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II. Tör vé nyek

2010. évi XII. tör vény
az egyes pénzügyi tárgyú tör vényeknek az új Polgári Törvénykönyvvel összefüggõ 
módosításáról*

A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról  szóló 1996. évi CXII. törvény 
módosítása

1.  § A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról  szóló 1996. évi CXII. törvény (a továb biak ban: Hpt.) 3.  §-a
(1) bekezdésének f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Pénzügyi szolgáltatás a következõ tevékenységek üzletszerû végzése forintban, ille tõ leg devizában, valutában:]
„f) kezesség és garancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása;”

2.  § A Hpt. 5.  §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Kizárólag hitelintézet jogosult]
„a) betét gyûjtésére, valamint saját tõkéjét meghaladó mértékben – hitelintézet vagy állam által a visszafizetésre
vállalt kezesség vagy garancia nélkül – más visszafizetendõ pénzeszköz nyilvánosságtól  való elfogadására,”

3.  § A Hpt. 80.  §-a (1) bekezdésének g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A 79.  § (1)–(3) és (7) bekezdésében foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni]
„g) olyan központi kormány, központi bank nemzeti pénznemében lévõ, rendhagyó zálogként elhelyezett összeg
vagy rendhagyó zálogba adott betét, az adott központi kormány, központi bank által kibocsátott hitelviszonyt
megtestesítõ értékpapír által fedezett kitettségre, amelynél a központi kormánnyal, központi bankkal szembeni
kitettségre a sztenderd módszer alkalmazásában nulla százalékos kockázati súly rendelhetõ,”

4.  § A Hpt. 81.  §-a (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Ha a hitelintézet saját nemteljesítéskori veszteségráta és hitelegyenértékesítési tényezõ becslést alkalmaz, és a pénzügyi
biztosítékok kockázatmérséklõ hatását nem mutatja ki elkülönítetten, akkor a Felügyelet az alábbi módszerek egyikét
engedélyezheti:]
„b) a hitelintézet sztenderd módszer szerint nem nulla százalékos súlyozású rendhagyó zálogba adott értékpapírral
fedezett követelésekre vonatkozó hitelezésikockázat-mérséklési eljárást alkalmaz.”

5.  § A Hpt. 100.  §-a (1) bekezdésének m) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki]
„m) az l) pontban említett személy minõsített befolyásával mûködõ vállalkozás által elhelyezett,”
[betéteire, valamint a felsoroltak külföldi megfelelõinek betéteire.]

6.  § A Hpt. 2. számú melléklet I. fejezet 10.2. pontjának c) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Pénzkölcsönnyújtás]
„c) minden olyan megállapodás, amely értékpapír vételérõl és határidõs visszaszármaztatásáról rendelkezik és
a szerzõdés tárgyát képezõ értékpapírok a vevõ (hitelezõ) javára az ellenérték biztosítékául szolgálnak úgy, hogy
azokat az ügylet ideje alatt további ügyletben sem elidegeníteni, sem megterhelni nem lehet;”

* A tör vényt az Országgyûlés a 2010. február 15-i ülésnapján fogadta el.
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A tõkepiacról  szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása

7.  § (1) A tõkepiacról  szóló 2001. évi CXX. törvény (a továb biak ban: Tpt.) 5.  §-a (1) bekezdésének 54. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[E tör vény és az e tör vény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában]
„54. garanciaalap: tõkepiaci ügyletek teljesítésének biztosítékaként szolgáló olyan pénz-,  illetve értékpapíralap, amely
a teljesítéshez a rendhagyó zálogjog tárgyául szolgál,”

(2) A Tpt. 5.  §-a (1) bekezdésének 107. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E tör vény és az e tör vény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában]
„107. pozíciólezáró nettósítás: a felek megállapodása alapján a szerzõdés nemteljesítésekor vagy a felek által
meghatározott egyéb felmondási esemény bekövetkeztekor az azonnali deviza- és értékpapírügyletbõl,
származtatott ügyletbõl, repó- vagy fordított repóügyletbõl, értékpapír-kölcsönzésre irányuló megállapodásból,
rendhagyó zálogjog alapítására irányuló,  illetve biztosítéki célt szolgáló egyéb szerzõdésbõl, vagy más hasonló
pénzügyi ügyletbõl eredõ tartozásoknak és követeléseknek az adott pénzügyi termék piacán elfogadott
elszámolásaként egyetlen nettó tartozássá vagy követeléssé történõ átalakítása, amelynek eredményeként a tartozás
vagy a követelés kizárólag az ekként megállapított nettó összegre korlátozódik,”

(3) A Tpt. 5.  §-ának (1) bekezdése a következõ 141. ponttal egészül ki:
[E tör vény és az e tör vény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában]
„141. bankgarancia: hitelintézet által nyújtott garancia”

(4) A Tpt. 5.  §-a (2) bekezdésének 5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E tör vény alkalmazásában]
„5. hitelintézet, bank, szakosított hitelintézet, szövetkezeti hitelintézet, pénzügyi vállalkozás: a Hpt.-ben meghatározott
vállalkozás,”

8.  § A Tpt. 144.  §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az alszámlán meg kell jelölni a zárolás jogcímét – így különösen zálogjog, rendhagyó zálogjog, bírósági letét,
igényper, végrehajtási eljárás, bûnügyi zárlat, Ptk. vagy Gt. szerinti jogi személy alapítási és egyéb szervezeti
eljárásához kapcsolódó pénzügyi kötelezettség teljesítése – és azt a személyt, akinek javára azt bejegyezték. Több
jogcím egyidejû fennállása esetén a jogcím bejegyzésének idõpontja az irányadó.”

9.  § A Tpt. 168.  §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Értékpapír kölcsönügylet tárgya akkor lehet, ha a kölcsönbe adó értékpapír feletti rendelkezési joga nem
korlátozott. Forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes, elõvásárlási, vételi, visszavásárlási és zálogjoggal terhelt
értékpapír kölcsönügylet tárgya nem lehet. Nyomdai úton elõállított, névre  szóló értékpapír csak üres forgatmánnyal
ellátva lehet kölcsönügylet tárgya.”

10.  § A Tpt. 266/A.  §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az alapkezelõ az ingatlanalap tulajdonában lévõ ingatlanok értékének rendszeres megállapításával, legfeljebb
ötéves idõtartamra ingatlanértékelõ természetes személyt,  illetve ingatlanértékelõ szervezetet – egyidejûleg
megnevezve az alkalmazásában álló, az értékelést ténylegesen végzõ természetes személyt – bíz meg. A megbízás
érvényességéhez a letétkezelõ Ptk. 5:92.  §-ának (1) bekezdése szerinti beleegyezése, továbbá a Felügyelet
jóváhagyása szükséges.”

11.  § (1) A Tpt. 271.  §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az alapkezelõ a nyílt végû befektetési alap befektetési jegyeinek visszavásárlása céljából jogosult hitelt felvenni
az alap nevében, az alap saját tõkéjének legfeljebb tíz százaléka erejéig, legfeljebb harmincnapos lejárati idõszakra.
Az alapkezelõ jogosult a befektetési alap eszközei terhére az alap nevében a hitel fedezeteként rendhagyó zálogjogot
alapítani.”

(2) A Tpt. 271.  §-ának (4)–(7) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(4) Az alapkezelõ
a) az alap származtatott ügyleteihez, valamint
b) ingatlanbefektetési alap halasztott fizetés mellett kötött ingatlanvételi ügyletei esetében, ha a rendhagyó zálogjog 
alapításának feltétele, hogy az alap tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez az eladó legkésõbb
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a rendhagyó zálogjog érvényesítésével egyidejûleg hozzájáruljon, jogosult az alap nevében az alap eszközei terhére
rendhagyó zálogjogot alapítani.
(5) Az alapkezelõ kizárólag a származtatott termékekbe befektetõ alap,  illetve zártkörû alap javára jogosult értékpapírt
kölcsönbe venni. Az alapkezelõ jogosult a kölcsönvett értékpapírok fedezeteként az alap nevében az alap vagyona
terhére rendhagyó zálogjogot alapítani.
(6) Az alapkezelõ az ingatlanbefektetési alap nettó eszközértékének számításakor figye lembe vehetõ ingatlanok,
ingatlanberuházások összértékének ötven százalékáig ingatlanfinanszírozás, ingatlanberuházás finanszírozása és
likvid eszköz biztosítása céljából kölcsönt vehet fel az alap nevében, ha ez az alapkezelési szabályzatban foglalt
általános feltételeknek megfelel. Az ilyen kölcsön fedezeteként az alap
a) a megterhelt ingatlanra kötött vagyonbiztosításon,
b) az adott ingatlanból befolyó bevételek hitelezõ bank számára történõ engedményezésén,
c) rendhagyó zálogjogon, vagy
d) jelzálogjogon
túlmenõen egyéb biztosítékot nem nyújthat.
(7) Az alapkezelõ jogosult nyilvános ingatlanértékesítési pályázatokon az ingatlanalap nevében részt venni, jogosult
a pályázati kiírásban meghatározott bánatpénzt, rendhagyó zálogjogot, bankgaranciát a pályázat kiírója javára, a pályázat
kiírásának meg fele lõen rendelkezésére bocsátani, amennyiben a pályázaton meghirdetett ingatlan az alap számára
az általános szabályok szerint megvásárolható. Az így megfizetésre kerülõ bánatpénz vagy rendhagyó zálogjog összege
nem haladhatja meg az adott ingatlan ingatlanértékelõ által meghatározott forgalmi értékének húsz százalékát.”

(3) A Tpt. 271.  §-ának (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) A rendhagyó zálogjog tárgyát képezõ,  illetve kölcsönbe adott – egyébként likvid eszköznek minõsülõ –
értékpapír nem minõsül a befektetési jegyek visszaváltását biztosító likvid eszköznek.”

12.  § A Tpt. 273.  §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A hitelfelvétel biztosítékaként rendhagyó zálogjoggal terhelt vagy kölcsönadott értékpapírok nem nettósíthatók
származtatott rövid pozícióval.”

13.  § A Tpt. 295.  §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A befektetési alap tulajdonában lévõ értékpapírok kizárólag a letétkezelõnél vagy az általa nyitott számlákon
helyezhetõk el, kivéve a rendhagyó zálogjoggal terhelt értékpapírok esetét. A nem érvényesített rendhagyó zálogjog
tárgyát képezõ értékpapírokat kizárólag a letétkezelõhöz vagy az általa nyitott számlára lehet szállítani, transzferálni.”

14.  § A Tpt. 346.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„346.  § (1) Az elszámolóház az általa elszámolt ügyletek teljesítésének biztosítása érdekében, szabályzatában
meghatározott garanciarendszert mûködtet, ennek keretében garanciaalapok, kötelezõ biztosítékok képzését,
rendhagyó zálogjog alapítását írja elõ. Az elszámolóház szabályzatában rögzített módon, a rendhagyó zálogjog
jogosultjának kedvezményezettségével történõ zárolás a Ptk. 4:101.  §-a szerinti átadásnak minõsül.
(2) Az elszámolóházi tevékenységet végzõ szervezet szabályzata által meghatározott módon és mértékben
biztosítékként megkövetelt és az ügyfelek elszámolóház,  illetve központi értéktár által vezetett számláin elkülönítetten
nyilvántartott pénzügyi eszköz az ügylet teljesítésének biztosítékaként rendhagyó zálogjog tárgyául szolgál.
(3) Az elszámolóházi tevékenységet végzõ szervezet ügyfelének nemteljesítése esetén valamennyi, az ügyfél
az elszámolóházi tevékenységet végzõ szervezetnél,  illetve központi értéktárnál nyilvántartott saját tulajdonú
pénzügyi eszköze az ügylet teljesítésének biztosítékaként rendhagyó zálogjog tárgyául szolgál. A garanciaalap
képzésére és felhasználására is a rendhagyó zálogjogra irányadó szabályokat kell alkalmazni.
(4) Az e § szerinti rendhagyó zálogjog tárgyául szolgáló pénzügyi eszközbõl történõ közvetlen kielégítés esetén
az elszámolóházi tevékenységet végzõ szervezet ügyfelét a rendhagyó zálogjog tárgyának haladéktalan
visszapótlására szólítja fel. A rendhagyó zálogjog tárgya az ügyfél bevételeibõl minden más követelést megelõzõen
visszapótolandó.”

