításáig
tart.

500 000 500 000

2.36. TVI vezetõ helyetteseinek díja megyénként

2.36.01. TVI vezetõ helyettesének (helyetteseinek) minimum 100 000 Ft/fõ díja 450 000 450 000

2.37. TVI vezetõk díja megyénként. 350 000 350 000

3. Munkaadókat terhelõ járulékok

3.01.03. Munkaadót terhelõ járulékok hatályos jogszabály szerint.

REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALOK KIADÁSAI

1. Dologi kiadások

1.41. Regionális államigazgatási hivatalok és kirendeltségek dologi
kiadásainak biztosítása.

1.41.02. Regionális államigazgatási hivatalok és kirendeltségek dologi kiadásai
(megyénként, ill. fõváros).

250 000

A választási eljárás 3 hónapján keresztül a választás informatikai
rendszereivel kapcsolatos feladatok ellátása, rendszer és felhasználói
programok telepítése, tesztelése, oktatása, részvétel az országos
próbák, fõpróbák megtartásán. Oktatások, kiszállások, sokszorosítás,
szállítás, helyi és területi PC Hot-line

1.41.03. Dologi kiadások többlet feladatai OEVK-nként 100 000

2. Személyi kiadások

2.41. Megbízási szerzõdések a regionális államigazgatási hivatalok és
kirendeltségek kapacitásának kiegészítésére (megyénként, ill. fõváros).

600 000

2.42. Regionális államigazgatási hivatal és kirendeltség vezetõinek díja
(megyénként, ill. fõváros).

150 000 150 000

3. Munkaadókat terhelõ járulékok

3.01.04. Munkaadót terhelõ járulékok hatályos jogszabály szerint.

KÖZPONTI KIADÁSOK

2. Személyi kiadások
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Kód Jogcím I. Forduló (forint) II. Forduló (forint)

2.55 A választási bizottsági tagok díjazása

2.55.01 A választási bizottság tagjainak távolléti díja (Ve. 21. § (4) bekezdés),
igény szerint.

2.55.02 SZSZB póttagok 15 000 Ft/fõ díja több szavazókörös településeken,
szavazókörönként maximum 2 fõ, az igazolással szavazás
lebonyolítására kijelölt szavazókörökben maximum 4 fõ, tényleges
igénybevétel alapján

2. melléklet a 36/2009. (XII. 30.) ÖM rendelethez

Tételek és normatívák

(külképviseleti)

Megnevezés I. Forduló (forint) II. Forduló (forint)

KÜLKÉPVISELETI KIADÁSOK

1. Dologi kiadások

1.23 Külképviseleti dologi kiadások

1.23.06 Külügyminiszter által kijelölt szerv dologi kiadásai
(kapcsolattartás a külképviseletekkel, fax, telefon, a
technikai és ellátási feladatok megteremtéséhez
gépkocsi és egyéb feltételek biztosítása)

4 000 000 4 000 000

2. Személyi kiadások

2.24 Külképviseletek kiadásai

2.24.02 KÜVI tagok díja 2 fõ 15 000 Ft 15 000 15 000

2.24.03 KÜVI vezetõjének díja 30 000 30 000

2.24.04 1 fõ KÜVI tag napidíja (Futár) Jogszabály
szerint

Jogszabály
szerint

2.24.05 Napidíj a KÜVI tagok magyarországi tartózkodásának
idejére

Jogszabály
szerint

Jogszabály
szerint

2.24.06 Munkaszerzõdések, megbízási szerzõdések a
külügyminiszter által kijelölt szervnél kapacitás
kiegészítésre (10 emberhó * 120 000 Ft)

1 200 000 1 200 000

3. Munkaadókat terhelõ járulékok

3.01.06 Munkaadót terhelõ járulékok hatályos jogszabály
szerint.
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3. melléklet a 36/2009. (XII. 30.) ÖM rendelethez

Az országgyûlési képviselõk 2010. évi általános választása

Feladattípusú elszámolás munkalapja

HVI/OEVI

Fõváros, megye:

1. Tájékoztató adatok

1.1. Település megnevezése:

1.2. Körjegyzõség esetén székhely település megnevezése:

hozzá kapcsolódó települések száma:

hozzá kapcsolódó települések megnevezése:

1.3. OEVK székhely település jelölése Igen/Nem:

OEVK-k száma:

1.4. Település lakosságszáma:

1.5. Körjegyzõség lakosságszáma:

1.6. Választópolgárok száma a 2. § (2) bekezdése szerint:

1.7. Szavazókörök száma:

támogatásszámításnál figyelembe vett:

tényleges:

1.8. Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:

1.9. Megismételt szavazás Igen/Nem:

2. Elszámolás adatai (Ft-ban)

2.1. Kapott támogatás összege: L

2.2. Norma szerint számolt összeg: N

2.3. A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg T

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:

2.4. A települést, körjegyzõséget megilletõ pénzügyi fedezet összege: N+T=F

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:

2.5. Az elszámolás után a település részére utalandó összeg: F-L

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:

2.6. A területi választási iroda részére visszautalandó összeg: L-F

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:
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Az országgyûlési képviselõk 2010. évi általános választása

Feladattípusú elszámolás többletköltség/feladatelmaradás részletezése

HVI/OEVI

Fõváros, megye:

Település megnevezése:

Összeg Ft

Jogcím Személyi
juttatások

Munkaadói
járulék

Dologi
kiadások Átlagbér Összesen

kód név

Összesen:

Dátum: ...........................

P. H.

.....................................................

aláírás

Készült: 2 példányban

Kapja: 1 példányt a helyi választási iroda/OEVI vezetõje

1 példányt a területi választási iroda vezetõje
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4. melléklet a 36/2009. (XII. 30.) ÖM rendelethez

Az országgyûlési képviselõk 2010. évi általános választása

Feladattípusú elszámolás munkalapja

TVI

Fõváros, megye illetve régió

1. Tájékoztató adatok

1.1. Szerv megnevezése:

1.2. Körjegyzõség esetén székhely település megnevezése:

hozzá kapcsolódó települések száma:

1.3. OEVK székhely település jelölése

OEVK-k száma:

1.4. Település lakosságszáma:

1.5. Körjegyzõség lakosságszáma:

1.6. Választópolgárok száma:

1.7. Szavazókörök száma:

támogatásszámításnál figyelembe vett:

tényleges:

1.8. Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:

1.9. Megismételt szavazás Igen/Nem:

2. Elszámolás adatai (Ft-ban)

2.1. Kapott támogatás összege: L

2.2. Norma szerint számolt összeg: N

2.3. A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg T

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:

2.4. Szervet megilletõ pénzügyi fedezet összege: N+T=F

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:

2.5. Az elszámolás után a szerv részére utalandó összeg: F-L

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:

2.6. A KEKKH részére visszautalandó összeg: L-F

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:
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Az országgyûlési képviselõk 2010. évi általános választása

Feladattípusú elszámolás többletköltség/feladatelmaradás részletezése

TVI

Fõváros/megye:

Összeg Ft

Jogcím Személyi
juttatások

Munkaadói
járulék

Dologi
kiadások Átlagbér Összesen

kód név

Összesen:

Dátum: ...........................

P. H.

.....................................................

aláírás

Készült: 2 példányban

Kapja: 1 példányt a területi választási iroda vezetõje

1 példányt a KEKKH elnöke
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5. melléklet a 36/2009. (XII. 30.) ÖM rendelethez

Az országgyûlési képviselõk 2010. évi általános választása

Feladattípusú elszámolás munkalapja

Fõvárosi/megyei összesítõ

Fõváros/megye

1. Tájékoztató adatok

1.1. Település megnevezése:

1.2. Megye:

települések száma:

1.3. OEVK székhely település jelölése

OEVK-k száma:

1.4. Település lakosságszáma:

1.5. Körjegyzõség lakosságszáma:

1.6. Választópolgárok száma a 2. § (2) bekezdése szerint:

1.7. Szavazókörök száma:

támogatásszámításnál figyelembe vett:

tényleges:

1.8. Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:

1.9. Megismételt szavazás Igen/Nem:

2. Elszámolás adatai (Ft-ban)

2.1. Kapott támogatás összege: L

2.2. Norma szerint számolt összeg: N

2.3. A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg T

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:

2.4. Szervet megilletõ pénzügyi fedezet összege: N+T=F

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:

2.5. Az elszámolás után a szerv részére utalandó összeg: F-L

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:

2.6. A KEKKH részére visszautalandó összeg: L-F

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:
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Az országgyûlési képviselõk 2010. évi általános választása

Feladattípusú elszámolás többletköltség/feladatelmaradás részletezése

Fõvárosi/megyei összesítõ

Fõváros/megye:

Összeg Ft

Jogcím Személyi
juttatások

Munkaadói
járulék

Dologi
kiadások Átlagbér Összesen

kód név

Összesen:

Dátum: .......................................

P. H.

.....................................................

aláírás

Készült: 2 példányban

Kapja: 1 példányt a területi választási iroda vezetõje

1 példányt a KEKKH elnöke

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 195. szám 49417



6. melléklet a 36/2009. (XII. 30.) ÖM rendelethez

Az országgyûlési képviselõk 2010. évi általános választása

Feladattípusú elszámolás munkalapja

Regionális államigazgatási hivatal és kirendeltségei

Regionális államigazgatási hivatal, kirendeltség:

1. Tájékoztató adatok

1.1. Szerv megnevezése:

1.2. Körjegyzõség esetén székhely település megnevezése:

hozzá kapcsolódó települések száma:

1.3. OEVK székhely település jelölése

OEVK-k száma:

1.4. Település lakosságszáma:

1.5. Körjegyzõség lakosságszáma:

1.6. Választópolgárok száma:

1.7. Szavazókörök száma:

támogatásszámításnál figyelembe vett:

tényleges:

1.8. Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:

1.9. Megismételt szavazás Igen/Nem:

2. Elszámolás adatai (Ft-ban)

2.1. Kapott támogatás összege: L

2.2. Norma szerint számolt összeg: N

2.3. A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg T

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:

2.4. Szervet megilletõ pénzügyi fedezet összege: N+T=F

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:

2.5. Az elszámolás után a szerv részére átadandó összeg: F-L

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:

2.6. Az Önkormányzati Minisztérium részére visszaadandó összeg: L-F

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:
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Az országgyûlési képviselõk 2010. évi általános választása

Feladattípusú elszámolás többletköltség/feladatelmaradás részletezése

Regionális államigazgatási hivatal és kirendeltségei

Regionális államigazgatási hivatal, kirendeltség:

Összeg Ft

Jogcím Személyi
juttatások

Munkaadói
járulék

Dologi
kiadások Átlagbér Összesen

kód név

Összesen:

Dátum: ...........................