15.  § A Tpt. 350/C.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„350/C.  § (1) A központi értéktár az ügylet teljesítésének biztosítása érdekében, a szabályzatában rendhagyó zálogjog
alapítását írhatja elõ. A központi értéktár szabályzatában rögzített módon, az rendhagyó zálogjog jogosultjának
kedvezményezettségével történõ zárolás a Ptk. 4:101.  §-a szerinti átadásnak minõsül.
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(2) Az ügyfél központi értéktár által vezetett számláján elkülönítetten nyilvántartott pénzügyi eszköz az ügylet
teljesítésének biztosítékaként rendhagyó zálogjog tárgyául szolgál.
(3) A központi értéktár ügyfelének nemteljesítése esetén valamennyi, az ügyfél központi értéktárnál,  illetve
elszámolóháznál nyilvántartott saját tulajdonú pénzügyi eszköze az ügylet teljesítésének biztosítékaként rendhagyó
zálogjog tárgyául szolgál.
(4) Az e § szerinti rendhagyó zálogjog tárgyául szolgáló pénzügyi eszközbõl történõ közvetlen kielégítés esetén
a központi értéktár ügyfelét a rendhagyó zálogjog tárgyának haladéktalan visszapótlására szólítja fel. A rendhagyó
zálogjog tárgya az ügyfél bevételeibõl minden más követelést megelõzõen visszapótolandó.”

16.  § A Tpt. 350/F.  §-ának (1)–(4) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„350/F.  § (1) A központi szerzõdõ fél az általa garantált ügyletek teljesítésének biztosítása érdekében, szabályzatában
meghatározott garanciarendszert mûködtet, ennek keretében garanciaalapok, kötelezõ biztosítékok képzését,
rendhagyó zálogjog alapítását írja elõ. A központi szerzõdõ fél szabályzatában rögzített módon, a rendhagyó zálogjog
jogosultjának kedvezményezettségével történõ zárolás a Ptk. 4:101.  §-a szerinti átadásnak minõsül.
(2) A központi szerzõdõ fél szabályzata által meghatározott módon és mértékben biztosítékként megkövetelt és
az ügyfelek elszámolóházi tevékenységet végzõ szervezet által,  illetve központi értéktár által vezetett számláin
elkülönítetten nyilvántartott pénzügyi eszköz az ügylet teljesítésének biztosítékaként rendhagyó zálogjog tárgyául
szolgál.
(3) A központi szerzõdõ fél ügyfelének nemteljesítése esetén valamennyi, az ügyfél az elszámolóházi tevékenységet
végzõ szervezetnél,  illetve központi értéktárnál nyilvántartott saját tulajdonú pénzügyi eszköze az ügylet
teljesítésének biztosítékaként rendhagyó zálogjog tárgyául szolgál. A garanciaalap képzésére és felhasználására is
a rendhagyó zálogjogra irányadó szabályokat kell alkalmazni.
(4) Az e § szerinti rendhagyó zálogjog tárgyául szolgáló pénzügyi eszközbõl történõ közvetlen kielégítés esetén
a központi szerzõdõ fél ügyfelét a rendhagyó zálogjog tárgyának haladéktalan visszapótlására szólítja fel. A rendhagyó 
zálogjog tárgya az ügyfél bevételeibõl minden más követelést megelõzõen visszapótolandó.”

17.  § (1) A Tpt. 353.  §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az elszámolóházi tevékenységet végzõ szervezet, valamint a központi szerzõdõ fél ellen indított felszámolási
eljárás esetén nem tartozik az elszámolóházi tevékenységet végzõ szervezet, központi szerzõdõ fél felszámolási
vagyonába a 346.  §-ban,  illetve a 350/F.  §-ban meghatározott biztosíték és rendhagyó zálogjog tárgya.”

(2) A Tpt. 353.  §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A központi értéktár felszámolása során az ügyfelek által a központi értéktárnál letétbe helyezett értékpapír,
az ügyfelek értékpapírszámláin, ille tõ leg értékpapír-letéti számláin nyilvántartott értékpapír nem képezi a felszámolási 
vagyon részét. A felszámolási eljárás során az ügyfél értékpapír-követelése helyébe lépõ pénzkövetelés az eredeti
értékpapír-követeléssel azonos módon kezelendõ. A központi értéktár ellen indított felszámolási eljárás esetén nem
tartozik a központi értéktár felszámolási vagyonába a 350/C.  §-ban meghatározott rendhagyó zálogjog tárgya.”

18.  § A Tpt. 403.  §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A felügyeleti biztos az e minõségében okozott kárért kizárólag a Felügyeletnek tartozik felelõsséggel, vele
szemben közvetlenül kártérítési igény nem érvényesíthetõ. Ha a felügyeleti biztos a Felügyelettel köztisztviselõi
jogviszonyban áll, a Ktv. kártérítésre vonatkozó szabályai szerint, ha pedig megbízási jogviszonyban áll, a Ptk.
megbízottért  való felelõsségre vonatkozó szabályai szerint felel.”

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl  szóló 2003. évi LX. törvény módosítása

19.  § A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl  szóló 2003. évi LX. törvény (a továb biak ban: Bit.) 2.  §-a (1) bekezdésének
i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E tör vény hatálya nem terjed ki:]
„i) a jogi személyiséggel nem rendelkezõ azon jogalanyok tevékenységére, amelyek célja az, hogy tagjaik számára
bárminemû díj fizetése vagy technikai tartalékok képzése nélkül kölcsönös védelmet nyújtsanak,”
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20.  § (1) A Bit. 3.  § (1) bekezdése 36. pontjának ab) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E tör vény alkalmazásában
36. kötelezettségvállalás tagállama: az a tagállam, ahol
a) az életbiztosítási ághoz tartozó biztosítási ágazatok esetén]
„ab) a vállalkozás szerzõdõ esetén a szerzõdésben meghatározott székhelye található;”

(2) A Bit. 3.  §-a (1) bekezdésének 65. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E tör vény alkalmazásában]
„65. üzleti titok: a Polgári Törvénykönyvrõl  szóló tör vény ben (a továb biak ban: Ptk.) meghatározott fogalom;”

(3) A Bit. 3.  §-a (1) bekezdésének 69. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E tör vény alkalmazásában]
„69. vállalkozás: a Ptk.-ban meghatározott fogalom;”

21.  § A Bit. 20.  §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Biztosító egyesületet természetes személyek, jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezõ
jogalanyok hozhatnak létre és mûködtethetnek.”

22.  § A Bit. 35.  §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A biztosításközvetítõ nyilvántartására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni, ha a biztosításközvetítõi
tevékenységet]
„c) vállalkozással munkaviszonyban álló, a vállalkozás vezetõinek körébe nem tartozó természetes személy végzi, aki
kizárólag a biztosításközvetítõi tevékenységhez kapcsolódó kiegészítõ tevékenységet végez,”

23.  § A Bit. 36.  §-ának (2)–(4) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) A felügyeleti nyilvántartásba vétel során a Felügyelet a biztosításközvetítõ természetes személy,  illetve vállalkozás
számára nyilvántartási számot állapít meg.
(3) Ugyanazon természetes személy,  illetve vállalkozás részére újabb nyilvántartási szám nem állapítható meg és
ugyanazt a nyilvántartási számot újabb természetes személy,  illetve vállalkozás nem kaphatja meg.
(4) A biztosításközvetítõi tevékenységet végzõ természetes személy nevét,  illetve vállalkozás nevét és székhelyét,
valamint az 5. számú melléklet 1. A) pontja b)–g) alpontjában és 1. B) pontja b)–f) alpontjában szereplõ adatokat
a Felügyelet az internetes honlapján folyamatosan közzéteszi.”

24.  § A Bit. 37.  §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A biztosításközvetítõ – ha tör vény eltérõen nem rendelkezik – a biztosítási szerzõdés megkötését megelõzõen és bármely,
a tájékoztatásban szereplõ adat változása esetén a szerzõdés módosításakor és megújításakor köteles az ügyfél részére
a kötelezettségvállalás tagállamának hivatalos nyelvén vagy az ügyféllel történõ megállapodásban kikötött más nyelven
írásban tájékoztatást adni:]
„a) a biztosításközvetítést végzõ természetes személy nevérõl, valamint azon vállalkozás cégnevérõl, székhelyérõl,
amelynek keretében,  illetve megbízásából a biztosításközvetítést végzi és felügyeleti hatóságának megjelölésérõl,”

25.  § A Bit. 38.  §-a (6) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A független biztosításközvetítõi tevékenység irányítója kizárólag olyan természetes személy lehet, aki]
„b) felsõfokú végzettséggel rendelkezik, továbbá korábban biztosítónál, biztosításközvetítõi tevékenységet folytató
vállalkozásnál, az államigazgatásban pénzügyi,  illetve gazdasági területen vagy a megfelelõ szakmai érdek-képviseleti
szervnél legalább 3 évig biztosításszakmai vezetõ beosztást töltött be, vagy biztosítási szaktanácsadóként mûködött,
vagy e szerveknél összesen 5 éves munkaviszonnyal, köztisztviselõi jogviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonnyal rendelkezik;  illetve középfokú végzettséggel rendelkezik és korábban biztosítónál vagy
biztosításközvetítést folytató vállalkozásnál legalább 7 éven át biztosításszakmai vezetõi beosztást töltött be, és”

26.  § (1) A Bit. 41.  §-ának (1)–(3) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A független biztosításközvetítõ köteles meggyõzõdni arról, hogy az általa alkalmazott,  illetve megbízott
biztosításközvetítést végzõ természetes személy, vagy ha a közvetítõi tevékenységgel vállalkozást bízott meg, ennél
a vállalkozásnál közvetítõi tevékenységet végzõ természetes személy szerepel-e a felügyeleti nyilvántartásban.
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(2) Független biztosításközvetítõi tevékenységet csak olyan természetes személy végezhet – független
biztosításközvetítõi tevékenységet végzõ vállalkozásnál,  illetve az e vállalkozással egyéb jogviszonyban álló
vállalkozáson belül –, aki büntetlen elõéletû, felsõfokú végzettséggel vagy az e tör vény 13. számú mellékletében
meghatározott szakképesítéssel vagy külön jogszabály szerinti hatósági vizsgával rendelkezik.
(3) A független biztosításközvetítõ az általa alkalmazott, megbízott,  illetve egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony
keretében biztosításközvetítést végzõ természetes személyekrõl, vagy ha a közvetítõi tevékenységgel vállalkozást
bízott meg, akkor errõl a vállalkozásról,  illetve az ennél a vállalkozásnál közvetítõi tevékenységet végzõ természetes
személyekrõl köteles nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásban szereplõ adatok körét az 5. számú melléklet 2. pontja
tartalmazza. Az 5. számú melléklet 2. pontjában [az A) b) és f) alpont, valamint a B) b) alpont kivételével] meghatározott
adatokban bekövetkezett változásokat a független biztosításközvetítõ köteles a Felügyeletnek 30 napon belül
bejelenteni.”

(2) A Bit. 41.  §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A biztosításközvetítõ természetes személy, vállalkozás és a vele jogviszonyban álló biztosításközvetítõ
természetes személy köteles a nyilvántartást vezetõ biztosítónak vagy független biztosításközvetítõnek
a nyilvántartásba vételi feltételek teljesítését igazolni.”

27.  § A Bit. 46.  §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az alkuszi tevékenységet végzõ vállalkozás ügynöki és többes ügynöki tevékenységet nem végezhet.”

28.  § (1) A Bit. 48.  §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ügynöki tevékenységet csak olyan természetes személy végezhet (beleértve a biztosításközvetítõi tevékenységet
végzõ vállalkozás,  illetve e vállalkozással megbízási vagy egyéb jogviszonyban álló, biztosításközvetítõi tevékenységet 
végzõ vállalkozás keretein belül végzett tevékenységet is), aki büntetlen elõéletû, felsõfokú végzettséggel vagy
az e tör vény 13. számú mellékletében meghatározott szakképesítéssel vagy külön jogszabály szerinti hatósági
vizsgával rendelkezik.”

(2) A Bit. 48.  §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A felügyeleti nyilvántartásba vételre kötelezett, biztosításközvetítést végzõ természetes személy
a biztosításközvetítõi tevékenységet a biztosító vagy a független biztosításközvetítõ által kiállított arcképes
igazolvány alapján folytathatja. Az igazolványnak tartalmaznia kell a természetes személy nevét, címét, a felügyeleti
nyilvántartásba vételekor a Felügyelet által megállapított nyilvántartási számát. Abban az esetben, ha
a nyilvántartásba vett természetes személy vállalkozás keretében végzi tevékenységét, az igazolvány tartalmazza
a vállalkozás nevét, székhelyét és cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát) is.”

29.  § A Bit. 49.  §-ának (1) és (2) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A biztosító köteles meggyõzõdni arról, hogy az általa megbízott biztosításközvetítést végzõ természetes személy,
vagy, ha a közvetítõi tevékenységgel vállalkozást bízott meg, ennél a vállalkozásnál közvetítõ tevékenységet végzõ
természetes személy szerepel-e a felügyeleti nyilvántartásban.
(2) A biztosító az általa alkalmazott vagy megbízott biztosításközvetítést végzõ természetes személyekrõl, vagy, ha
a közvetítõi tevékenységgel vállalkozást bízott meg, akkor errõl a vállalkozásról,  illetve az ennél a vállalkozásnál
közvetítõ tevékenységet végzõ természetes személyrõl köteles nyilvántartást vezetni. A nyilvántartás részletes
szabályait az 5. számú melléklet 2. pontja tartalmazza. A biztosító köteles e nyilvántartásban az 5. számú melléklet
2. pontjában [az A) b) és f), valamint a B) b) alpont kivételével] meghatározott adatokban bekövetkezett változásokat
a Felügyeletnek 30 napon belül bejelenteni.”

30.  § A Bit. 51.  §-ának (2) és (3) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) Szaktanácsadói tevékenységet kizárólag olyan természetes személy vagy vállalkozás végezhet, akit a Felügyelet
nyilvántartásba vett. A felügyeleti nyilvántartás adatait e tör vény 5. számú mellékletének 1.C) és 1.D) pontja
tartalmazza. A szaktanácsadó természetes személy,  illetve a szaktanácsadó vállalkozáson belül a szaktanácsadói
tevékenységet irányító nevét,  illetve a vállalkozás nevét és székhelyét, valamint az 5. számú melléklet 1.C)
b)–d) alpontjának, valamint az 1.D) b) és c) alpontjának adatait a Felügyelet honlapján nyilvánosságra hozza.
(3) A szaktanácsadói tevékenységet folytató természetes személy, vállalkozás és a külföldi szaktanácsadó
magyarországi fióktelepe (a továb biak ban: szaktanácsadói fióktelep) köteles e tevékenységére káreseményenként és
évente legalább 50 millió forint összegû felelõsségbiztosítással, vagy 50 millió forint összegû vagyoni biztosítékkal
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rendelkezni. A szaktanácsadó felelõsségbiztosítási szerzõdés minimális tartalmi követelményeit a Kormány
rendeletben állapítja meg. A felügyeleti nyilvántartásba vétel feltétele, hogy a szaktanácsadó igazolja a Felügyeletnek
a felelõsségbiztosítási szerzõdés megkötését vagy a vagyoni biztosíték meglétét.”

31.  § A Bit. 52.  §-ának (1) és (2) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) Vállalkozás esetében a biztosítási szaktanácsadás folytatásának feltétele, hogy a vállalkozás korábban nem állt,
 illetve a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásának idõpontjában nem áll csõd- vagy felszámolási eljárás alatt.
(2) Szaktanácsadóként és szaktanácsadó tevékenységet folytató vállalkozásnál,  illetve szaktanácsadó fióktelepnél
a szaktanácsadói tevékenység irányítójaként kizárólag az a természetes személy járhat el, aki
a) büntetlen elõéletû,
b) felsõfokú végzettséggel rendelkezik, továbbá korábban biztosítónál, biztosításközvetítõ tevékenységet folytató
vállalkozásnál, vagy az államigazgatás pénzügyi,  illetve gazdasági területén, vagy a megfelelõ szakmai
érdek-képviseleti szervnél legalább 3 évig biztosításszakmai vezetõ beosztást töltött be, vagy szaktanácsadóként
mûködött, vagy e szerveknél összesen 8 éves szakmai munkaviszonnyal, köztisztviselõi jogviszonnyal,  illetve
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkezik,
c) az e tör vény 13. számú mellékletében meghatározott szakképesítéssel rendelkezik.”

32.  § A Bit. 86.  §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A biztosító vezetõ biztosításmatematikusaként (aktuáriusaként) az alkalmazható, aki]
„b) legalább 5 éves, biztosítónál, a Felügyeletnél, a biztosításmatematikusok (aktuáriusok) vagy biztosításközvetítõk,
szaktanácsadók szakmai érdekvédelmi szervénél, biztosításközvetítõi tevékenységet folytató vállalkozásnál, biztosító
könyvvizsgálójánál vagy biztosítási szaktanácsadónál szerzett aktuáriusi szakmai gyakorlattal rendelkezik;”

33.  § A Bit. 87.  §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A biztosító vezetõ jogtanácsosa az lehet, aki]
„c) legalább 5 éves, biztosítónál, az államigazgatás pénzügyi,  illetve gazdasági területén, a biztosítók vagy
biztosításközvetítõk, szaktanácsadók szakmai érdekvédelmi szervénél, biztosításközvetítõi tevékenységet folytató
vállalkozásnál szerzett biztosításszakmai gyakorlattal vagy biztosítási szaktanácsadói szakmai gyakorlattal
rendelkezik,”

34.  § A Bit. 88.  §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A biztosító számviteli rendjéért felelõs vezetõje kizárólag az lehet, aki]
„c) legalább 5 éves, biztosítónál, az államigazgatás pénzügyi,  illetve gazdasági területén, a biztosítók,
biztosításközvetítõk, szaktanácsadók szakmai érdekvédelmi szervénél, biztosításközvetítõi tevékenységet folytató
vállalkozásnál szerzett számviteli gyakorlattal vagy biztosítási szaktanácsadói szakmai gyakorlattal rendelkezik,”

35.  § A Bit. 89.  §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A biztosító belsõ ellenõrzési szervezetének vezetõje (belsõ ellenõre) kizárólag az lehet, aki]
„b) legalább 5 éves, biztosítónál, az államigazgatás pénzügyi,  illetve gazdasági területén, a biztosítók,
biztosításközvetítõk, szaktanácsadók szakmai érdekvédelmi szervénél, biztosításközvetítõi tevékenységet folytató
vállalkozásnál szerzett szakmai gyakorlattal vagy biztosítási szaktanácsadói szakmai gyakorlattal rendelkezik,”

36.  § A Bit. 116.  §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A biztosító vezetõ állású személyei, egyéb vezetõi, valamint érdemi ügyintézõi kinevezésükkor
(megválasztásukkor) kötelesek írásbeli nyilatkozatot tenni a biztosító részére arról, hogy õk vagy közeli
hozzátartozójuk a biztosítónál, más biztosítónál, biztosításközvetítõi tevékenységet végzõ vállalkozásnál, vagy
biztosítási szaktanácsadással foglalkozó vállalkozásnál rendelkeznek-e,  illetve ha igen, mekkora és milyen névértékû
közvetlen vagy közvetett tulajdoni hányaddal vagy ezek által kibocsátott értékpapírral.”

37.  § A Bit. 135.  §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A biztosítástechnikai tartalékok fedezetére bevonható eszközök esetében a következõ elvekre kell figyelemmel lenni:]
„b) a vállalkozásnak, az államnak, a nemzetközi szervezetnek, a helyi és regionális önkormányzatnak vagy
a természetes személynek nyújtott kölcsönök kizárólag akkor képezhetik a biztosítástechnikai tartalékok fedezetét, ha
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a kölcsönvevõ megfelelõ biztosítékot – ingatlanzálogjog, hitelintézet által nyújtott garancia, biztosítás, vagy egyéb
biztosítékok – tud felmutatni, kivételt képeznek ez alól a 136.  § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott kölcsönök,”

38.  § A Bit. 136.  §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A biztosítástechnikai tartalékok fedezetének a tagállamok területén kell elhelyezkednie,  illetve]
„c) OECD- vagy EGT-tagállamban székhellyel rendelkezõ vállalkozás,”
[által kibocsátott eszközben kell lennie.]

39.  § A Bit. 5. számú mellékletének helyébe e tör vény Melléklete lép.

A befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ
tevékenységek szabályairól  szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása

40.  § A befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ tevékenységek
szabályairól  szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továb biak ban: Bszt.) 4.  §-a (2) bekezdésének 44. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[E tör vény és az e tör vény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban]
„44. letétkezelés: a pénzügyi eszköz letéti õrzése, a kamat, az osztalék, a hozam, ille tõ leg a törlesztés beszedése és egyéb 
kapcsolódó szolgáltatás együttes nyújtása, ideértve a rendhagyó zálogjog tárgyának kezelésével összefüggõ
szolgáltatásokat,”

41.  § A Bszt. 170.  §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A felügyeleti biztos az e minõségében okozott kárért kizárólag a Felügyeletnek tartozik felelõsséggel, vele
szemben közvetlenül kártérítési igény nem érvényesíthetõ. Ha a felügyeleti biztos a Felügyelettel köztisztviselõi
jogviszonyban áll, a Ktv. kártérítésre vonatkozó szabályai szerint, ha pedig megbízási jogviszonyban áll, a Ptk.
megbízottért  való felelõsségre vonatkozó szabályai szerint felel.”

A viszontbiztosítókról  szóló 2007. évi CLIX. törvény módosítása

42.  § (1) A viszontbiztosítókról  szóló 2007. évi CLIX. törvény (a továb biak ban: Vbit.) 3.  §-a (1) bekezdésének 51. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[E tör vény alkalmazásában]
„51. üzleti titok: a Polgári Törvénykönyvrõl  szóló tör vény ben (a továb biak ban: Ptk.) meghatározott fogalom;”

(2) A Vbit. 3.  §-a (1) bekezdésének 54. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E tör vény alkalmazásában]
„54. vállalkozás: a Ptk.-ban meghatározott fogalom;”

43.  § A Vbit. 59.  §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A viszontbiztosító vezetõ állású személyei, egyéb vezetõi, valamint érdemi ügyintézõi kinevezésükkor
(megválasztásukkor) kötelesek írásbeli nyilatkozatot tenni a viszontbiztosító részére arról, hogy õk vagy közeli
hozzátartozójuk a viszontbiztosítónál, más biztosítónál vagy viszontbiztosítónál, biztosításközvetítõi tevékenységet
végzõ vállalkozásnál, vagy biztosítási szaktanácsadással foglalkozó vállalkozásnál rendelkeznek-e,  illetve ha igen,
mekkora és milyen névértékû közvetlen vagy közvetett tulajdoni hányaddal vagy ezek által kibocsátott értékpapírral.”

44.  § A Vbit. 75.  §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A biztosítástechnikai tartalékok fedezetére bevonható eszközök esetében a következõ elvek betartásával kell eljárni:]
„b) a vállalkozásnak, az államnak, a nemzetközi szervezetnek, a helyi és regionális önkormányzatnak vagy
a természetes személynek nyújtott kölcsönök kizárólag akkor képezhetik a biztosítástechnikai tartalékok fedezetét, ha
a kölcsönvevõ megfelelõ biztosítékot – ingatlanzálogjog, hitelintézet által nyújtott garancia, biztosítás vagy egyéb
biztosítékok – nyújt, kivételt képeznek ez alól a biztosítékkal nem fedezett kölcsönök,”
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45.  § A Vbit. 76.  §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A biztosítástechnikai tartalékok fedezetének a tagállamok területén kell elhelyezkednie,  illetve]
„c) OECD-tagállamban vagy az Európai Unió tagállamában székhellyel rendelkezõ vállalkozás,”
[által kibocsátott eszközben kell lennie.]

A kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításról  szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása

46.  § (1) A kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításról  szóló 2009. évi LXII. törvény (a továb biak ban: Gfbt.) 3.  §-ának 9. pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E tör vény alkalmazásában:]
„9. gépjármûflotta: egy adott biztosítónál ugyanazon – egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiség nélküli
jogalany – szerzõdõ üzemben tartó által biztosított gépjármûvek együttesen kezelt csoportja, ha ezen gépjármûvek
darabszáma eléri az ötöt;”

(2) A Gfbt. 3.  §-ának 28. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E tör vény alkalmazásában:]
„28. rendeltetés helye szerinti tagállam: gépjármû tulajdonjogának átruházása esetén a tulajdonszerzést köve tõen
a rendelkezésre bocsátástól számított harmincnapos idõtartam folyamán az a gépjármû telephely szerinti országától
eltérõ tagállam,
a) ahol a tulajdont szerzõ természetes személy állandó lakóhelye, a jogi személy, jogi személyiség nélküli jogalany
tulajdonszerzése esetén annak székhelye található,  illetve
b) amelyben a tulajdont szerzõ szokásos tartózkodási helye van, vagy ha a szerzõdõ jogi személy, jogi személyiség
nélküli jogalany, az a tagállam, amelyben a tulajdont szerzõnek a szerzõdéssel érintett telephelye, fióktelepe
található;”

(3) A Gfbt. 3.  §-a 33. pontjának b) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E tör vény alkalmazásában:
33. telephely szerinti ország: az az ország]
„b) amelyben a hatósági jelzés viselésére nem kötelezett gépjármûvek esetében a tulajdonos vagy a gépjármû felett
egyébként rendelkezési jogot gyakorló személy (jogi személy, jogi személyiség nélküli jogalany) állandó lakóhelye
(székhelye),  illetve szokásos tartózkodási helye (az érintett telephelye, fióktelepe) található;”

47.  § A Gfbt. 46.  §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A kötvénynyilvántartás tartalmazza a szerzõdõ üzemben tartó, a gépjármû és a szerzõdés alább felsorolt adatait:]
„a) a szerzõdõ üzemben tartó nevét (jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ jogalany megnevezését,
továbbá cégjegyzékszámát,  illetve nyilvántartási számát), születési helyét, születési idejét, anyja nevét és lakcímét
(székhelyét, telephelyét);”

48.  § A Gfbt. 47.  §-a (1) bekezdésének n) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A kötvénynyilvántartásból adatot igényelhet:]
„n) a 46.  § (2) bekezdésének a) pontjában foglalt adatok tekintetében – jogának vagy jogos érdekének érvényesítése
céljából, indokolt körben – bármely természetes személy,  illetve jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkezõ
jogalany a felhasználás céljának és jogalapjának igazolása mellett.”

49.  § A Gfbt. 51.  §-a (4) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A kárnyilvántartás tartalmazza az üzemben tartó, a gépjármû, a szerzõdés, és a káresemény alább felsorolt adatait:]
„a) a szerzõdõ üzemben tartó,  illetve a 36.  § (8) bekezdésének a), b) és e) pontjában meghatározott üzemben tartó
nevét (jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ jogalany megnevezését, továbbá cégjegyzékszámát,
 illetve nyilvántartási számát), születési helyét, születési idejét, anyja nevét és lakcímét (székhelyét, telephelyét);”

A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról  szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosítása

50.  § A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról  szóló 2009. évi LXXXV. törvény 21.  §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
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„(3) A fizetési számlaszerzõdésre, fizetési számlakövetelésre a Polgári Törvénykönyvben foglalt
bankszámlaszerzõdésre, bankszámla-követelésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a hitelintézetnek
nem minõsülõ pénzforgalmi szolgáltató a fizetési számlára befolyó pénzeszközöket nem használhatja.”

Hatályba léptetõ rendelkezések

51.  § (1) Ez a tör vény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.
(2) Az 1–50.  § és az 52.  §-a 2011. január 1-jén lép hatályba.
(3) Az 51.  § (6) bekezdése 2010. május 1-jén lép hatályba.
(4) Az 51.  § (10) és (13) bekezdése 2010. május 15-én lép hatályba.
(5) Ez a tör vény 2011. július 31-én hatályát veszti.
(6) A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról  szóló 2009. évi LXXXV. törvény 35.  §-a a következõ új (3) bekezdéssel

egészül ki:
„(3) A készpénz-helyettesítõ fizetési eszközzel – ide nem értve a csekket és az elektronikus pénzeszközt – lebonyolított
fizetési mûvelethez közvetlenül kapcsolódó, a kedvezményezettel szemben a pénzforgalmi szolgáltató által
érvényesíthetõ jutalékok, díjak és egyéb költségek mértéke nem haladhatja meg a fizetési mûvelet teljesítésének
fedezetét biztosító fizetési számlára vagy hitelkeretre terhelt összeg két százalékát.”

(7) Nem lép hatályba az egyes pénzügyi tárgyú tör vények módosításáról  szóló 2009. évi CL. törvény 165.  §-a.
(8) A légiközlekedésrõl  szóló 1995. évi XCVII. törvény 61/A.  § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A (2) bekezdésben megjelölt társaság európai léginavigációs szolgáltatással összefüggõ együttmûködés
keretében létrejövõ gazdasági társaságban kisebbségi vagy többségi tulajdonrészt szerezhet, valamint gazdasági
társaságot alapíthat.”

(9) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl  szóló 2007. évi CXXXV. törvény 11.  § (5) bekezdésének elsõ mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A Felügyelet elnökének közszolgálati jogviszonyával összefüggõ munkáltatói intézkedéseket – a 12–13.  §-ban
meghatározott esetekben az ott megjelölt döntés alapján – a helyettesítésére kijelölt alelnök teszi meg.”

(10) Az egyszerûsített vállalkozói adóról  szóló 2002. évi XLIII. törvény 9.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(2) Ha az adóalany bevétele és a 8.  § (7) bekezdés alapján az összes bevételt növelõ összeg együttesen meghaladja
az adóalanyiság választására jogosító értékhatárt, az adóalanyiság választására jogosító értékhatárt meghaladó rész
után az eva mértéke 50 százalék.”

(11) A személyi jövedelemadóról  szóló 1995. évi CXVII. törvény 49.  § (4) bekezdésében a „nyugdíjat, a családi pótlék
jövedelemnek minõsülõ megosztott részét” szövegrész helyébe a „nyugdíjat” szöveg, az adózás rendjérõl  szóló
2003. évi XCII. törvény (a továb biak ban: Art.) 52.  § (4) bekezdés h) pontjában a „nem viselõ járandóságokat” szövegrész
helyébe „nem viselõ járandóságot” szöveg, a „családi pótlékot” szövegrész helyébe az „anyasági támogatást” szöveg,
3. számú melléklet F) pont b) alpontjában az „A családi pótlékot, anyasági támogatást” szövegrész helyébe az
„Az anyasági támogatást” szöveg, a „részére családi pótlékot, anyasági támogatást” szövegrész helyébe a „részére
anyasági támogatást” szöveg lép, továbbá hatályát veszti az Art. 3. számú melléklet F) pont b) alpontjában a „ , továbbá
a gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult szülõvel együtt élõ házastárs vagy élettárs természetes
személyazonosító adatairól, lakcímérõl, adóazonosító jelérõl vagy arról, hogy az igénylõ az ellátást egyedülállóként
vette igénybe” szövegrész.

(12) A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól  szóló 2003. évi CXXVII. törvény
módosításáról  szóló 2009. évi CXIII. törvénynek a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös
szabályairól  szóló 2003. évi CXXVII. törvény 13.  § (1) bekezdés g) pontját megállapító 7.  § (1) bekezdésében
a „2710 19 41 vámtarifaszámú” szövegrész „2710 19 41 és 2710 19 45 vámtarifaszámú” szöveggel lép hatályba.

(13) A társasági adóról és az osztalékadóról  szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továb biak ban: Taotv.) 3. számú melléklet
A) pont 13. alpontjában az „olyan államban illetõséggel rendelkezõ külföldi személy részére történik, amely állam és
a Magyar Köztársaság között nincs hatályos egyezmény a kettõs adóztatás elkerülésére a jövedelem- és vagyonadók
területén vagy a juttatás ellenõrzött külföldi társaság részére” szövegrész helyébe a „külföldi személy vagy
az üzletvezetés helye alapján külföldi illetõségû részére” szöveg lép.

(14) A Taotv. 3. számú melléklet B) pontja a következõ új 15. alponttal egészül ki:
[A 8.  § (1) bekezdésének d) pontja alkalmazásában a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek,
ráfordításnak minõsül különösen:]
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„15. az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz,
a térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, az adózó által ellenérték nélkül átvállalt kötelezettségnek
az adóévi adózás elõtti eredmény terhére elszámolt összege, az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás
bekerülési értéke, valamint e juttatásokkal kapcsolatban ráfordításként elszámolt általános forgalmi adó, ha
az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatásra, juttatásra a 4.  § 36. vagy 38. pontja alapján
került sor.”

(15) A kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításról  szóló 2009. évi LXII. törvény 32/B.  § (1) bekezdése a következõ szöveggel
lép hatályba:
„(1) Ha a biztosító úgy ítéli meg, hogy a közlekedési balesettel érintett gépjármû kormánymûve, futómûve,  illetve
karosszériája (alváza) olyan károsodást szenvedett, amely  miatt a közúti forgalomban  való további részvételre
közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlannak tekinthetõ és a helyreállítás – a jogosult erre irányult nyilatkozata
alapján – nem történik meg, a kárfelvételi eljárás befejezésétõl számított 8 munkanapon belül – az alkalmatlanság
okának feltüntetésével – értesíti a közlekedési hatóságot, kivéve, ha a károsult a hulladékká vált gépjármûvekrõl  szóló
jogszabály hatálya alá tartozó gépjármû esetén annak bontási átvételi igazolását a biztosítónak bemutatja.”

(16) A földgáz biztonsági készletezésérõl  szóló 2006. évi XXVI. törvény 4.  § (2) bekezdésében a „föld alatti tárolóban tárolt”
szövegrész helyébe a „föld alatti tárolóban tárolt,  illetve föld alatti tárolóteret üzemeltetõ földgáztárolóval kötött
szerzõdés alapján tároltatott” szöveg lép.

(17) 2010. április 1-jén hatályát veszti a közúti közlekedési nyilvántartásról  szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 33.  §
(2) bekezdés b) pontja.

(18) A Taotv. – e törvénnyel megállapított – 3. számú melléklet B) pont 15. alpontját a 2010-ben kezdõdõ adóévben adott
– felsorolt – juttatásokra kell alkalmazni.

Átmeneti rendelkezések

52.  § A 2010. december 31-ig alapított óvadék esetén – a követelés,  illetve az alapul szolgáló jogviszony fennállásáig –
a Ptk.-nak az óvadék alapításakor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

53.  § (1) A közbeszerzésekrõl  szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továb biak ban: Kbt.) 11.  §-a a következõ új (9) bekezdéssel
egészül ki:
„(9) Hivatalos közbeszerzési tanácsadóként nem járhat el az, aki az adott eljárásban átláthatósági biztosként jár el.”