P. H.

.....................................................

aláírás

Készült: 2 példányban

Kapja: 1 példányt a regionális államigazgatási hivatal, kirendeltség vezetõje

1 példányt a regionális államigazgatási hivatal vezetõje, kirendeltség esetén
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7. melléklet a 36/2009. (XII. 30.) ÖM rendelethez

Az országgyûlési képviselõk 2010. évi általános választása

Feladattípusú elszámolás munkalapja

Regionális összesítõ, államigazgatási hivatal

Régió:

1. Tájékoztató adatok

1.1. Település megnevezése:

1.2. Megye:

települések száma:

1.3. OEVK székhely település jelölése

OEVK-k száma:

1.4. Település lakosságszáma:

1.5. Körjegyzõség lakosságszáma:

1.6. Választópolgárok száma a 2. § (2) bekezdése szerint:

1.7. Szavazókörök száma:

támogatásszámításnál figyelembe vett:

tényleges:

1.8. Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:

1.9. Megismételt szavazás Igen/Nem:

2. Elszámolás adatai (Ft-ban)

2.1. Kapott támogatás összege: L

2.2. Norma szerint számolt összeg: N

2.3. A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg T

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:

2.4. Szervet megilletõ pénzügyi fedezet összege: N+T=F

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:

2.5. Az elszámolás után a szerv részére átadandó összeg: F-L

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:

2.6. Az Önkormányzati Minisztérium részére visszaadandó összeg: L-F

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:
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Az országgyûlési képviselõk 2010. évi általános választása

Feladattípusú elszámolás többletköltség/feladatelmaradás részletezése

Regionális összesítõ, államigazgatási hivatal

Régió:

Összeg Ft

Jogcím Személyi
juttatások

Munkaadói
járulék

Dologi
kiadások Átlagbér Összesen

kód név

Összesen:

Dátum: ...........................

P. H.

.....................................................

aláírás

Készült: 2 példányban

Kapja: 1 példányt a területi választási iroda vezetõje

1 példányt a KEKKH elnöke
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8. melléklet a 36/2009. (XII. 30.) ÖM rendelethez

Az országgyûlési képviselõk 2010. évi általános választása

Választási kiadások elszámolási munkalapja

KüM, KüVI

Felügyeleti szerv vagy ország/település

1. Tájékoztató adatok

1.1. Szerv megnevezése:

1.2. Körjegyzõség esetén székhely település megnevezése:

hozzá kapcsolódó települések száma:

hozzá kapcsolódó települések neve:

1.3. OEVK székhely település jelölése:

OEVK-k száma:

1.4. Település lakosságszáma:

1.5. Körjegyzõség lakosságszáma:

1.6. Választópolgárok száma:

1.7. Szavazókörök száma:

támogatásszámításnál figyelembe vett:

tényleges:

1.8. Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:

1.9. Megismételt szavazás Igen/Nem:

2. Elszámolás adatai (Ft-ban)

2.1. Kapott támogatás összege: L

2.2. Norma szerint számolt összeg: N

2.3. A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg F-N=T

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:

2.4. Szervet megilletõ pénzügyi fedezet összege: F

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:

2.5. Az elszámolás után a szerv részére átadandó összeg: F-L

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:

2.6. Az Önkormányzati Minisztérium részére visszaadandó összeg: L-F

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:
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Az országgyûlési képviselõk 2010. évi általános választása

Választási kiadások tételes elszámolási munkalapja

Választási kiadások részletezése

KüM, KüVI

Felügyeleti szerv vagy ország/település

Szerv megnevezése:

Összeg Ft

Jogcím Bizonylat
Személyi

juttatások
Munkaadói

járulék

Dologi kiadások
és intézményi
beruházások

Átlagbér Összesen
kód név száma tárgya

Összesen:
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Az országgyûlési képviselõk 2010. évi általános választása

Választási kiadás elszámolás többletköltség/feladatelmaradás részletezése

KüM, KüVI

Felügyeleti szerv vagy ország/település

Szerv megnevezése:

Összeg Ft

Jogcím Személyi
juttatások

Munkaadói
járulék

Dologi
kiadások Átlagbér Összesen

kód név

Összesen:

Dátum: ...........................

P. H.

.....................................................

aláírás

Készült: 2 példányban

Kapja: 1 példányt a szerv vezetõje

1 példányt a KEKKH elnöke
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9. melléklet a 36/2009. (XII. 30.) ÖM rendelethez

Az országgyûlési képviselõk 2010. évi általános választása

Választási kiadások elszámolási munkalapja

KüM, KüVI összesítõ

Felügyeleti szerv:

1. Tájékoztató adatok

1.1. Szerv megnevezése:

1.2. Körjegyzõség esetén székhely település megnevezése:

hozzá kapcsolódó települések száma:

hozzá kapcsolódó települések neve:

1.3. OEVK székhely település jelölése:

OEVK-k száma:

1.4. Település lakosságszáma:

1.5. Körjegyzõség lakosságszáma:

1.6. Választópolgárok száma:

1.7. Szavazókörök száma:

támogatásszámításnál figyelembe vett:

tényleges:

1.8. Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:

1.9. Megismételt szavazás Igen/Nem:

2. Elszámolás adatai (Ft-ban)

2.1. Kapott támogatás összege: L

2.2. Norma szerint számolt összeg: N

2.3. A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg F-N=T

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:

2.4. Szervet megilletõ pénzügyi fedezet összege: F

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:

2.5. Az elszámolás után a szerv részére átadandó összeg: F-L

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:

2.6. Az Önkormányzati Minisztérium részére visszaadandó összeg: L-F

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:
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Az országgyûlési képviselõk 2010. évi általános választása

Választási kiadások tételes elszámolási munkalapja

Választási kiadások részletezése

KüM, KüVI összesítõ

Felügyeleti szerv megnevezése:

Összeg Ft

Jogcím
Személyi

juttatások
Munkaadói

járulék

Dologi
kiadások és
intézményi

beruházások

Átlagbér Összesen
kód név

Összesen:
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Az országgyûlési képviselõk 2010. évi általános választása

Választási kiadás elszámolás többletköltség/feladatelmaradás részletezése

KüM, KüVI összesítõ

Felügyeleti szerv megnevezése:

Összeg Ft

Jogcím
Személyi

juttatások
Munkaadói

járulék

Dologi
kiadások és
intézményi

beruházások

Átlagbér Összesen
kód név

Összesen:

Dátum: ...........................

P. H.

.....................................................

aláírás

Készült: 2 példányban

Kapja: 1 példányt a szerv vezetõje

1 példányt a KEKKH elnöke
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10. melléklet a 36/2009. (XII. 30.) ÖM rendelethez

Az országgyûlési képviselõk 2010. évi általános választása

Választási kiadások elszámolási munkalapja

ÖM

Felügyeleti szerv

1. Tájékoztató adatok

1.1. Szerv megnevezése:

1.2. Körjegyzõség esetén székhely település megnevezése:

hozzá kapcsolódó települések száma:

hozzá kapcsolódó települések neve:

1.3. OEVK székhely település jelölése:

OEVK-k száma:

1.4. Település lakosságszáma:

1.5. Körjegyzõség lakosságszáma:

1.6. Választópolgárok száma:

1.7. Szavazókörök száma:

támogatásszámításnál figyelembe vett:

tényleges:

1.8. Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:

1.9. Megismételt szavazás Igen/Nem:

2. Elszámolás adatai (Ft-ban)

2.1. Kapott támogatás összege: L

2.2. Norma szerint számolt összeg: N

2.3. A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg F-N=T

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:

2.4. Szervet megilletõ pénzügyi fedezet összege: F

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:

2.5. Az elszámolás után a szerv részére átadandó összeg: F-L

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:

2.6. Az Önkormányzati Minisztérium részére visszaadandó összeg: L-F

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:
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Az országgyûlési képviselõk 2010. évi általános választása

Választási kiadások tételes elszámolási munkalapjának adattartalma

Választási kiadások részletezése

ÖM

Felügyeleti szerv

Szerv megnevezése:

Összeg Ft

Jogcím Bizonylat
Személyi juttatások Munkaadói járulék

Dologi kiadások
és intézményi
beruházások

Átlagbér Összesen
kód név száma tárgya

Összesen:
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Az országgyûlési képviselõk 2010. évi általános választása

Választási kiadás elszámolás többletköltség/feladatelmaradás részletezése munkalapjának adattartalma

ÖM

Felügyeleti szerv

Szerv megnevezése:

Összeg Ft

Jogcím
Személyi

juttatások
Munkaadói

járulék

Dologi
kiadások és
intézményi

beruházások

Átlagbér Összesen
kód név

Összesen:

Dátum: ...........................

P. H.

.....................................................

aláírás

Készült: 2 példányban

Kapja: 1 példányt a szerv vezetõje

1 példányt a KEKKH elnöke
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11. melléklet a 36/2009. (XII. 30.) ÖM rendelethez

Az országgyûlési képviselõk 2010. évi általános választása

Feladattípusú elszámolás munkalapja

Országos összesítõ

Országos összesen

1. Tájékoztató adatok

1.1. Település megnevezése:

1.2. Országos összesen:

települések száma:

1.3. OEVK székhely település jelölése:

OEVK-k száma:

1.4. Település lakosságszáma:

Körjegyzõség lakosságszáma:

1.5. Választópolgárok száma a 2. § (2) bekezdése szerint:

1.6. Szavazókörök száma:

támogatásszámításnál figyelembe vett:

tényleges:

1.7. Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:

1.9. Megismételt szavazás Igen/Nem:

2. Elszámolás adatai (Ft-ban)

2.1. Kapott támogatás összege: L

2.2. Norma szerint számolt összeg N

2.3. A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg T

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:

2.4. Az elszámolások szerinti pénzügyi fedezet összege: N+T=F

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

OVI vezetõje által engedélyezett átcsoportosítás:

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:

2.5. Az elszámolás után a szerveket megilletõ összeg: F-L

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások (átlagbér nélkül):

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:

2.6. Az Önkormányzati Minisztérium részére visszautalandó összeg: L-F

Ebbõl: személyi juttatások:

munkaadókat terhelõ járulékok:

dologi kiadások:

átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:
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Az országgyûlési képviselõk 2010. évi általános választása

Feladattípusú elszámolás többletköltség/feladatelmaradás részletezése

Országos összesítõ

Országos összesen:

Összeg Ft

Jogcím
Személyi

juttatások
Munkaadói

járulék

Dologi és
felhalmozási

kiadások
Átlagbér Összesen

kód név

Összesen:

Dátum: ..........................