(2) A Kbt. a következõ új alcímmel és 11/A.  §-sal egészül ki:

„Az átláthatósági megállapodás és az átláthatósági biztos
11/A.  § (1) A verseny tisztaságának és nyilvánosságának elõsegítése érdekében az ajánlatkérõ és az átláthatósági
biztos átláthatósági megállapodást köthet, amelyben az adott közbeszerzési eljárás valamennyi ajánlattevõje is részt
vesz.
(2) Az átláthatósági megállapodás alapján – az átláthatósági biztos által nyújtott monitoring szolgáltatás révén –
a felek elõmozdítják a teljes közbeszerzési eljárásra (ideértve annak elõkészítését is), valamint az annak alapján
megkötött szerzõdésre vonatkozó jogszabályok és a nyilvánosság követelményének érvényesülését.
(3) Az ajánlatkérõ az átláthatósági megállapodást a (részvételi) dokumentációban, ennek hiányában az ajánlattételi
(részvételi) felhívásban köteles közzétenni, ebben az esetben az ajánlattevõ (részvételre jelentkezõ) ajánlatában
(részvételi jelentkezésében) nyilatkozattal köteles azt elfogadni.
(4) Az átláthatósági biztos a jogszabályok betartása és a nyilvánosság követelményének érvényesülése érdekében
a közbeszerzési eljárás (ideértve annak elõkészítését is) valamennyi iratába betekinthet, valamennyi eljárási
cselekménynél jelen lehet, a közbeszerzési eljárásban részt vevõktõl a közbeszerzési eljárással kapcsolatos
tájékoztatást kérhet. Ha az átláthatósági biztos tevékenysége során jogszabálysértést tapasztal, erre haladéktalanul,
írásban is felhívja a felek figyelmét.
(5) Az átláthatósági biztos büntetlen elõéletû személy lehet, e feltételt az érintett a megbízását megelõzõen,
a jogviszony alatt pedig a Közbeszerzések Tanácsa felhívására hatósági bizonyítvánnyal igazolja. Az átláthatósági
biztosi tevékenységet végzõ személyek nyilvántartását a Közbeszerzések Tanácsa vezeti. A Közbeszerzések Tanácsa
a honlapján közzéteszi az átláthatósági biztosi tevékenységet végzõ személyek családi nevét és utónevét vagy
utóneveit, elérhetõségi címét (postacím, telefon-, telefaxszám, e-mail) és nyilvántartási számát.
(6) Nem járhat el az adott közbeszerzési eljárásban átláthatósági biztosként, 
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aki a) az ajánlatkérõvel, ille tõ leg az ajánlattevõvel (e § alkalmazása során ideértve a részvételre jelentkezõt is),
valamint az ajánlattevõ által a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójával,  illetve erõforrást biztosító szervezetével munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban áll, vagy a megállapodás megkötését megelõzõ öt évben ilyen viszonyban állt,
b) aki az átláthatósági megállapodás megkötésekor az ajánlatkérõ vezetõje, vezetõ állású munkavállalója,
az ajánlatkérõ felett irányító vagy ellenõrzési jogokat gyakorló személy, ille tõ leg az ajánlattevõ tagja, vezetõ
tisztségviselõje, könyvvizsgálója, felügyelõbizottságának tagja, vagy az azt megelõzõ öt évben az ajánlatkérõ
vezetõje, vezetõ állású munkavállalója, az ajánlatkérõ felett irányító vagy ellenõrzési jogokat gyakorló személy,
ille tõ leg az ajánlattevõ tagja, vezetõ tisztségviselõje, könyvvizsgálója, felügyelõbizottságának tagja volt,
c) aki az ajánlatkérõ vagy az ajánlattevõ szervezetében tulajdonosi részesedéssel rendelkezik vagy tulajdonosi
részesedéssel rendelkezett az elmúlt öt évben,
d) az a)–c) pont szerinti személyek hozzátartozója.
(7) Ha az átláthatósági biztos közremûködése összeférhetetlenség vagy egyéb kizáró körülmény  miatt az eljárás során
válik kizárttá, az eljárás további részében nem vehet részt, az ajánlatkérõ pedig másik átláthatósági biztossal köteles
megállapodni. Az átláthatósági biztos átláthatósági megállapodásban rögzített díját az ajánlatkérõ viseli.
(8) Átláthatósági megállapodás megkötését jogszabály kötelezõvé teheti.
(9) Az átláthatósági megállapodás tartalmi elemeit és részletes szabályait az e tör vény végrehajtására kiadott
jogszabály tartalmazza.”

(3) A Kbt. 99.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A szerzõdéskötés tervezett idõpontját az ajánlati felhívásban kell megadni azzal, hogy az nem határozható meg
az írásbeli összegezés [93.  § (2) bekezdés] eredményhirdetésen történõ átadását vagy megküldését követõ naptól
számított huszadik napnál korábbi és harmincadik – építési beruházás esetén hatvanadik – napnál késõbbi
idõpontban.”

(4) A Kbt. 350/B.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A bíróság határozata ellen a határozat közlésétõl számított nyolc napon belül fellebbezésnek van helye.”

(5) A Kbt. 327.  § (1) bekezdése a következõ új j) ponttal egészül ki:
[A Közbeszerzési Döntõbizottság hivatalból  való eljárását a következõ szervezetek vagy személyek kezdeményezhetik, ha
a feladatkörük ellátása során e tör vénybe ütközõ magatartás vagy mulasztás jut tudomásukra:]
„j) az átláthatósági biztos azzal az eljárással kapcsolatban, amelyben átláthatósági biztosként részt vesz vagy részt
vett.”

(6) A Kbt. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következõ 403/A.  §-sal egészül ki:
„403/A.  § A 2010. január 1-je és a polgári perrendtartásról  szóló 1952. évi III. évi tör vény módosításáról  szóló 2010. évi
... tör vény hatálybalépése között eltelt idõszakban indított közbeszerzési eljárásban hozott döntés esetén nincs helye
a jogsértés megállapításának azon a címen, hogy az eljárást nem elektronikus úton folytatták le, vagy annak egyes
eljárási cselekményei nem elektronikus úton történtek.”

(7) A Kbt. 404.  § (1) bekezdése a következõ új p) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza]
„p) az átláthatósági megállapodás megkötésének kötelezõ eseteit, az átláthatósági megállapodás e tör vény ben nem
szabályozott tartalmi elemeit, az átláthatósági biztosi tevékenység végzésének feltételeit, továbbá az átláthatósági
biztosi tevékenységet végzõ személyek nyilvántartásának Közbeszerzések Tanácsa általi vezetésének rendjét.”

(8) A Kbt. 5.  § (2) bekezdésében a „a Közbeszerzések Tanácsa honlapján, ha rendelkezik honlappal, saját honlapján is”
szövegrész helyébe „ha rendelkezik honlappal, saját honlapján, ha honlappal nem rendelkezik a Közbeszerzések
Tanácsa honlapján” szöveg, 17/C.  § (1) bekezdésében a „a Közbeszerzések Tanácsa honlapján, ha rendelkezik
honlappal, saját honlapján is” szövegrész helyébe „ha rendelkezik honlappal, saját honlapján, ha honlappal nem
rendelkezik a Közbeszerzések Tanácsa honlapján” szöveg, 96.  § (2) bekezdésében az „A tör vény harmadik része szerinti 
eljárásokban, ha” szövegrész helyébe a „Ha” szöveg, a 96/B.  § (3) bekezdésében az „elektronikus úton, a tör vény
harmadik része szerinti eljárásban faxon vagy elektronikus úton kell megküldeni az ajánlatkérõ részére, aki
a kérelemmel kapcsolatos álláspontjáról az ajánlattevõt a kérelem megérkezésétõl számított három napon belül,
a tör vény harmadik része szerinti eljárásban a benyújtási módnak megegyezõ módon tájékoztatja” szövegrész
helyébe a „faxon vagy elektronikus úton kell megküldeni az ajánlatkérõ részére, aki a kérelemmel kapcsolatos
álláspontjáról az ajánlattevõt a kérelem megérkezésétõl számított három napon belül a benyújtási módnak
megegyezõ módon tájékoztatja, továbbá az elõ ze tes vitarendezési kérelem benyújtásáról, valamint az arra adott
válaszáról az eljárás valamennyi ajánlattevõjét is tájékoztatja” szöveg, az államháztartásról  szóló 1992. évi
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XXXVIII. törvény 22.  § (1) bekezdésében a „ha tör vény másként nem rendelkezik” szövegrész helyébe a „a befektetési
vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ tevékenységek szabályairól  szóló
2007. évi CXXXVIII. törvény 6.  § d) pontjában meghatározott pénzügyi eszközökre kötött ügyletek kivételével, ha
tör vény másként nem rendelkezik” szöveg, a Kbt. 96/C.  §-ában és 118.  § (1) bekezdésében az „elektronikus úton”
szövegrész helyébe a „faxon vagy elektronikus úton” szöveg, 99/A.  §-ában a „a Közbeszerzések Tanácsa honlapján, ha
rendelkezik honlappal, saját honlapján is” szövegrész helyébe „ha rendelkezik honlappal, saját honlapján, ha
honlappal nem rendelkezik a Közbeszerzések Tanácsa honlapján” szöveg, 132.  §-ában az „elektronikus úton, vagy
közvetlenül” szövegrész helyébe a „telefaxon, elektronikus úton vagy közvetlenül” szöveg, 243.  § c) pontjában az „és
a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység” szövegrész helyébe a „ , a hivatalos közbeszerzési tanácsadói
tevékenység és az átláthatósági biztos tevékenysége” szöveg, ille tõ leg a 2.  § (2) bekezdése szerinti idõpontban a 327.  § 
(2) bekezdésének b) pontjában a „g) pontja szerinti szervezet” szövegrész helyébe a „g) pontja szerinti szervezet vagy
j) pontja szerinti személy” szöveg lép.

(9) Nem lép hatályba a közbeszerzésekrõl  szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról  szóló 2008. évi CVIII. törvény
68.  §-ának a Kbt. 240.  § (2) bekezdését, valamint 255.  § (5) bekezdését megállapító rendelkezése.

(10) Hatályát veszti
a) a Kbt. 1.  § (2) bekezdése, 21.  § (4) bekezdése, 55.  § (2) bekezdése, 96/A.  § (1) bekezdése, 102.  § (6) bekezdése,

161/A.  § (2) bekezdése, 317.  § (2) és (4) bekezdése, 330/A.  §-a, 347.  § (3) bekezdése, 349.  § (2) és (3) bekezdése,
350/A.  § (2) bekezdése,

b) a Kbt. 96.  § (2) bekezdésében az „elektronikus úton, a tör vény harmadik része szerinti eljárásokban” szövegrész
96.  § (4) bekezdésében az „ , a tör vény harmadik része szerinti eljárásban elektronikus úton” szövegrész, 323.  §
(2) bekezdésében a „ , ha a kérelem e tör vény második része szerinti közbeszerzési eljárással vagy annak
mellõzésével kapcsolatos tíz napon belül” szövegrész, 324.  § (4) bekezdésében a „ , ha az e tör vény harmadik része
szerinti eljárással vagy annak mellõzésével kapcsolatos közbeszerzési ügyre irányul,” szövegrész, 325.  §
(2) bekezdésében a „vagy – ha a kérelem e tör vény második része szerinti közbeszerzéshez vagy annak
mellõzéséhez kapcsolódik – a kérelmet nem elektronikus úton vagy elektronikus úton, de nem olvasható
formában nyújtották be,” szövegrész, 329.  § (2) bekezdésében az „ , a közösségi értékhatárt elérõ vagy meghaladó
értékû közbeszerzési eljárás esetében elektronikus úton” szövegrészek, 345.  § (2) bekezdésében a „– ha annak
tárgya e tör vény második része szerinti közbeszerzéshez vagy annak mellõzéséhez kapcsolódik kizárólag
elektronikus úton –” szövegrészek, 345.  § (3) bekezdésében az „Az eljárásban – ha annak tárgya e tör vény második
része szerinti közbeszerzéshez vagy annak mellõzéséhez kapcsolódik – a beadványok benyújtása és a bírósági
iratok kézbesítése a Pp.-ben, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerint kizárólag elektronikus úton 
történhet.” szövegrész, 347.  § (1) bekezdésében az „A keresetlevél – ha annak tárgya e tör vény második része
szerinti közbeszerzéshez vagy annak mellõzéséhez kapcsolódik – a Közbeszerzési Döntõbizottsághoz kizárólag
elektronikus úton nyújtható be.” szövegrész, 347.  § (2) bekezdésében és 350.  § (6) bekezdésében a „– ha annak
tárgya e tör vény második része szerinti közbeszerzéshez vagy annak mellõzéséhez kapcsolódik – elektronikus
úton” szövegrész, 348.  § (1) bekezdésében a „ , ha annak tárgya e tör vény második része szerinti közbeszerzéshez
vagy annak mellõzéséhez kapcsolódik, legkésõbb annak beérkezését köve tõen öt, egyéb esetben” szövegrész,
348.  § (3) és (5) bekezdésében, 348/A.  § (5) bekezdésében a „– ha a per tárgya e tör vény második része szerinti
közbeszerzéshez vagy annak mellõzéséhez kapcsolódik –” szövegrész, 349.  § (1) bekezdésében az „A fellebbezés
– ha a per tárgya e tör vény második része szerinti közbeszerzéshez vagy annak mellõzéséhez kapcsolódik –
kizárólag elektronikus úton nyújtható be.” szövegrész, 350.  § (5) bekezdésében „A keresetlevél – ha annak tárgya
e tör vény második része szerinti közbeszerzéshez vagy annak mellõzéséhez kapcsolódik – a Közbeszerzési
Döntõbizottsághoz kizárólag elektronikus úton nyújtható be.” szövegrész,

c) a közbeszerzésekrõl  szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról  szóló 2008. évi CVIII. törvény 108.  §
(3) bekezdése, 109.  § (3) bekezdése, 110.  § (4) bekezdése, 111.  § (2) bekezdése, 112.  § (1) és (2) bekezdése,

d) a hivatalos iratok elektronikus kézbesítésérõl és az elektronikus tértivevényrõl  szóló 2009. évi LII. törvény 9.  §-a.