P. H.

.....................................................

aláírás

Készült: 3 példányban

Kapja: 1 példányt az OVI vezetõje

1 példányt a KEKKH elnöke

1 példányt a Miniszter
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12. melléklet a 36/2009. (XII. 30.) ÖM rendelethez

A választásokra biztosított pénzügyi fedezet kiemelt elõirányzatonkénti bontása

KEKKH Regionális államigazgatási hivatal, egyéb
ÖM szervek, egyéb az államháztartási tv.

hatálya alá tartozó szervek

Egyéb az Áht. hatálya alá nem tartozó
szervek

Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás

Áht. hatálya alá
tartozó szervet
illetõ támogatás

Támogatásértékû
mûködési és
felhalmozási kiadás
központi
költségvetési
szervnek

Támogatásértékû
mûködési és
felhalmozási
bevétel központi
költségvetési
szervtõl

Tényleges
felhasználásnak
megfelelõen

TVI

TVI-k támogatása Támogatásértékû
mûködési kiadás
helyi
önkormányzatok-
nak és költségvetési
szerveinek

Támogatásértékû
mûködési bevétel
központi
költségvetési
szervtõl

Tényleges
felhasználásnak
megfelelõen

Áht. hatálya alá
nem tartozó szervet
illetõ támogatás

Mûködési célú
pénzeszközátadás
államháztartáson
kívülre

Számviteli törvény
szerint

Tényleges
felhasználásnak
megfelelõen,
számviteli törvény
szerint

KEKKH TVI HVI

Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás

HVI-k támogatása Támogatásértékû
mûködési kiadás
helyi
önkormányzatok-n
ak és költségvetési
szerveinek

Továbbadási
(lebonyolítási) célú
mûködési bevétel
központi
költségvetési
szervtõl

Központi
költségvetési
szervtõl kapott
továbbadási
(lebonyolítási) célú
mûködési kiadás

Támogatásértékû
mûködési bevétel
központi
költségvetési
szervtõl

Tényleges
felhasználásnak
megfelelõen
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A pénzügyminiszter 45/2009. (XII. 30.) PM rendelete

egyes vámjogi tárgyú rendeletek és a pénzügyi szabálysértésekre vonatkozó

eljárási szabályokról szóló 23/2000. (V. 18.) PM rendelet módosításáról

Az 1. § és az 5. § (4) bekezdése tekintetében a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény 167. § (5) bekezdésében kapott

felhatalmazás alapján, a 2–3. § és az 5. § (2) bekezdése tekintetében a Vám- és Pénzügyõrségrõl szóló 2004. évi XIX. törvény 43. §

a) pontjában, a 4. § és az 5. § (3) bekezdése tekintetében a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 82. §

h) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet

1. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § (1) A pénzügyi szabálysértésekre vonatkozó eljárási szabályokról szóló 23/2000. (V. 18.) PM rendelet (a továbbiakban:

Pszer.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A Vám- és Pénzügyõrség szervezetérõl, valamint egyes szervek kijelölésérõl szóló 314/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelet 17. § (1) bekezdése szerint a Vám- és Pénzügyõrség hatáskörébe tartozó szabálysértések elbírálására

hatáskörrel nem rendelkezõ vámszerv a pénzügyi szabálysértések felderítése esetén – a Vám- és Pénzügyõrségrõl

szóló 2004. évi XIX. törvény (a továbbiakban: VPtv.) 2. § (4) bekezdés a) pontjára tekintettel – jogosult a VPtv. 5. §

(4) bekezdés c) és e) pontjában meghatározott célok elérése érdekében eljárási cselekmények foganatosítására.”

(2) A Pszer. 6. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A pénzügyi szabálysértések során alkalmazott eljárási cselekmények hangfelvétellel is rögzíthetõk. A hangfelvétel

csak a nyilatkozatot tartalmazhatja. A személyi és egyéb adatokat a hangfelvétel esetén is írásban kell rögzíteni, és azt

az eljárásban részt vevõ személyeknek aláírással hitelesíteniük kell. A jegyzõkönyvben a nyilatkozat helyén

– a hangfelvétel nyilvántartási számának feltüntetése mellett a hangfelvétel alapján – megjegyzést kell alkalmazni.

A hangfelvételt a jegyzõkönyv lezárása elõtt le kell játszani, a nyilatkozó kérésére az kiegészíthetõ, kijavítható, illetve

módosítható.”

2. § A Vám- és Pénzügyõrségrõl szóló törvény végrehajtásáról szóló 24/2004. (IV. 23.) PM rendelet (a továbbiakban: VPr.)

16. §-a a következõ (21) bekezdéssel egészül ki:

„(21) A VPKr. 15. § (1) bekezdés r) pontja szerinti fémkereskedelmi hatósági feladatok tekintetében Budapest és Pest

megye közigazgatási területén a 17. számú Vám- és Pénzügyõri Hivatal illetékes.”

3. § A VPr. a következõ 19. §-sal egészül ki:

„19. § A Dél-Pest térségi Vám- és Pénzügyõri Hivatal illetékes a katonai vámügyi szerv által Budapesten és Pest

megyében indított eljárásokban.”

4. § Az egyes vámjogi tárgyú, valamint a Vám- és Pénzügyõrségre vonatkozó PM rendeletek módosításáról szóló 28/2009.

(XI. 30.) PM rendelet 17. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az elektronikus vám elé állítási engedéllyel rendelkezõk az alábbi engedélyeiket – az abban meghatározott keretek között –

továbbra is használhatják:]

„ c) az integrált postaforgalomra vonatkozó egyes vámjogszabályokról szóló PM rendelet szerinti könnyített eljárásra

vonatkozó engedély.”

5. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) A VPr. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(3) A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet (a továbbiakban: VTVr.)

2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(4) Hatályát veszti a Pszer. 1. § (4) és (5) bekezdése, 3. § (2) és (3) bekezdése.

(5) Ez a rendelet 2010. január 2-án hatályát veszti.

Dr. Oszkó Péter s. k.,
pénzügyminiszter
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1. melléklet a 45/2009. (XII. 30.) PM rendelethez

1. A VPr. 2. számú mellékletében az 1. számú Repülõtéri Vám- és Pénzügyõri Hivatalra vonatkozó rendelkezések

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. számú Repülõtéri Vám- és
Pénzügyõri Hivatal

Illetékessége szabálysértési ügyekben és vámigazgatási ügyekben
– az utasok kézi- és feladott poggyászaival összefüggésben indult
vámigazgatási és a jövedéki ügyek kivételével – a következõ helyekre terjed
ki:
Ferihegyi Nemzetközi Repülõtér;
Airport Business Park, 2220 Vecsés, Lõrinci út 59–61.
helyrajzi szám: Vecsés 0148/41 és 0148/43;
Airport City, 2220 Vecsés, helyrajzi szám: Vecsés 6030/9–12;
1097 Budapest, Fehérakác u. 3. helyrajzi szám: 38236/723;
illetve
1097 Budapest, Ecseri u. 14–16. helyrajzi szám: 38236/575. területére.”

2. A VPr. 2. számú mellékletében az 1. számú Repülõtéri Vám- és Pénzügyõri Hivatalra vonatkozó rendelkezések
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. számú Repülõtéri Vám- és
Pénzügyõri Hivatal

Illetékessége a szabálysértési ügyek, a VPKr. 16. §-ának (1) bekezdése
alapján hatáskörébe tartozó jövedéki ügyek, az utasok kézi-
és feladott poggyászaival összefüggésben indult vámigazgatási ügyek
tekintetében, továbbá a VPKr. 15. § (1) bekezdés m) pontja alapján
hatáskörébe tartozó környezetvédelmi termékdíj hatósági ügyek
vonatkozásában a következõ helyekre terjed ki: Ferihegyi Nemzetközi
Repülõtér, Budapesti Nemzetközi Hajókikötõ, illetve légi forgalom
tekintetében Pest megye közigazgatási területére.”

2. melléklet a 45/2009. (XII. 30.) PM rendelethez

A VTVr. 2. számú melléklete a következõ rendelkezésekkel egészül ki:

[Számla száma Számla elnevezése]

„10032000-01037461 VPOP fémkereskedelmi bírság bevételi számla

10032000-01501449 VPOP fémkereskedelmi letétek elszámolási számla”
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A szociális és munkaügyi miniszter 33/2009. (XII. 30.)SZMM rendelete

a foglalkoztatást elõsegítõ támogatásokról, valamint a Munkaerõpiaci Alapból foglalkoztatási

válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló

6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet módosításáról

A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 20. § (3) bekezdésében kapott

felhatalmazás alapján, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §

a) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva – a Munkaerõpiaci Alap Irányító Testülete véleményének meghallgatásával –

a következõket rendelem el:

1. § A foglalkoztatást elõsegítõ támogatásokról, valamint a Munkaerõpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek

kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet (a továbbiakban R.) a 15. §-át követõen

a következõ alcímmel és 16–17. §-sal egészül ki:

„Rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy foglalkoztatásának támogatása
16. § (1) Az Flt. 16/B. §-ában meghatározott támogatás nyújtásának további feltétele, hogy a rendelkezésre állási

támogatásra jogosult személy felvételének az érintett munkaadó munkavállalói létszámának nettó növekedését kell

eredményeznie az elõzõ 12 hónap átlagához viszonyítva, kivéve, ha a munkahely megüresedésére a munkaviszonynak

a munkavállaló részérõl történõ megszüntetése, munkaképtelenné válása, öregségi nyugdíjazás, illetõleg

a munkáltató rendkívüli felmondása és nem létszámleépítés következtében került sor.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás nem nyújtható a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi

XXII. törvény 106. §-a, 150. § (1) bekezdése, valamint 193/C. § a) pontja szerinti foglalkoztatáshoz.

(3) A támogatás igénybevételével egyidejûleg ugyanazon munkavállaló foglalkoztatásához – a helyközi utazás

támogatása, a csoportos személyszállítás támogatása, valamint a külön törvény szerint igénybe vehetõ START EXTRA

kártyával rendelkezõ személy foglalkoztatásához kapcsolódó járulékkedvezmény kivételével – más támogatás nem

vehetõ igénybe.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás kizárólag az általános csoportmentességi rendelet I. fejezetében és

40–41. cikkében foglaltakkal összhangban nyújtható. Az igényelhetõ támogatás összegének meghatározásakor

figyelembe kell venni az általános csoportmentességi rendelet 7. cikkének (4) bekezdésében foglalt rendelkezéseket.

Az összeg kiszámításánál figyelembe kell venni az Mt. 85/A. (1) bekezdése szerinti munkáltató esetében a jogelõd

munkáltató részére nyújtott támogatást is.

(5) A rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy felvételéhez nyújtható támogatás támogatási intenzitása nem

haladhatja meg a felvételt követõ legfeljebb 12 hónap bruttó bérköltségének 50 százalékát. Ha a foglalkoztatás az

elõbbi idõszaknál rövidebb a támogatást arányosan csökkenteni kell.

(6) Megváltozott munkaképességû rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy felvételéhez nyújtott

támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg a bármely adott idõszak – amely alatt a megváltozott

munkaképességû rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy foglalkoztatása történik – bruttó bérköltségének

75 százalékát. Ha a foglalkoztatás az elõbbi idõszaknál rövidebb a támogatást arányosan csökkenteni kell.

17. § (1) A 16. § (1) bekezdésben meghatározott támogatás iránti kérelmet a rendelkezésre állási támogatásra jogosult

személy foglalkoztatásának megkezdését megelõzõen kell benyújtani.

(2) Meg kell szüntetni a 16. § (1) bekezdésében meghatározott támogatás folyósítását, illetõleg a kifizetett támogatást

– a kötelezettségszegés arányában részben vagy egészben – vissza kell fizetni, ha a munkaadó a vállalt foglalkoztatási

kötelezettségének nem tesz eleget. Mentesül a munkaadó a visszafizetési kötelezettség alól, ha igazolja, hogy

a munkaviszony azonnali hatállyal a próbaidõ alatt, a munkaadó rendkívüli felmondása, jogutód nélküli megszûnése,

vagy a munkavállaló rendes felmondása következtében szûnt meg, illetõleg a munkaadó által elrendelt állásidõ

mértéke a foglalkoztatási kötelezettség idõtartama alatt nem éri el a 20 munkanapot.

(3) A munkaügyi központ a munkaadó által benyújtott igénylés alapján a támogatást havonta utólag folyósítja.”

2. § Az R. 27/B. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, és ezzel egyidejûleg a jelenlegi (2) bekezdés számozása

(3) bekezdésre változik:

„(2) Az e rendeletben szabályozott támogatások nyújtása során kiemelt szempontként kell figyelembe venni az olyan

személy foglalkoztatásának elõsegítését, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát a Magyar Köztársaság

2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvény 55. § (2) bekezdése

alapján szüntették meg.”
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3. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén hatályba.

(2) Az R. 18/A. § (9) bekezdésében a „(7) bekezdésében” szövegrész helyébe a „(7) bekezdésben” szöveg lép.

(3) Ez a rendelet az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos

fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetõnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános

csoportmentességi rendelet) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az Aktív foglalkoztatási célok támogatása fejezeti kezelésû elõirányzat

felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 21/1999. (IV. 28.) GM rendelet (a továbbiakban: Rendelet)

1. § (1) bekezdésében a „Foglalkoztatáspolitikai” szövegrész helyébe „Szociális” szöveg lép.

(5) A Rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az elõirányzatból nyújtott támogatásokkal kapcsolatos – 2009. december 31-én még le nem zárt – pályázatok

(hatósági szerzõdések) kezelésével, mûködtetésével kapcsolatos részfeladatokat a minisztérium megbízásából

a beruházás helye szerint illetékes regionális munkaügyi központ látja el.”

(6) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Herczog László s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

A szociális és munkaügyi miniszter 34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelete

az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról

A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 36/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában megállapított

feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § (1) A munkaadó az álláskeresési járadékra, valamint az álláskeresési segélyre való jogosultság, továbbá ezen ellátások

összegének megállapításához szükséges adatok nyilvántartásához a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek

ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 36/A. §-ában meghatározott igazolólapot a melléklet

szerinti tartalommal köteles két példányban kiállítani.

(2) Az igazolólap egy példányát a munkavállalónak az utolsó munkában töltött napon ki kell adni, a másik példányát

pedig a munkaadónak 5 évig meg kell õrizni.

2. § Az igazolólapnak azok az adatai, amelyeket az 1992. július 1-jéig hatályban volt jogszabály alapján kiállított

munkakönyv tartalmaz, ez utóbbival is igazolhatók.

3. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a munkanélküli járadék megállapításához szükséges igazolólapról szóló 4/1997. (I. 28.) MüM rendelet.

(3) E rendelet szabályait azokban az esetekben kell alkalmazni, ha a munkaviszony 2009. december 31-ét követõen szûnt

meg.

(4) A regionális munkaügyi központok illetékességérõl szóló 13/2007. (III. 28.) SZMM rendelet mellékletében

a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ kirendeltségeinek felsorolását tartalmazó szövegben ay „1061

Budapest, Andrássy út 10. Pályakezdõ és Diplomás Álláskeresõk Közvetítõ Irodája” szövegrész helyébe az „1092.

Budapest, Ráday utca 42–44. Pályakezdõ és Diplomás Álláskeresõk Közvetítõ Irodája” szöveg lép.

(5) E § (2) és (4) bekezdése 2010. január 2-án hatályát veszti. Ez a bekezdés 2010. január 3-án hatályát veszti.

Dr. Herczog László s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
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Melléklet a 34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelethez

Igazolólap az álláskeresési járadék és az álláskeresési segély megállapításához

Munkáltató adatai

1. Neve:

2. Címe:

3. Adószáma:

4. TEÁOR szám:

Munkavállaló adatai

5. Neve:

6. Születési neve:

7. Anyja neve:

8. Születési hely, idõ:

9. TAJ száma:

10. Lakóhelye:

11. Tartózkodási helye:

Munkaviszonyra (közalkalmazotti, köztisztviselõi jogviszonyra, bírósági és igazságügyi, valamint ügyészségi szolgálati

viszonyra, a biztosított bedolgozói – és az 1994. június 1-jét megelõzõen létesített – ezzel egy tekintet alá esõ

bedolgozói jogviszonyra, a hivatásos nevelõ szülõi jogviszonyra) vonatkozó adatok:

12. Munkaköre (FEOR szerinti besorolásban):

13. Jogviszony kezdete:

14. Jogviszony vége:

15. A jogviszony megszüntetésének/megszûnésének módja (lásd Kitöltési útmutató):

16. A munkaviszony megszûnésének idõpontját megelõzõ négy naptári negyedév kezdõnapja (az idõszak kezdete):

17. A munkaviszony megszûnésének idõpontját megelõzõ négy naptári negyedév kezdõnapjától a munkaviszony utolsó

napjáig terjedõ idõszakban elért munkaerõ-piaci járulékalap összege (Ft):

18. A munkaviszony megszûnésének idõpontját megelõzõ négy naptári negyedév kezdõnapjától, a jogviszony utolsó

napjáig tartó idõszakban azoknak a hónapoknak a száma, amelyekben a munkavállalónak volt járulék alapja (az

érintett hónapok száma):

19. A munkaviszony fennállása alatt az utolsó, legalább hat hónapig betöltött munkakör (FEOR szerinti besorolásban):

20. A munkaviszony idõtartama alatt igénybevett 30 napot meghaladó mértékû fizetés nélküli szabadság idõtartama

(lásd Kitöltési útmutató):

a) fizetés nélküli szabadság kezdõnapja – fizetés nélküli szabadság utolsó napja

b) fizetés nélküli szabadság kezdõ napja – fizetés nélküli szabadság utolsó napja

c) fizetés nélküli szabadság kezdõ napja – fizetés nélküli szabadság utolsó napja

Keltezés helye, dátum

..........................................

cégszerû aláírás
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Kitöltési útmutató az álláskeresési járadék és az álláskeresési segély megállapításához szükséges

igazolólaphoz

Bevezetés

Az igazolást a 2009. december 31-ét követõen megszûnt vagy megszüntetett munkaviszony esetén kell kiállítani.

Magyarázat az egyes pontokhoz

15. pont: A jogviszony megszüntetésének/megszûnésének módja*

A munkaviszony megszüntetésének lehetséges esetei:

a) a munkavállaló rendes felmondása (a köztisztviselõ, a közalkalmazott, valamint a hivatásos szolgálatban álló

személy lemondása)

b) a munkáltató rendkívüli felmondással (a közszolgálati jogviszony hivatalvesztéssel, a közalkalmazotti jogviszony

elbocsátással, valamint a hivatásos és szerzõdéses állományú jogviszonynak a fegyveres szervek hivatásos

állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 53. § e)–f) pontjában, 56. § (2) bekezdés

b) pontjában, valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló

2001. évi XCV. törvény 56. § e)–f) pontjában, és 59. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott módon történõ

megszüntetése.

17. pont: A munkaviszony megszûnésének idõpontját megelõzõ négy naptári negyedév kezdõnapjától a munkaviszony

utolsó napjáig terjedõ idõszakban elért munkaerõ-piaci járulékalap összege

A munkaerõ-piaci járulékalap meghatározásánál a következõket kell figyelembe venni:

a) Amennyiben vizsgált idõszakban vannak 2010. január 1-jénél korábbi idõszakok (ebben az idõszakban

munkaerõ-piaci járulékfizetési kötelezettség nem állt fent), akkor adott idõszak vonatkozásában a munkavállaló

társadalombiztosítási járulékalapját kell figyelembe venni.

b) Amennyiben a munkavállalónak a vizsgált négy naptári negyedév kezdõnapjától a jogviszony utolsó napjáig

terjedõ idõszakban egyáltalán nem volt járulékalapja, akkor az igazolás 17. pontjához 0 Ft-ot kell írni.