Sólyom László s. k., Dr. Katona Béla s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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Melléklet a 2010. évi XII. tör vényhez
„5. számú melléklet a 2003. évi LX. törvényhez

A biztosításközvetítõi és biztosítási szaktanácsadói nyilvántartás részletes szabályai

1. A felügyeleti nyilvántartás a következõket tartalmazza:
A) A biztosításközvetítést végzõ természetes személyek nyilvántartása
a) neve, születési helye, születési ideje, anyja neve, lakcíme,
b) nyilvántartási száma és annak kelte,
c) azon állam vagy államok neve, amelyekben a biztosításközvetítõi tevékenységet folytatja,
d) ha a biztosításközvetítõ természetes személy tevékenységét egy függõ biztosításközvetítõ vállalkozás keretében

végzi, akkor
da) ennek a vállalkozásnak a neve (a változások nyomon követésével),
db) a vállalkozás nyilvántartási száma,
dc) a vállalkozásnál fennálló jogviszony kezdete és vége, a jogviszony megnevezése (a változások nyomon

követésével),
e) a biztosításközvetítõi tevékenység jellege (független, függõ),
f) a biztosító vagy biztosítók,  illetve a független biztosításközvetítõ neve, amellyel (amelyekkel) közvetítésre

irányuló jogviszonyban áll (a változások nyomon követésével),
g) a biztosító megbízásából eljáró közvetítõ esetén a közvetített termékek 1. és 2. számú mellékletek szerinti ágazati

besorolása biztosítónként,
h) a végzettség típusa (felsõfokú végzettség vagy külön jogszabályban meghatározott szakképesítés), megfelelõ

végzettség hiányában az ennek megszerzéséhez elõírt határidõ.
B) A biztosításközvetítõ vállalkozások nyilvántartása
a) a biztosításközvetítõi tevékenységet végzõ vállalkozás neve, rövidített neve, székhelye, telephelye és fióktelepe

címe, adószáma, képviseletére jogosultak neve és beosztása,
b) nyilvántartási száma és annak kelte,
c) azon állam vagy államok neve, amelyekben a biztosításközvetítõi tevékenységet folytatja,
d) a biztosításközvetítõi tevékenység jellege (független, függõ),
e) a biztosító,  illetve a független biztosításközvetítõ neve (kivéve az alkuszé), amellyel közvetítésre irányuló

jogviszonyban áll (a változások nyomon követésével),
f) a függõ biztosításközvetítõ esetén a közvetített termékek 1. és 2. számú mellékletek szerinti ágazati besorolása

biztosítónként.
C) A biztosítási szaktanácsadást végzõ,  illetve a szaktanácsadó vállalkozáson belül a szaktanácsadói tevékenységet
irányító természetes személyek nyilvántartása
a) a biztosítási szaktanácsadói tevékenységet végzõ,  illetve a szaktanácsadó vállalkozáson belül a szaktanácsadói

tevékenységet irányító természetes személy neve, születési helye, születési ideje, anyja neve, lakcíme,
b) a biztosítási szaktanácsadó,  illetve a szaktanácsadó vállalkozáson belül a szaktanácsadói tevékenységet irányító

nyilvántartási száma és annak kelte,
c) azon állam vagy államok neve, amelyekben a biztosítási szaktanácsadó tevékenységet folytatja,
d) amennyiben biztosítási szaktanácsadó vállalkozáson belül a szaktanácsadói tevékenységet irányítja, akkor

da) annak a biztosítási szaktanácsadó vállalkozásnak a neve, amelynek a szaktanácsadói tevékenységét
irányítja,

db) a vállalkozás nyilvántartási száma,
dc) a vállalkozással fennálló jogviszony kezdete és vége, a jogviszony megnevezése.

D) Biztosítási szaktanácsadó vállalkozások nyilvántartása
a) a biztosítási szaktanácsadást végzõ vállalkozás neve, rövidített neve, székhelye, telephelye és fióktelepe címe,

adószáma, a képviseletére jogosultak neve és beosztása,
b) a biztosítási szaktanácsadást végzõ vállalkozás nyilvántartási száma és annak kelte,
c) azon állam vagy államok neve, amelyekben a biztosítási szaktanácsadó tevékenységet folytat.
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2. A biztosítók,  illetve a független biztosításközvetítõk által, az általuk foglalkoztatott biztosításközvetítõkrõl vezetett
nyilvántartás a következõket tartalmazza (a biztosításközvetítõ adataiban, a közvetítõi jogviszony tartama alatt
bekövetkezett változások nyomon követésével és dokumentálásával:
A) A biztosításközvetítést végzõ természetes személyek nyilvántartása
a) a biztosításközvetítõi tevékenységet végzõ természetes személy neve, születési helye, születési ideje, anyja neve,

lakcíme,
b) nyilvántartási száma és annak kelte,
c) azon állam vagy államok neve, amelyekben a biztosításközvetítõi tevékenységet folytatja,
d) ha a biztosításközvetítõ természetes személy tevékenységét egy függõ biztosításközvetítõ vállalkozás keretében

végzi, akkor
da) ennek a vállalkozásnak a neve,
db) a vállalkozás nyilvántartási száma,
dc) a vállalkozással fennálló jogviszony kezdete és vége, a jogviszony megnevezése,

e) a biztosításközvetítõi tevékenység jellege (független, függõ),
f) a biztosítóval vagy a független biztosításközvetítõvel

fa) fennálló jogviszony kezdete és vége, a jogviszony megnevezése,
fb) fennálló jogviszony keretében a biztosítónak vagy a független biztosításközvetítõnek végzett tevékenység

részletes meghatározása,
fc) fennállott jogviszony esetleges korlátozása, a jogviszony megszüntetésének oka, körülményei,

g) a biztosító megbízásából eljáró közvetítõ esetén a közvetített termékek 1. és 2. számú mellékletek szerinti ágazati
besorolása,

h) a végzettség típusa (felsõfokú végzettség vagy külön jogszabályban meghatározott szakképesítés), az ezt igazoló
dokumentum másolata, megfelelõ végzettség hiányában az ennek megszerzéséhez elõírt határidõ,

i) a biztosítótól,  illetve független biztosításközvetítõtõl kilépett biztosításközvetítõ természetes személytõl bevont
közvetítõi igazolvány,

j) bûnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány.
B) A biztosításközvetítõ vállalkozások nyilvántartása
a) a biztosításközvetítõi tevékenységet végzõ vállalkozás neve, rövidített neve, székhelye, telephelye és fióktelepe

címe, adószáma, képviseletére jogosultak neve és beosztása,
b) nyilvántartási száma és annak kelte,
c) azon állam vagy államok neve, amelyekben a biztosításközvetítõi tevékenységet folytatja,
d) a biztosításközvetítõi tevékenység jellege (független, függõ),
e) a függõ biztosításközvetítõ esetén a közvetített termékek 1. és 2. számú mellékletek szerinti ágazati besorolása.”

2010. évi XIII. tör vény 
a környezet védelmének általános szabályairól  szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról*

1.  § A környezet védelmének általános szabályairól  szóló 1995. évi LIII. törvény (a továb biak ban: Kvt.) 66.  §-ának
(1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § jelenlegi (3)–(5) bekezdésének számozása
(4)–(6) bekezdésre változik:
„66.  § (1) A környezethasználat – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel –
a) a környezeti hatásvizsgálat hatálya alá tartozó tevékenységek esetén – a b) pontban foglaltak kivételével –
a tevékenységre a környezetvédelmi hatóság által kiadott környezetvédelmi engedély,
b) az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó esetekben a környezetvédelmi hatóság által
kiadott egységes környezethasználati engedély,
c) a környezetvédelmi felülvizsgálat hatálya alá tartozó tevékenységek esetén a környezetvédelmi hatóság által
kiadott környezetvédelmi mûködési engedély,

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. február 22-i ülésnapján fogadta el.
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d) az a)–c) ) pont hatálya alá nem tartozó – az e tör vény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott –
esetekben a környezethasználó kérelmére a környezetvédelmi hatóság által kiadott egybefoglalt környezethasználati
engedély,
e) az a)–d) ) pont hatálya alá nem tartozó – külön jogszabályban meghatározott – esetekben a környezetvédelmi
hatóság által kiadott határozat, vagy szakhatóságként  való közremûködése esetén szakhatósági állásfoglalása
figye lembe véte lével más hatóság által kiadott határozat
jogerõre emelkedését köve tõen kezdõdhet meg,  illetve folytatható.
(2) Az e tör vény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott esetekben a környezethasználat
a környezethasználó által a környezetvédelmi hatóság részére adott bejelentést köve tõen kezdhetõ meg,  illetve
folytatható.
(3) A környezetvédelmi hatóság az (1) bekezdés a)–e) pontjában meghatározott hatósági határozatairól, szakhatósági 
állásfoglalásairól, valamint a környezethasználók által a (2) bekezdés szerint tett bejelentésekrõl hatósági
nyilvántartást vezet.”

2.  § A Kvt. 67.  §-át megelõzõ cím helyébe és a 67.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Elõzetes vizsgálati eljárás, elõ ze tes konzultáció
„67.  § (1) A környezeti hatásvizsgálati,  illetve az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást elõ ze tes
vizsgálati eljárás vagy elõ ze tes konzultáció elõzi meg.
(2) A környezetvédelmi hatóság az elõ ze tes vizsgálati eljárásban dönt arról, hogy a tervezett tevékenység környezeti
hatásvizsgálati vagy egységes környezethasználati engedélyezési eljárás hatálya alá tartozik-e, és döntésében
– szükség szerint – meghatározza a benyújtandó kérelem tartalmi követelményeit.
(3) A környezetvédelmi hatóság az elõ ze tes vizsgálat alapján hozott határozatát – annak jogerõre emelkedésére
tekintet nélkül – nyilvánosan közzéteszi.
(4) A környezetvédelmi hatóság az (5) bekezdés szerinti határozatot az elõ ze tes vizsgálati eljárás iránti kérelem
hatósághoz történõ megérkezésétõl számított 33 munkanapon belül hozza meg, ha az ügyben közmeghallgatás
tartása szükséges, az ügyintézési határidõ 45 munkanap. Országhatáron átterjedõ jelentõs környezeti hatással
kapcsolatos, jogszabályban meghatározott nemzetközi eljárás idõtartama az ügyintézési határidõbe nem számít be.”