20. pont: A munkaviszony idõtartama alatt igénybevett 30 napot meghaladó mértékû fizetés nélküli szabadság

idõtartama

Ebben a részben a munkaviszony ideje alatt igénybevett 30 napot meghaladó mértékû fizetés nélküli szabadság teljes

idõtartamát – beleértve az elsõ 30 napot is – kell feltüntetni. A munkaviszony ideje alatt igénybevett 30 napot

meghaladó mértékû fizetés nélküli szabadság idõtartamában nem kell feltüntetni az Flt. 25. § (4) bekezdés szerinti

fizetés nélküli szabadságokat.

a) a gyermek

aa) harmadik életéve betöltéséig, a gyermek otthoni gondozása céljából;

ab) tizedik életéve betöltéséig a gyermekgondozási segély folyósításának idõtartama alatt, feltéve, hogy

a munkavállaló a gyermeket otthonában gondozza;

ac) a gyermek tizenkettedik életéve betöltéséig a gyermek betegsége esetén, az otthoni ápolás érdekében,

valamint

b) közeli hozzátartozó otthoni ápolása céljából [Mt. 139. § (1) bek.], továbbá

c) a munkavállaló magánerõbõl a saját részére lakás építése [Mt. 140. § (1) bek.].

* (A munkáltatónak abban az esetben kell kitölteni, ha az elõzõekben felsorolt jogviszonyok az itt felsorolt módokon szûntek meg).
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A szociális és munkaügyi miniszter 35/2009. (XII. 30.) SZMM rendelete

egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés b), c), h) és l) pontjában, valamint a helyi

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális és munkaügyi miniszter

feladat- és hatáskörérõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) és c) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva

a következõket rendelem el:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérõl szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM

rendelet módosítása

1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérõl szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet

(a továbbiakban: Ir.) 3. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az 1. számú melléklet szerinti kérelem C részének I. pontját – étkeztetés, házi segítségnyújtás, továbbá az Szt.

115/A. § szerint térítésmentesen biztosítandó ellátások kivételével – valamennyi személyes gondoskodási forma

esetében, II. pontját étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében, III. pontját – az Szt. 117/B. §-a szerinti vállalás

kivételével – idõsotthoni ellátás esetében kell kitölteni.”

2. § Az Ir. „A szociális ellátás iránti kérelem” címe a következõ 3/A. §-sal egészül ki:

„3/A. § (1) Hajléktalan személyek ellátását biztosító szolgáltatások, a közösségi ellátások, a támogató szolgáltatás és

a nappali ellátás esetén az a személy is ellátható, aki a szolgáltató vagy intézmény külön jogszabályban meghatározott

ellátási területén tartózkodik, de ott nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel.

(2) Bentlakást nyújtó intézmény esetén – az intézmény férõhelyeinek 10%-áig – az a személy is ellátható, aki

az intézmény külön jogszabályban meghatározott ellátási területén nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel vagy

tartózkodási hellyel.”

3. § Az Ir. 12. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A bentlakásos intézmény vezetõje, illetõleg a megállapodás megkötésére feljogosított személy az ellátásra

vonatkozó igényt a kézhezvétel napján nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás az 5. számú melléklet szerinti adatokat

tartalmazza.”

4. § Az Ir. a következõ 18. §-sal egészül ki:

„18. § Az alapszolgáltatást igénylõ személy az ellátás kérelmezésekor írásban nyilatkozik arról, hogy igénybe vesz-e

más szolgáltatónál, intézménynél valamilyen alapszolgáltatást. Nem kell nyilatkozni a népkonyha, a családsegítés,

az utcai szociális munka, a nappali melegedõ, a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, valamint

a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbû ellátás igénybevételérõl.”

5. § Az Ir. 21. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A fogyatékos személyek nappali ellátásának igénybevétele iránti kérelemhez mellékelni kell a fogyatékosság

fennállását igazoló,

a) a tanulási képességet vizsgáló szakértõi és rehabilitációs bizottság, illetve az országos szakértõi és rehabilitációs

tevékenységet végzõ bizottság szakértõi véleményét vagy

b) a fogyatékosság jellege szerinti szakorvosi leletet vagy

c) az Szt. 65/C. §-ának (6) bekezdése szerinti dokumentumokat.”

6. § Az Ir. 22. § (2) bekezdés a) pontjának aa) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A szociális rászorultság igazolására a következõ iratokat, nyilatkozatokat lehet elfogadni: a) az egészségi állapoton, illetve

a betegségen alapuló szociális rászorultság esetében a külön jogszabály szerinti, két évnél nem régebbi]

„aa) igazolást, amelynek 1. pontjában az ellátást igénylõ besorolása a b)–e) pont szerinti vagy amelynek 1. pontja

szerint jelzõrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása egészségi állapot alapján indokolt, és a felülvizsgálat

határideje – amennyiben megjelöl ilyet – nem járt le, illetve”
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7. § (1) Az Ir. 1. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.

(2) Az Ir. 10. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl

szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása

8. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000.

(I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következõ k) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában]

„k) férõhely: a mûködési engedélyben meghatározott legmagasabb napi ellátotti létszám.”

9. § (1) Az R. 5. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A szociális szolgáltatónak rendelkeznie kell]

„c) szervezeti és mûködési szabályzattal, amely az egyszemélyes szolgálat esetén a fenntartó önkormányzat

képviselõ-testülete hivatalának szervezeti és mûködési szabályzata is lehet,”

(2) Az R. 5. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A szociális intézménynek rendelkeznie kell]

„c) az 1. számú mellékletben meghatározott szabályzatokkal, nappali ellátást nyújtó intézmény esetében az 1. számú

melléklet I.2. pontja szerinti szabályzat kivételével.”

10. § Az R. 5/B. §-a a következõ g) ponttal egészül ki:

[A szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza]

„g) amennyiben a szociális szolgáltató, intézmény költségvetési szerv, a költségvetési szervekre külön jogszabályban

elõírt tartalmi elemeket.”

11. § Az R. I. Fejezetének „Általános mûködési feltételek” címe a következõ 5/C. §-sal egészül ki:

„5/C. § Nem állami fenntartású szociális intézmény esetén a fenntartónak folyamatosan rendelkeznie kell a nappali

ellátás és a bentlakásos intézményi ellátás körében okozott kár megtérítésére vonatkozó hatályos felelõsségbiztosítási

szerzõdéssel.”

12. § Az R. I. Fejezetének „Általános személyi feltételek” címe a következõ 6/A. §-sal egészül ki:

„6/A. § (1) Amennyiben a nappali intézményben ellátott a külön jogszabály szerinti szociális foglalkoztatásban vesz

részt, az ellátottat a nappali intézményre vonatkozó szakmai létszámnormák tekintetében – az intézményvezetõre

vonatkozó létszámnorma kivételével – nem kell figyelembe venni.

(2) A külön jogszabály szerinti külsõ férõhelyet a szakmai létszámnormák számításánál nem kell figyelembe venni.

(3) Az Szt. 57. §-ának (3) bekezdése, illetve 85/A. §-ának (1) bekezdése szerinti ellátotti létszámot külön kell vizsgálni

a székhelyre és az egyes telephelyekre.”

13. § Az R. II. Fejezetének 1. Címe a következõ új 19/B. §-sal egészül ki:

„19/B. § Étkeztetés, házi segítségnyújtás, valamint idõskorúak nappali ellátása esetén a személyes gondoskodást

nyújtó intézmény vezeti a 4. számú melléklet szerinti igénybevételi naplót.”

14. § Az R. 39/D. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Vezetõi, személyi segítõi vagy gépjármûvezetõi munkakörben alkalmazott személynek a foglalkoztatás kezdõ

idõpontjától számított négy hónapon belül – az egyes szociális szolgáltatásokat végzõk képzésérõl és

vizsgakövetelményeirõl szóló rendelet szerinti szervnél – be kell jelentkeznie támogató szolgálati képzésre, és azt

a foglalkoztatás kezdõ idõpontjától számított két éven belül el kell végeznie.”

15. § Az R. 39/G. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A közösségi pszichiátriai ellátást közösségi gondozó és közösségi koordinátor végzi. Egy közösségi gondozó vagy

közösségi koordinátor legfeljebb 25 ellátottról gondoskodhat. A közösségi gondozó vagy közösségi koordinátor

további 10 ellátottról gondoskodhat, amennyiben a gondozottak legalább felénél a rehabilitációs folyamat
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intenzitása nem haladja meg a havi 4 találkozást. Amennyiben a 2. számú melléklet szerint nem kell önálló közösségi

koordinátort alkalmazni, a koordinátor feladatait a szolgálat vezetõje látja el.”

16. § Az R. 52. § (1)–(4) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) Az intézménynek készleten kell tartania a (2) bekezdés szerinti gyógyszercsoportokból az ellátásban részesülõk

eseti gyógyszerszükségletéhez igazodó megfelelõ gyógyszermennyiséget (a továbbiakban: eseti gyógyszerkészlet).

Az intézmény az ellátásban részesülõk rendszeres gyógyszerszükségletének megfelelõ, a (3) bekezdés szerinti

gyógyszercsoportokba tartozó gyógyszerekhez (a továbbiakban: rendszeres gyógyszerkészlet) való hozzájutást

biztosítja, ennek keretében gondoskodik különösen a gyógyszerek beszerzésérõl és tárolásáról. A rendszeres

gyógyszerkészletet havonta az intézmény orvosa állítja össze az intézmény vezetõ ápolója, illetve ennek hiányában

az intézményvezetõ javaslata alapján, ennek során figyelemmel kell lenni az ellátást igénybe vevõk egészségi

állapotára is. A (2) és a (3) bekezdés szerinti gyógyszercsoportokba tartozó gyógyszereket, továbbá az injekcióval,

infúzióval történõ ellátáshoz szükséges anyagokat, az akut sebellátáshoz szükséges kötszereket, valamint

a szûrõvizsgálatokhoz szükséges reagenseket, indikátorcsíkokat (a továbbiakban: alapgyógyszerkészlet)

az ellátottaknak térítésmentesen (a személyi térítési díj terhére) – ideértve a gyógyszerért külön jogszabály alapján

dobozonként fizetendõ díj költségét is – kell biztosítani.

(2) Az eseti gyógyszerkészlet az alábbi gyógyszercsoportokból áll (ATC kód szerint):

a) szintetikus görcsoldók (A03 A),

b) propulsív szerek (A03 F),

c) bélmozgatást csökkentõ szerek (A07 D),

d) heveny vérnyomás-emelkedés csökkentésére szolgáló szerek (C 08 C),

e) fájdalom és lázcsillapítók (M02, N 02),

f) anxioliticumok (N05 B),

g) altatók, nyugtatók (N05 C),

h) hashajtók (A06 A),

i) szisztémás antihisztaminok (R06 A),

j) antiarritmiás szerek (C01 B).

(3) A rendszeres gyógyszerkészlet az alábbi gyógyszercsoportokból áll (ATC kód szerint):

a) tápcsatorna és anyagcsere

aa) antacidok (A02 A),

ab) peptikus fekély kezelésének gyógyszerei (A02 B),

ac) az epebetegségek egyéb terápiás készítményei (A05 A),

ad) bélfertõtlenítõk, gyulladásgátlók (A07A, A07 E),

ae) digesztívumok (A09 A),

af) orális antidiabetikumok (A10 B);

b) vér és vérképzõ szerek

ba) antikoagulánsok (B01 A),

bb) vérzéscsillapítók (B02 A, B02 B),

bc) vérszegénység elleni készítmények (B03 A);

c) kardiovaszkuláris rendszer

ca) szívglikozidok (C01 A),

cb) szívbetegségben használt értágítók (C01 D),

cc) vérnyomáscsökkentõk (C02),

cd) vizelethajtók (C03),

ce) perifériás értágítók (C04),

cf) kapilláris-stabilizáló szerek (C05),

cg) béta-blokkolók (C07),

ch) ACE-gátlók (C09 A);

d) antibiotikumok (J01);

e) váz- és izomrendszer

ea) gyulladásgátlók és reumaellenes készítmények (M01),

eb) ízületi és izomfájdalmak kezelésének készítményei (M02),

ec) izomrelaxánsok (M03 B);
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f) idegrendszer

fa) antiepileptikumok (N03),

fb) antikolinerg antiparkinson szerek (N04 A),

fc) dopaminerg antiparkinson szerek (N04 B),

fd) antipszichotikumok (N05 A).

(4) A bentlakásos intézmény az alapgyógyszerkészletbe, valamint a rendszeres és eseti egyéni gyógyszerszükséglet

körébe tartozó gyógyszerek, továbbá a gyógyászati segédeszközök közül elsõsorban a közgyógyellátási igazolványra

felírható, illetve a társadalombiztosítás által támogatott gyógyszert és gyógyászati segédeszközt biztosítja.

Az alapgyógyszerkészletrõl részletes és pontos tájékoztatást kell adni az ellátást igénybe vevõ részére.”

17. § Az R. III. Fejezete az „Az érték- és vagyonmegõrzés szabályai” címet megelõzõen a következõ 59/A. §-sal és azt

megelõzõen a következõ címmel egészül ki:

„A gyermek után járó családi pótlék felhasználása

59/A. § A bentlakásos intézmény vezetõje

a) a gyermek után járó családi pótlék személyre szóló felhasználásáról

aa) az 5. számú melléklet szerinti kimutatást vezeti,

ab) évente, a gyámi számadás elkészítésének idõpontjához igazodóan beszámolót készít, amellyel egyidejûleg lezárja

az aa) alpont szerinti kimutatást;

b) az aa) alpont szerinti kimutatás másolatát és az ab) alpont szerinti beszámolót megküldi a gyámnak, a hivatásos

gyámnak vagy a vagyonkezelõ eseti gondnoknak.”

18. § Az R. 79. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Nappali ellátás esetén az Szt. 94/B. § és 94/D. § szerinti megállapodások száma meghaladhatja a mûködési

engedélyben meghatározott férõhelyek számát.”

19. § Az R. 101/B. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Szervezeti integráció esetén az egyes munkakörökre vonatkozó szakmai létszámok összeszámolhatóak, és

az együttes létszám

a) ápoló-gondozó munkakörök esetében

aa) ha az adott munkakörben legfeljebb 20 fõ dolgozik, 10%-kal,

ab) ha az adott munkakörben 20 fõnél többen dolgoznak, 5%-kal,

b) amennyiben az együttes létszám 1 fõ feletti, szociális és mentálhigiénés munkatárs munkakörben 1 fõvel

csökkenthetõ.”

20. § (1) Az R. 2. számú melléklete e rendelet 3. számú melléklete szerint módosul.

(2) Az R. 3. számú melléklete e rendelet 4. számú melléklete szerint módosul.

(3) Az R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

(4) Az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

(5) Az R. 10. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

A szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeirõl, személyi és tárgyi feltételeirõl és

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl

szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról szóló 3/2006. (V. 17.) ICSSZEM rendelet módosítása

21. § (1) A szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeirõl, személyi és tárgyi feltételeirõl és a személyes

gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM

rendelet módosításáról szóló 3/2006. (V. 17.) ICSSZEM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdése

a következõ h) ponttal egészül ki:

[A foglalkoztatási szakmai program tartalmazza]

„h) a szociális foglalkoztatásban részt vevõ segítõk és foglalkozatás-koordinátorok számát.”

(2) A Rendelet 2. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A segítõk és a foglalkoztatás-koordinátorok számát a foglalkoztatottak számára, állapotára, a foglalkoztatás

keretében végzett tevékenységre, valamint a foglalkoztatás egyéb körülményeire tekintettel kell meghatározni azzal,
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hogy 30 foglalkoztatottanként legalább 1 segítõt, valamint 30 fõ foglalkoztatott felett, 90 foglalkoztatottanként

legalább 1 foglalkoztatás-koordinátort kell biztosítani. A segítõ munkakör részmunkaidõs foglalkoztatással is

ellátható.”

22. § A Rendelet 5. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A szociális foglalkoztatásban segítõként az vehet részt, aki]

„b) gyógypedagógiai asszisztens, gyógyfoglalkoztató szakasszisztens, szociális gondozó, szervezõ, szociális

asszisztens vagy mentálhigiénés asszisztens képzettséggel”

[rendelkezik.]

Záró rendelkezések

23. § (1) E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az R. 39/D. §-ának e rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2010. január 1-jét követõen megkezdett vezetõi,

személyi segítõi vagy gépjármûvezetõi munkakörben történõ foglalkoztatás esetén kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti

a) az Ir.

aa) 21. § (1) bekezdésében „a fogyatékos személyek és” szövegrész,

ab) 22/A. § (2) bekezdésében az „étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében a 9. számú melléklet, ” szövegrész,

ac) 22/A. § (3) bekezdése,

ad) 9. számú melléklete;

b) az R.

ba) 20. § (2) bekezdés c) pontja,

bb) 28. § (5) bekezdésének elsõ mondata,

bc) 29. § (3) bekezdése,

bd) 49. § c) pontja,

be) 100. § (1) bekezdés c) pontjában az „ , alapszolgáltatási központ” szövegrész,

bf) 101/C. § (2) és (4) bekezdése,

bg) 101/D. § (1)–(2) és (4) bekezdése,

bh) 101/E. §-a,

bi) 104/A. § (2) bekezdés b) pontja;

c) a Rendelet

ca) 5. § (1) és (4) bekezdése,

cb) 5. § (3) bekezdés e) pontja,

cc) 1–2. számú melléklete.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg

a) az Ir.

aa) 4. § (1) bekezdésében „a szociális intézményi elhelyezést megelõzõen” szövegrész helyébe „– a (4) bekezdés

szerinti kivétellel –” szöveg,

ab) 12. § (2) bekezdésében a „Ha az intézményi jogviszony keletkezését az intézményvezetõ intézkedése,

illetõleg az Szt. 94/D. §-ának (1) bekezdése szerinti megállapodás alapozza meg, az intézményvezetõ”

szövegrész helyébe „Az intézményvezetõ” szöveg,

ac) 12. § (2) bekezdésében „a kérelem” szövegrész helyébe „az igény” szöveg,

ad) 12. § (3) bekezdésében a „jogosultat, és a beérkezés sorrendjében gondoskodik a jogosultak elhelyezésérõl”

szövegrész helyébe a „jogosultat” szöveg;

b) az R.

ba) 6. § (6) bekezdésének felvezetõ szövegében a „köteles” szövegrész helyébe a „köteles – az államháztartás

mûködési rendjérõl szóló kormányrendelet szerinti gazdasági vezetõ kivételével –” szöveg,

bb) 44. § (4) bekezdésében a „3. pontja” szövegrész helyébe a „2.10. pontja” szöveg,

bc) 50. § (2) bekezdés d) pontjában a „szakorvosi ellátásához” szövegrész helyébe „szakorvosi, illetve sürgõsségi

ellátáshoz” szöveg,

bd) 52. § (5) bekezdésében „A (2) bekezdés alapján összeállított alapgyógyszerkészlet” szövegrész helyébe „Az

alapgyógyszerkészlet” szöveg,
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be) 52. § (7) bekezdésében „a (2) bekezdés szerinti alapgyógyszerkészlet” szövegrész helyébe „az

alapgyógyszerkészlet” szöveg,

bf) 77. § (1) bekezdés a) pontjában a „biztosítása” szövegrész helyébe a „biztosítása, kivéve idõskorúak nappali

ellátása esetén” szöveg,

bg) 94. § (1) bekezdés d) pontjában a „konyha” szövegrész helyébe a „fõzésre alkalmas helyiség” szöveg,

bh) 94. § (1) bekezdés e) pontjában a „legalább húsz négyzetméter” szövegrész helyébe a „8–10 fõ ellátott

esetén ellátottanként legalább két négyzetméter, 10 fõ ellátott felett legalább húsz négyzetméter” szöveg,

bi) 94. § (2) bekezdésének elsõ és második mondatában a „konyhának” szövegrészek helyébe a „fõzésre

alkalmas helyiségnek” szöveg

lép.

Dr. Herczog László s. k.,
egészségügyi miniszter

1. számú melléklet a 35/2009. (XII. 30.) SZMM rendelethez

1. Az Ir. 1. számú melléklete C. I. része helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Jövedelemnyilatkozat

Az ellátást kérelmezõ személyre vonatkozó személyi adatok:

Neve: .............................................................................................................................................................................................................................

Születési neve: ...........................................................................................................................................................................................................

Anyja neve: .................................................................................................................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: ....................................................................................................................................................................................

Lakcím: település: ............................ utca/házszám: ...................................... ir.szám: .......................

(itt azt a lakcímet kell megjelölni, ahol a kérelmezõ életvitelszerûen tartózkodik)

Telefonszám (nem kötelezõ megadni): ........