3.  § A Kvt. 72/A.  §-át megelõzõ cím és a 72/A.  § helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az egybefoglalt környezethasználati engedély
72/A.  § (1) A környezethasználó kérelmére – az e tör vény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott
esetekben – a környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó engedélyek helyett egybefoglalt környezethasználati
engedélyt ad ki.
(2) A környezetvédelmi hatóság a határozatát – annak jogerõre emelkedésére tekintet nélkül – nyilvánosan
közzéteszi.”

4.  § A Kvt. a 72/A.  §-t követõ 72/B.  §-sal és azt megelõzõen az alábbi címmel egészül ki:

„A környezethasználat bejelentése
72/B.  § (1) A környezethasználat – külön kormányrendeletben meghatározott esetekben – a környezetvédelmi
hatóságnak történõ bejelentést köve tõen akkor kezdhetõ,  illetve szüntethetõ meg, ha a környezethasználó
a bejelentésben meghatározott idõpontban a külön kormányrendeletben meghatározott követelményeket teljesíti.
(2) A környezethasználatra vonatkozó – 66.  § (2) bekezdés szerinti – bejelentés idõpontja és a tevékenység
megkezdésének a bejelentésben meghatározott idõpontja között – a külön kormányrendeletben meghatározott
kivétellel – legalább harminc napnak el kell telnie.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés nem vonatkozik a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának
általános szabályairól  szóló tör vény ben meghatározott bejelentésekre.”

5.  § A Kvt. 73.  § (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A felülvizsgálat szempontjából]
„a) tevékenységnek minõsül valamely – környezethasználattal, környezetveszélyeztetõ magatartással vagy
környezetszennyezéssel járó – mûvelet, ille tõ leg technológia megkezdése, folytatása, felújítása, helyreállítása és
felhagyása, továbbá az ezekhez szükséges építési és egyéb elõkészítési munka végzése;”
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6.  § A Kvt. 74.  § (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A környezetvédelmi hatóság az érdekeltet tevékenysége környezetre gyakorolt hatásának feltárása érdekében – teljes körû
vagy részleges – felülvizsgálatra kötelezi akkor is, ha]
„c) a környezeti hatásvizsgálat,  illetve az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó
tevékenységet elõ ze tes vizsgálat vagy elõ ze tes konzultáció,  illetve környezetvédelmi engedély vagy egységes
környezethasználati engedély nélkül kezdett meg vagy folytat;”

7.  § (1) A Kvt. 75.  § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A teljes körû felülvizsgálatnak ki kell terjednie]
„b) a tevékenységgel járó környezethasználat adatokkal alátámasztott bemutatására;”

(2) A Kvt. 75.  § (1) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:
[A teljes körû felülvizsgálatnak ki kell terjednie]
„g) a tevékenység környezeti hatásainak becslésére és értékelésére.”

8.  § A Kvt. 77.  §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a § jelenlegi számozása (1) bekezdésre változik:
„(2) Ha az érdekelt környezetvédelmi engedélyhez,  illetve egységes környezethasználati engedélyhez kötött
tevékenységét ilyen engedély nélkül kezdte meg, az (1) bekezdés szerinti értékelés céljából felmérést végezhet.
Az érdekelt kérelmére a környezetvédelmi hatóság mûködési engedélyt ad.”

9.  § A Kvt. 79.  §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A környezetvédelmi hatóság a 77.  § (1) bekezdés szerint végzett felmérés jóváhagyásakor egyszerûsített
határozatot, a 77.  § (2) bekezdésben foglalt esetben mûködési engedélyt ad ki, vagy az (1) bekezdés b) és c) pontja
rendelkezéseinek megfelelõ alkalmazásával jár el.”

10.  § A Kvt. 80.  §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„80.  § A 74.  § (2) bekezdésének c) pontja és a 77.  § (2) bekezdése esetén – a nyilvánosság bevonásának biztosítása
érdekében – a környezetvédelmi hatóság köteles közmeghallgatást tartani.”

11.  § A Kvt. 82.  §-ának (1)–(2) bekezdése és a 82.  §-t megelõzõ cím helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Változás-bejelentési kötelezettség, ellenõrzés
82.  § (1) A 66.  § (1) bekezdés szerinti engedélyekben, valamint a 66.  § (2) bekezdés szerinti bejelentésekben alapul vett
körülmények jelentõs megváltozását,  illetve tervezett jelentõs megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást
az érdekelt köteles a környezetvédelmi hatóságnak tizenöt napon belül bejelenteni.
(2) A környezetvédelmi hatóság hivatalból is vizsgálja a 66.  § (1) bekezdés a)–b) és d)–e) pontja szerinti határozatban
vagy a 66.  § (2) bekezdés szerinti bejelentésben alapul vett körülmények változását. Ha ezek jelentõsen eltérnek
az engedélyezéskor vagy a bejelentéskor fennálló körülményektõl, felülvizsgálatot rendel el. Az (1) bekezdésben
meghatározott bejelentés elmulasztása esetén a hatáskörrel rendelkezõ szerv felfüggeszti a tevékenységet.”

12.  § A Kvt. 95/A.  §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„95/A.  § A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság által lefolytatott egyes közigazgatási eljárásokért (ideértve
a szakhatósági eljárásokat, az igazgatási jellegû szolgáltatásokat, továbbá a bejelentéseket) igazgatási szolgáltatási
díjat kell fizetni.”

13.  § (1) A Kvt. 96/B.  § (1) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó, vagy a 66.  § (2) bekezdés szerinti
bejelentéshez kötött tevékenységet folytat – kivéve, ha a bejelentett tevékenység végzésének idõtartama a 30 napot
nem haladja meg –, éves felügyeleti díjat fizet tárgyév február 28-ig. Aki tevékenységét év közben kezdi meg,
a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, az engedély jogerõre emelkedését vagy a bejelentést követõ 30 napon
belül.”
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(2) A Kvt. 96/B.  § (3) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A felügyeleti díj mértéke tevékenységenként – a (4)–(5) bekezdésben meghatározott kivétellel – kétszázezer
forint.”

(3) A Kvt. 96/B.  §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 66.  § (2) bekezdés szerinti bejelentéshez kötött tevékenység esetében a felügyeleti díj mértéke huszonötezer
forint.”

14.  § (1) A Kvt. 110.  § (7) bekezdésének 19. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg]
„19. az elõ ze tes vizsgálati eljárás és az elõ ze tes konzultáció részletes szabályait;”

(2) A Kvt. 110.  § (7) bekezdés u) és v) pontjának számozása 21. és 22. pontra, ezzel egyidejûleg a bekezdés jelenlegi
21–30. pontjainak számozása 23–32. pontra változik.

(3) A Kvt. 110.  § (7) bekezdése a következõ 33–34. pontokkal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg]
„33. az egybefoglalt környezethasználati engedély keretében kiadható engedélyeket és az egybefoglalt
környezethasználati engedély szabályait;
34. azon környezethasználattal járó tevékenységeket, amelyek a környezetvédelmi hatóságnak történõ bejelentést
köve tõen kezdhetõk meg,  illetve folytathatók, továbbá a bejelentés tartalmi elemeit, a bejelentéssel érintett
tevékenységek ellenõrzésére vonatkozó eljárás szabályait, valamint az alkalmazható jogkövetkezményeket;”

(4) A Kvt. 110.  § (13) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben rendeletben állapítsa meg:]
„a) az igazgatási szolgáltatási díj fizetésére kötelezett eljárásokat, igazgatási jellegû szolgáltatásokat és
bejelentéseket, továbbá a fizetendõ díj mértékét, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokat;”

15.  § (1) E tör vény 2010. március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést köve tõen indult eljárásokban kell
alkalmazni.

(2) E tör vény hatályba lépésével egyidejûleg
a) a Kvt. 48.  § (5) bekezdésében az „a) pontjában meghatározott füstködriadó terv” szövegrész helyébe

az „a)–b) pontjában meghatározottak” szöveg,
b) a 64/A.  § (2) bekezdésének ba) pontjában a „törzsszáma (adószámának elsõ nyolc számjegye) statisztikai

tevékenységének kódja,” szövegrész helyébe „adószáma, statisztikai számjele,” szöveg és cb) pontjában
a „kiállítója és száma” szövegrész helyébe a „kiállítója és száma, valamint adószáma és statisztikai számjele”
szöveg lép.

(3) E tör vény hatályba lépésével hatályát veszti a Kvt. 91.  §-át megelõzõ cím.

16.  § (1) E tör vény hatályba lépésével egyidejûleg a vízgazdálkodásról  szóló 1995. évi LVII. törvény (a továb biak ban: Vgtv.)
28.  §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Vízjogi engedély szükséges – jogszabály által bejelentéshez kötött tevékenységektõl eltekintve – a vízimunka
elvégzéséhez,  illetve vízilétesítmény megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez (létesítési engedély),
továbbá annak használatbavételéhez, üzemeltetéséhez, valamint minden vízhasználathoz (üzemeltetési engedély).”

(2) E tör vény hatályba lépésével egyidejûleg a Vgtv. 31.  §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„31.  § A vízügyi hatóság által lefolytatott egyes közigazgatási eljárásokért (ideértve a szakhatósági eljárásokat,
az igazgatási jellegû szolgáltatásokat, továbbá a bejelentéseket) igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”

(3) E tör vény hatályba lépésével egyidejûleg a Vgtv. 45.  § (7) bekezdése a következõ s) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a Kormány]
„s) a vízügyi hatóságnak történõ bejelentést köve tõen megkezdhetõ,  illetve folytatható tevékenységek körének,
továbbá a bejelentés tartalmi elemeinek és a bejelentéssel érintett tevékenységek ellenõrzésére vonatkozó eljárás
szabályainak, valamint az alkalmazható jogkövetkezményeknek”
[rendeletben történõ megállapítására.]
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(4) E tör vény hatályba lépésével egyidejûleg a Vgtv. 45.  § (8) bekezdése a következõ m) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a miniszter]
„m) az igazgatási szolgáltatási díj fizetésére kötelezett eljárások, igazgatási jellegû szolgáltatások és bejelentések
körének, továbbá a fizetendõ díj mértékének, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályoknak az adópolitikáért
felelõs miniszterrel egyetértésben
[rendeletben történõ megállapítására.]

17.  § E tör vény a hatályba lépését követõ napon hatályát veszti.

Sólyom László s. k., Dr. Katona Béla s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2010. évi XIV. törvény
a rendezett munkaügyi kapcsolatokkal kapcsolatos egyes tör vények módosításáról*

1.  § (1) Az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továb biak ban: Áht.) 15.  § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A rendezett munkaügyi kapcsolatok (5) bekezdésben meghatározott feltételeinek  való megfelelés hiánya esetén
– a (7) és (8) bekezdésben foglaltak kivételével – támogatás nem nyújtható.”

(2) Az Áht. 15.  § (5) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(5) Nem nyújtható támogatás, ha a támogatás igénylõjével szemben]
„a) a munkaviszony létesítésével összefüggõ bejelentési kötelezettség [az adózás rendjérõl  szóló 2003. évi
XCII. törvény 16.  § (4) bekezdés a) pont] elmulasztása mellett a járulékfizetési kötelezettség elmulasztása,”
[ miatt a hatáskörében eljáró ille té kes hatóság, ille tõ leg a bíróság a támogatás igénylésének idõpontját megelõzõ két éven
belül jogerõre emelkedett és végrehajthatóvá vált közigazgatási határozattal, ille tõ leg jogerõs bírósági határozattal
a (6) bekezdésben meghatározott hátrányos jogkövetkezményt alkalmazott.]

(3) Az Áht. 15.  §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi (8)–(12) bekezdés megjelölése
(9)–(13) bekezdésre változik:
„(8) Az (5)–(6) bekezdésben foglaltaktól eltérõen támogatás nyújtható, ha a támogatás iránti kérelmet benyújtó
munkáltatóval szemben az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó
közterhek egyszerûsített befizetésérõl  szóló 1997. évi LXXIV. törvény (a továb biak ban: AMtv.) alapján történõ
foglalkoztatással kapcsolatosan az (5) bekezdés a) pontja szerinti jogsértés elkövetése  miatt a (6) bekezdés szerinti
jogkövetkezményt alkalmazták, de a munkáltató az AMtv. 6.  § (2) bekezdésében foglaltak szerint teljesítette
a közteherjegy-beragasztási kötelezettségét.”