Az 1993. évi III. törvény 117/B. §-a szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj

megfizetését az ellátást igénylõ vagy a térítési díjat megfizetõ más személy vállalja-e (a rovat kitöltése nem minõsül

tényleges vállalásnak):

igen – ebben az esetben a Jövedelemnyilatkozat 1–2. pontját és a „Vagyonnyilatkozat tartós bentlakásos

idõsotthoni ellátás kérelmezése esetén” elnevezésû ûrlapot nem kell kitölteni,

nem.

A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás, illetve szakosított ellátás esetén:
1. az ellátást igénylõ rendszeres (bruttó) havi jövedelme:
1.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó:
1.2. Társas és egyéni vállalkozásból, õstermelõi, illetve szellemi és más önálló
tevékenységbõl származó:
1.3. Alkalmi munkavégzésbõl származó:
1.4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások:
1.5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások:
Amennyiben az erre vonatkozó igazolás beszerzését hivatalból kéri, az ellátást
folyósító szerv neve és címe:
1.6. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások:
1.7. Egyéb jövedelem:
2. összes (nettó) havi jövedelem:
Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak
megfelelnek. A térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló
bizonylatokat egyidejûleg csatoltam. Hozzájárulok a kérelemben szereplõ adatoknak
a szociális igazgatási eljárás során történõ felhasználásához.
Dátum:

Az ellátást igénybe vevõ (törvényes képviselõ) aláírása:

”
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2. Az Ir. 1. számú melléklete C II. részének 3. pontja hatályát veszti, egyidejûleg a melléklet 4–5. pontjának számozása

3–4. pontra módosul.

3. Az Ir. 1. számú melléklete C II. részének e rendelettel módosított számozású 4. pontjában a „családtagokat

a 4. pontban” szövegrész helyébe a „családtagokat a 3. pontban” szöveg lép.

4. Az Ir. 1. számú melléklete C II. részének e rendelettel módosított számozású 4. pontjában hatályát veszti a „Tudomásul

veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi

III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság útján –

ellenõrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplõ adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történõ felhasználásához.”

szövegrész.

5. Az Ir. 1. számú melléklete C III. részének 1–5. pontjában a „hsz.,” szövegrész helyébe „hsz., ......... helyrajzi szám,” szöveg

lép.

6. Az Ir. 1. számú melléklete „Tájékoztató a jövedelemnyilatkozat kitöltéséhez” részének „I. Személyi adatok”

bekezdésében a „házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek,

az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelõszülõ, a testvér és az élettárs” szövegrész helyébe a „házastárs, az élettárs,

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, korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi,

értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot

a gyermek 25. életévének betöltését megelõzõen is fennállt (fogyatékos gyermek), továbbá a 18. életévét be nem

töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülõ, illetve a szülõ házastársa vagy élettársa”

szöveg lép.

7. Az Ir. 1. számú melléklete „Tájékoztató a jövedelemnyilatkozat kitöltéséhez” részének „II. Jövedelmi adatok”

bekezdésében a „tizenharmadik havi nyugdíjat” szövegrész helyébe a „szépkorúak jubileumi juttatását” szöveg lép.

2. számú melléklet a 35/2009. (XII. 30.) SZMM rendelethez

„10. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelethez

IGAZOLÁS

az idõsotthoni ellátást igénylõ jövedelmi helyzetérõl
A rendelkezésemre bocsátott adatok alapján igazolom, hogy ................................................... (családi és utónév),

született ....................... (születési családi és utónév), anyja neve ..................................... (anyja születési családi és

utóneve), .................................... (születési hely) ......... év ................ hó .... napján született, idõsotthoni ellátást igénylõ

– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 119/C. §-a szerint számított –

jövedelme .................. Ft/hó, amely az Szt. 119/C. §-ának (6) bekezdése szerinti vagyonérték

beszámításával .................. Ft/hó, jövedelemként figyelembe vett összeget tartalmaz.

Dátum .................................

...................................

Jegyzõ”
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3. számú melléklet a 35/2009. (XII. 30.) SZMM rendelethez

1. Az R. 2. számú melléklete I. részének 1. Étkeztetés pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. Étkeztetés

– szociális segítõ (100 fõre vetítve) 1 fõ”

2. Az R. 2. számú melléklete I. részének 2. Házi segítségnyújtás pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. Házi segítségnyújtás

a) házi segítségnyújtásban ellátottak száma szerint (9 ellátottra vetítve)

– szociális gondozó 1 fõ

b) 10 vagy több fõállású szociális gondozó esetén

– vezetõ gondozó 1 fõ”

3. Az R. 2. számú melléklete II. részének 1. C) Fogyatékosok nappali intézménye pontja helyébe a következõ rendelkezés

lép:

„C) Fogyatékosok nappali intézménye

– intézményvezetõ 1 fõ

– terápiás munkatárs (három gondozási csoportra) 1 fõ

= szociális gondozó 1 fõ

= súlyos vagy halmozottan fogyatékos személy ellátása esetében szociális gondozó (gondozási csoportonként) 1 fõ”

4. Az R. 2. számú melléklete II. részének 1. D) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„D) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye

– intézményvezetõ 1 fõ

– terápiás segítõ (50 fõre vetítve) 2 fõ”

5. Az R. 2. számú melléklete II. részének 2. A) Idõsek otthona pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A) Idõsek otthona

– intézményvezetõ 1 fõ

– orvos

= 100 férõhely alatt heti 4 óra

= 100–200 férõhely között heti 6 óra

= 200 férõhely felett 1 fõ

– intézményvezetõ ápoló (100 férõhely felett) 1 fõ

– ápoló, gondozó (100 férõhelyre vetítve) 24 fõ

– mozgásterapeuta (ajánlott létszám)

= 100 férõhelyig heti 4 óra

= 100 férõhely felett 1 fõ

– szociális, mentálhigiénés munkatárs (50 férõhelyre vetítve) 1 fõ

– foglalkoztatásszervezõ (100 férõhelyre vetítve, ajánlott létszám) 1 fõ”

6. Az R. 2. számú melléklete II. részének 2. B) Pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós bentlakást nyújtó intézménye

(drogbetegeket ellátó intézmény kivételével) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„B) Pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós bentlakást nyújtó intézménye (drogbetegeket ellátó intézmény

kivételével)

– intézményvezetõ 1 fõ

– orvos

= 100 férõhely alatt heti 8 óra

= 100–200 férõhely között heti 12 óra

= 200 férõhely felett (ezen belül kell biztosítani a szükséges szakorvosi ellátást is) heti 4 óra

és 1 fõ

– intézményvezetõ ápoló (100 férõhely felett) 1 fõ

– ápoló, gondozó (100 férõhelyre vetítve)

= ápolást, gondozást nyújtó intézmény 24 fõ

= rehabilitációs intézmény 12 fõ

– szociális, mentálhigiénés munkatárs (200 férõhelyig 50 férõhelyre vetítve, 200 férõhely felett 100 férõhelyre vetítve)

= ápolást, gondozást nyújtó intézmény 1 fõ
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= rehabilitációs intézmény 2 fõ

– foglalkoztatásszervezõ, (200 férõhelyig 50 férõhelyre vetítve, 200 férõhely felett 100 férõhelyre vetítve, ajánlott

létszám)

= ápolást, gondozást nyújtó intézmény 1 fõ

= rehabilitációs intézmény 2 fõ”

7. Az R. 2. számú melléklete II. részének 2. C) Drogbetegeket ellátó intézmény pontja helyébe a következõ rendelkezés

lép:

„C) Drogbetegeket ellátó intézmény

– intézményvezetõ 1 fõ

– orvos

= 100 férõhely alatt heti 4 óra

= 100 férõhely felett heti 6 óra

– szociális, mentálhigiénés munkatárs (50 férõhelyenként) 3 fõ

– foglalkoztatásszervezõ (ajánlott létszám, 50 férõhelyenként) 2 fõ”

8. Az R. 2. számú melléklete II. részének 2. D) Fogyatékosok tartós bentlakást nyújtó intézménye pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„D) Fogyatékosok tartós bentlakást nyújtó intézménye

– intézményvezetõ 1 fõ

– orvos

= 100 férõhely alatt heti 4 óra

= 100–200 férõhely között heti 6 óra

= 200 férõhely felett 1 fõ

– intézményvezetõ ápoló (100 férõhely felett) 1 fõ

Rehabilitációs intézmény

– vezetõ pedagógus 1 fõ

50 férõhelyre vetítve:

– ápoló, gondozó 5 fõ

– fejlesztõ pedagógus 2 fõ

– foglalkoztatás-szervezõ (ajánlott létszám) 1 fõ

– szabadidõ szervezõ (ajánlott létszám) 1 fõ

– mozgásterapeuta (ajánlott létszám) 1 fõ

– szociális és mentálhigiénés munkatárs 2 fõ

100 férõhelyre vetítve:

– szociális ügyintézõ 1 fõ

Ápoló, gondozó otthon

50 férõhelyre vetítve:

– ápoló-gondozó

= kiskorúak ellátása esetén 20 fõ

= felnõttkorúak ellátása esetén 15 fõ

fejlesztõ pedagógus 2 fõ

szociális és mentálhigiénés munkatárs 1 fõ

mozgásterapeuta (ajánlott létszám) 1 fõ

foglalkoztatás-szervezõ (ajánlott létszám) 1 fõ

100 férõhelyenként:

szociális ügyintézõ 1 fõ

Súlyos fogyatékos személyeket ellátó csoport

– osztályvezetõ (5 csoport irányítása) 1 fõ

– gyermekgondozó-ápoló vagy ápoló-gondozó 4 fõ

– mozgásterapeuta (ajánlott létszám) napi 4 óra

– pedagógus 1 fõ”
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9. Az R. 2. számú melléklete II. részének 2. E) Hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„E) Hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye

– intézményvezetõ 1 fõ

– orvos

= ápolást, gondozást nyújtó intézmény heti 6 óra

= rehabilitációs intézmény heti 2 óra

– ápoló, gondozó (100 férõhelyre vetítve) 14 fõ

= ápolást, gondozást nyújtó intézmény

– szociális, mentálhigiénés munkatárs (50 férõhelyre vetítve)

= ápolást, gondozást nyújtó intézmény 1 fõ

= rehabilitációs intézmény 5 fõ

– foglalkoztatásszervezõ (ajánlott létszám 50 férõhelyre vetítve, amennyiben van foglalkoztatás) napi 4 óra”

10. Az R. 2. számú melléklete II. részének 2. I) Részleg pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„I) Részleg

50 férõhelyre vetítve Ápoló-gondozó részleg Rehabilitációs részleg
Orvos heti 6 óra heti 4 óra
Részlegvezetõ 1 fõ 1 fõ
Ápoló, gondozó

– fogyatékos személyek 18 fõ 8 fõ
– idõsek 10 fõ
– pszichiátriai és szenvedélybetegek 6 fõ
– hajléktalan személyek 7 fõ

Szociális és mentálhigiénés munkatárs 1 fõ 3 fõ
Hajléktalanellátás esetén
szociális segítõ 2 fõ
Fogyatékos ellátása esetén
pedagógus 1 fõ 1 fõ
foglalkoztatásszervezõ (ajánlott létszám) 1 fõ 2 fõ”

11. Az R. 2. számú melléklete Kiegészítõ szabályok részének 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. Azon munkaköröknél, ahol alternatíva szerepel – pl. ápoló és szociális gondozó –, az intézmény-,

szolgáltatásvezetõ hatásköre a konkrét munkakör meghatározása. Az ápoló, gondozó és a szociális, mentálhigiénés

munkakörök átcsoportosíthatók a rájuk meghatározott és együttesen számított létszámminimumon belül azzal, hogy

az így meghatározott ápoló, gondozó létszám nem csökkenhet az intézmény számára elõírt ápoló, gondozó létszám

50%-a alá.”

12. Az R. 2. számú melléklete Kiegészítõ szabályok része az alábbi 10–11. ponttal egészül ki:

„10. Bentlakást nyújtó intézménynek a mûködés megkezdésének idõpontjában, illetve az azt követõ három

hónapban, a három mûszakos folyamatos ellátás biztosítása érdekében – a drogbetegeket ellátó intézmény,

a hajléktalanok átmeneti szállása és a lakóotthon kivételével – legalább az alábbi személyi feltételekkel, továbbá

a férõhelyek tényleges betöltöttségének aránya alapján, a melléklet többi munkakörére megállapított létszámmal kell

rendelkeznie:

– intézményvezetõ 1 fõ

– orvos mûködési engedély

szerinti férõhelyre

vetített létszám

– ápoló, gondozó munkakör 5 fõ

– szociális, mentálhigiénés munkatárs napi 2 óra

Fogyatékosok rehabilitációs intézménye esetében a fentieken túl 1 fõ fejlesztõ pedagógus.

A bentlakásos intézménynek legkésõbb a mûködés megkezdésének idõpontját követõ harmadik hónap végéig

a férõhelyszámnak megfelelõ személyi feltételeket teljesítenie kell és ezt a mûködést engedélyezõ szervnek be kell

jelentenie. A bejelentéshez csatolni kell a fenntartónak vagy – ha az alkalmazottakat a bentlakásos intézmény

foglalkoztatja – a bentlakásos intézménynek és azon személyeknek, akikkel a jogszabályban elõírt kötelezõ

létszámfeltételeket teljesítik, az egybehangzó nyilatkozatát, amelyben kijelentik, hogy az adott munkakörre elõírt
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kötelezõ létszámfeltételek teljesítése érdekében közalkalmazotti jogviszonyt, munkaviszonyt, illetve munkavégzésre

irányuló egyéb jogviszonyt létesítettek, valamint a szakképesítést bizonyító okirat másolatát.

11. Súlyos vagy halmozottan fogyatékos személynek minõsül a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük

biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényben ekként meghatározott személy.”

4. számú melléklet a 35/2009. (XII. 30.) SZMM rendelethez

1. Az R. 3. számú melléklete Kiegészítõ szabályok része helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Kiegészítõ szabályok:
1. Felsõfokú szociális alapvégzettség: az általános szociális munkás, a szociális munkás (ideértve a BA és MA fokozatot

is), a szociális szervezõ, a szociálpolitikus (ideértve az MA fokozatot is), a szociálpedagógus.

2. Vezetõi, szervezõi végzettség: a vezetési, szervezési ismereteket nyújtó felsõfokú tanfolyami végzettség.

3. Pedagógus: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelõtanár.

4. Egészségügyi szakképesítés:

a) az alábbi egészségügyi fõiskolai végzettségek (a továbbiakban: felsõfokú egészségügyi végzettség):

aa) védõnõ,

ab) diplomás ápoló,

ac) mentõtiszt,

ad) egészségügyi szakoktató,

ae) intézetvezetõ;

b) érettségi és az alábbi ápolói végzettségek (a továbbiakban: ápolói végzettség):

ba) ápoló (OKJ),

bb) klinikai szakápoló (OKJ),

bc) felnõtt szakápoló,

bd) gyermekápoló,

be) pszichiátriai (ideg-elme) ápoló,

bf) általános betegápoló,

bg) körzeti ápoló,

bh) csecsemõ- és gyermekápoló,

bi) mentõápoló,

bj) szociális otthoni ápoló.

5. Felsõfokú ápoló végzettség a felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a szakindítás eljárási rendjérõl szóló

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendeletben meghatározott ápolói képzések alapján szerzett végzettség, az egészségügyi

felsõoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeirõl szóló 36/1996. (III. 5.) Korm. rendelet alapján szerzett

okleveles ápolói és ápolói végzettség, valamint az okleveles ápolói végzettséggel egyenértékûnek minõsített

egyetemi okleveles ápolói végzettség.

6. 2010. január 1-je után pszichológus képzettség esetén a pszichológus (BA) oklevél nem fogadható el.”
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5. számú melléklet a 35/2009. (XII. 30.) SZMM rendelethez

„4. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelethez

Otthonközeli ellátásra vonatkozó igénybevételi napló

Ellátott neve

20 .... év ................................ hó Havonta összesen (kód)

Ellátási napok dátuma
1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ellátási
napok

összesített
igénybevé-

tele kód
szerint

1:É+HS

2:É+INE

3:É

4:HS

5:INE

6 É+INE+SZF

7 INE+SZF

M
A

G
Y

A
R

K
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Ö
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Y
•
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Kitöltési útmutató:

Az ellátott neve melletti oszlopban az alábbi kóddal jelölni kell, hogy adott naptári napon melyik otthonközeli ellátási formát vette igénybe. Az utolsó sorban számmal kell

összesíteni az egyes napokon igénybe vett szolgáltatási kódokat.

Kódok: 1 = étkeztetés házi segítségnyújtással (É +HS); 2= étkeztetés és idõsek nappali ellátása (É + INE); 3= étkeztetés (É); 4= házi segítségnyújtás (HS); 5= idõsek nappali ellátása

(INE); 6= étkeztetés és idõsek nappali ellátása szociális foglalkoztatásban részesülõk esetében (É + INE+SZF); 7= idõsek nappali ellátása szociális foglalkoztatásban részesülõk

esetében (INE+SZF)

Az É+HS sorban a tárgynapon az étkeztetést és házi segítségnyújtást igénybe vevõt kell feltüntetni.

Az É+INE sorban a tárgynapon az étkeztetést és idõsek nappali ellátását igénybe vevõt kell feltüntetni.

Az É sorban a tárgynapon az étkeztetést igénybe vevõt kell feltüntetni (függetlenül attól, hogy melyik formáját vette igénybe az adott napon).

A HS sorban a tárgynapon a házi segítségnyújtást igénybe vevõt kell feltüntetni (függetlenül attól, hogy lakáson belül vagy kívül végzett gondozói segítségben részesült).

Az INE sorban a tárgynapon az idõsek nappali ellátását igénybe vevõt kell feltüntetni.

Az É+INE+SZF sorban a tárgynapon az étkeztetést és idõsek nappali ellátását igénybe vevõ, szociális foglalkoztatásban részesülõt kell feltüntetni.

Az INE+SZF sorban a tárgynapon az idõsek nappali ellátását igénybe vevõ, szociális foglalkoztatásban részesülõt kell feltüntetni.

A nyilvántartás vezetése számítógépen és kézzel írott formában is elfogadható.

Népkonyhán történõ étkeztetésre vonatkozó igénybevételi napló (sorszámozott és hitelesített)

Dátum (hónap, nap) Népkonyhán étkezõk száma összesen

”
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6. számú melléklet a 35/2009. (XII. 30.) SZMM rendelethez

„5. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelethez

Kimutatás

a családi pótlék személyre szóló felhasználásáról az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 59/A. § b) pontja

szerinti beszámoló elkészítéséhez

A gyermek tartózkodási helye: ............................................................................................................................................................................

Intézményvezetõ által megbízott személy neve, munkaköre: ................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

A gyermek neve: .......................................................................................................................................................................................................

A gyermek születési helye, ideje:........................................................................................................................................................................

Családi pótlék havi teljes összege: .......................... Ft

Családi pótlék éves összege: ...................... Ft

Felhasználás

Felhasználás
idõpontja

Felhasználható
összeg

(Ft)

Felhasznált összeg
(Ft)

Felhasználás módja
Egyenleg

(Ft)*
Gyermek aláírása

Intézményvezetõ
által megbízott
személy aláírása

Intézményvezetõ
aláírása

* Az egyenlegnek legkésõbb a gyermek családi pótléka személyre szóló felhasználásáról szóló beszámoló elkészítésének idõpontjában nullának kell

lennie.”
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7. számú melléklet a 35/2009. (XII. 30.) SZMM rendelethez

„10. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelethez

Nappali ellátásban részesülõk látogatási és eseménynaplója

Dátum: ..... év ........................ hónap ..... nap

Sorszám Ellátott neve2

Igénybe vett szolgáltatások1

étkezés ügyintézés mentális tanácsadás
szabadidõs

programokban való
részvétel

egyéb

Intézményen belüli szociális foglalkoztatásban részesülõk nappali ellátásának naplója

Sorszám Ellátott neve2

Intézményen belüli
foglalkoztatás

nyújtása

Igénybe vett szolgáltatások1

étkezés ügyintézés mentális tanácsadás
szabadidõs

programokban való
részvétel

egyéb

Ellátottak száma a két táblázat alapján – figyelemmel arra, hogy a pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása esetén

az Szt. 94/B., illetve 94/D. §-a szerinti megállapodással rendelkezõk számát kell alkalmazni – összesen: ......

Idõsek nappali ellátása esetén az étkezés oszlopot nem kell kitölteni.

1 Jelölje X-szel az ellátott által igénybe vett szolgáltatásokat.
2 Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményeiben az ellátott személyi azonosító kódjának feltüntetése is elegendõ, mely az igénybejelentési

dokumentáció alapján azonosítja az ellátottat.”
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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.
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