2.  § A munkaügyi ellenõrzésrõl  szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továb biak ban: Met.) 8/C.  § (4) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(4) A munkaügyi hatóság – az (5)–(6) bekezdésben foglalt eltéréssel – az általa vezetett nyilvántartás adataiból
az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továb biak ban: Áht.) 15.  §-a (5) bekezdésében meghatározott
jogsértést elkövetett, és az Áht. 15.  § (8) bekezdésében foglalt feltételnek meg nem felelõ, jogerõs és végrehajtható
közigazgatási vagy – a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata esetén – bírósági határozattal munkaügyi
bírsággal sújtott foglalkoztatókra vonatkozó, az (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott adatokat, valamint
a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata esetén az e) pontban foglalt adatokat abban az esetben, ha a bíróság
a keresetet elutasító vagy a közigazgatási határozatot megváltoztató döntést hozott, a honlapján történõ közzététel
útján nyilvánosságra hozza. E rendelkezés alkalmazása során a határozat végrehajthatóvá válásán a Ket. szabályai
szerinti végrehajthatóvá válást kell érteni.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. február 22-i ülésnapján fogadta el.
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3.  § Az adózás rendjérõl  szóló 2003. évi XCII. törvény (a továb biak ban: Art.) 55.  § (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) Az állami adóhatóság a munkaügyi kapcsolatok rendezettsége tör vényi feltételeinek más szervek eljárásában
történõ felhasználása céljából a honlapján folyamatosan nyilvánosságra hozza azoknak az adózóknak a nevét,
székhelyét, adószámát (adószámmal nem rendelkezõ természetes személy foglalkoztató nevét, lakcímét,
adóazonosító jelét), akik (amelyek) tekintetében jogerõs és végrehajtható közigazgatási vagy bírósági határozat
megállapította, hogy nem tettek eleget az Áht. 15.  § (5) bekezdés a) pontjában foglalt kötelezettségüknek, kivéve, ha
a munkáltató az Áht. 15.  § (8) bekezdésében foglalt feltételnek megfelel. Az adóhatóság a honlapján ezen adózók
nevének (székhelyének, adószámának) feltüntetése mellett a jogsértést megállapító határozat keltét és
végrehajthatóvá válásának napját nyilvánosságra hozza. Ha az adóhatóság határozatának bírósági felülvizsgálata iránt 
keresetet indítottak, az adatok közzétételére a bíróság jogerõs és végrehajtható határozata alapján kerül sor.
Az adóhatóság a honlapján közzétett adózók adatait – feltéve, hogy a közzététel alapjául szolgáló jogsértést az adózó
ismételten nem követte el – a közzétételtõl számított két év elteltével törli.”

4.  § (1) Ez a tör vény a kihirdetésétõl számított 15. napon lép hatályba és 2012. április 1-jén hatályát veszti.
(2) 2012. április 1-jén hatályát veszti az Áht. 15.  § (8) bekezdése.
(3) Az Áht. e törvénnyel megállapított 15.  § (8) bekezdését a 2009. június 1-jét köve tõen az Áht. 15.  § (5) bekezdés

a) pontjában foglalt jogsértés  miatt a hatáskörében eljáró ille té kes hatóság, ille tõ leg a bíróság jogerõre emelkedett és
végrehajthatóvá vált közigazgatási határozatába, ille tõ leg jogerõs bírósági határozatába foglalt hátrányos
jogkövetkezmény megállapítása esetén kell alkalmazni.

(4) A (3) bekezdésben szereplõ rendelkezés nem érinti a 2009. június 1. és a jelen tör vény hatályba lépésének napja között
jogerõs támogatási megállapodás megkötésével lezárult támogatási eljárások eredményét.

(5) E tör vény hatálybalépésétõl számított 30. napon
a) a munkaügyi hatóság a foglalkoztatóknak a Met. 8/C.  § (4) bekezdése alapján nyilvánosságra hozott adatai közül,

valamint
b) az állami adóhatóság az adózóknak az Art. 55.  § (6) bekezdése alapján nyilvánosságra hozott adatai közül
törli azoknak a munkáltatóknak az adatait, amelyek az Áht. e törvénnyel megállapított 15.  § (5) bekezdés a) pontja és
(8) bekezdése, valamint jelen § (3) bekezdése alapján nem minõsülnek jogsértõnek.

Sólyom László s. k., Dr. Katona Béla s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 43/2010. (II. 26.) Korm. rendelete
az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegéhez kapcsolódó 
Végrehajtási Szabályzat 2009. március 25-én, az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsának
CA/D 2/09. számú határozatával megállapított módosításának kihirdetésérõl

A Kormány az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegének kihirdetésérõl  szóló 2007. évi CXXX. törvény 3.  §
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében
a következõket rendeli el:

1.  § A Kormány az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegéhez kapcsolódó Végrehajtási
Szabályzatnak – az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsának 2009. március 25-én kelt, CA/D 2/09. számú
határozatával megállapított – módosítását (a továb biak ban: a Végrehajtási Szabályzat módosítása) e rendelettel
kihirdeti.

2.  § A Végrehajtási Szabályzat módosításának angol nyelven hiteles szövege és annak hivatalos magyar nyelvû fordítása
a következõ:

„DECISION OF THE ADMINISTRATIVE COUNCIL 
of 25 March 2009 amending the Implementing Regulations to the European Patent
Convention
THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,
Considering that amendments to Rules 36, 57 and 135 EPC are necessary and useful in the light of recent
developments,
Having regard to the European Patent Convention (EPC), and in particular Article 33(1)(c) thereof,
On a proposal from the President of the European Patent Office,
Having regard to the opinion of the Committee on Patent Law,
HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1
The Implementing Regulations to the EPC shall be amended as follows:

1. Rule 36 (1) and (2) shall be amended to read as follows:
„(1) The applicant may file a divisional application relating to any pending earlier European patent application,
provided that:
(a) the divisional application is filed before the expiry of a time limit of twenty-four months from the Examining
Division’s first communication in respect of the earliest application for which a communication has been issued, or
(b) the divisional application is filed before the expiry of a time limit of twenty-four months from any communication in 
which the Examining Division has objected that the earlier application does not meet the requirements of Article 82,
provided it was raising that specific objection for the first time.
(2) A divisional application shall be filed in the language of the proceedings for the earlier application. If the latter was
not in an official language of the European Patent Office, the divisional application may be filed in the language of the
earlier application; a translation into the language of the proceedings for the earlier application shall then be filed
within two months of the filing of the divisional application. The divisional application shall be filed with the European
Patent Office in Munich, The Hague or Berlin.”

2. Rule 57(a) shall be amended to read as follows:
„(a) a translation of the application required under Article 14, paragraph 2, under Rule 36, paragraph 2, second
sentence, or under Rule 40, paragraph 3, second sentence, has been filed in due time;”

3. Rule 135(2) shall be amended to read as follows:
„(2) Further processing shall be ruled out in respect of the periods referred to in Article 121, paragraph 4, and of the
periods under Rule 6, paragraph 1, Rule 16, paragraph 1(a), Rule 31, paragraph 2, Rule 36, paragraphs 1(a), 1(b) and 2,
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Rule 40, paragraph 3, Rule 51, paragraphs 2 to 5, Rule 52, paragraphs 2 and 3, Rules 55, 56, 58, 59, 64 and Rule 112,
paragraph 2.”

Article 2
1. This decision shall enter into force on 1 April 2010.
2. Rule 36(1) and (2), as amended by this decision, shall apply to divisional applications filed on or after that date.

Article 3
The following transitional provisions shall apply to the amended provisions. If the time limits provided for in amended
Rule 36(1) EPC have expired before 1 April 2010, a divisional application may still be filed within six months of that date. 
If they are still running on 1 April 2010, they will continue to do so for not less than six months. Amended Rule 135(2)
EPC shall apply to these transitional periods.”

„AZ IGAZGATÓTANÁCS HATÁROZATA 
(2009. március 25.) az Európai Szabadalmi Egyezmény Végrehajtási Szabályzatának
módosításáról
AZ EURÓPAI SZABADALMI SZERVEZET IGAZGATÓTANÁCSA,
figye lembe véve, hogy az Európai Szabadalmi Egyezmény 36., 57. és 135. szabályainak módosítása a legutóbbi
fejleményekre tekintettel szükséges és hasznos,
tekintettel az Európai Szabadalmi Egyezményre (ESZE) és annak 33. cikke (1) bekezdésének c) pontjára,
az Európai Szabadalmi Hivatal elnökének javaslatára,
tekintettel a Szabadalmi Jogi Bizottság állásfoglalására,
A KÖVETKEZÕKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk
Az Európai Szabadalmi Egyezmény Végrehajtási Szabályzata a következõképpen módosul:

1. A 36. szabály (1) és (2) bekezdése a következõképpen módosul:
„(1) A bejelentõ bármely függõben lévõ korábbi európai szabadalmi bejelentéssel kapcsolatban megosztással

keletkezõ bejelentést nyújthat be, feltéve hogy:
a) a megosztással keletkezõ bejelentést a vizsgálati osztály azon legkorábbi bejelentésre vonatkozó elsõ felhívásától
számított huszonnégy hónapos határidõn belül nyújtják be, amely tekintetében felhívást bocsátottak ki, vagy
b) a megosztással keletkezõ bejelentést bármely olyan felhívástól számított huszonnégy hónapos határidõn belül
nyújtják be, amelyben a vizsgálati osztály kifogásolta, hogy a korábbi bejelentés nem felel meg a 82. cikkben foglalt
követelményeknek, feltéve, hogy a vizsgálati osztály ezt a kifogást elõször hozta fel.
(2) A megosztással keletkezõ bejelentést a korábbi bejelentés eljárásának nyelvén kell benyújtani. Ha a korábbi
bejelentést nem az Európai Szabadalmi Hivatal hivatalos nyelveinek egyikén nyújtották be, a megosztással keletkezõ
bejelentés benyújtható a korábbi bejelentés nyelvén is. Ez utóbbi esetben a korábbi bejelentés eljárásának nyelvére
történõ fordítást a megosztással keletkezõ bejelentés benyújtásától számított két hónapon belül be kell nyújtani.
A megosztással keletkezõ bejelentést az Európai Szabadalmi Hivatalhoz kell benyújtani Münchenben, Hágában vagy
Berlinben.

2. Az 57. szabály a) pontja a következõképpen módosul:
„a) kellõ idõben benyújtották-e a bejelentésnek a 14. cikk (2) bekezdésében, a 36. szabály (2) bekezdésének második
mondatában vagy a 40. szabály (3) bekezdésének második mondatában elõírt fordítását;”

3. A 135. szabály (2) bekezdése a következõképpen módosul:
„(2) Az eljárás folytatásának nincs helye a 121. cikk (4) bekezdésében,  illetve a 6. szabály (1) bekezdésében, a 16. szabály
(1) bekezdésének a) pontjában, a 31. szabály (2) bekezdésében, a 36. szabály (1) bekezdésének a) és b) pontjában,
 illetve (2) bekezdésében, a 40. szabály (3) bekezdésében, az 51. szabály (2)–(5) bekezdéseiben, az 52. szabály (2) és
(3) bekezdésében, az 55., 56., 58., 59. és 64. szabályban, valamint a 112. szabály (2) bekezdésében említett határidõk
tekintetében.”

2. cikk
1. Ez a határozat 2010. április 1-jén lép hatályba.
2. A 36. szabály e határozattal módosított (1) és (2) bekezdéseit azokra a megosztással keletkezõ bejelentésekre kell

alkalmazni, amelyeket ezen a napon vagy ezt köve tõen nyújtottak be.
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3. cikk
A módosított rendelkezéseket a következõ átmeneti rendelkezésekkel kell alkalmazni. Ha az ESZE Végrehajtási
Szabályzata módosított 36. szabályának (1) bekezdésében meghatározott határidõk 2010. április 1-jét megelõzõen
járnak le, a megosztással keletkezõ bejelentést ettõl az idõponttól számított hat hónapon belül is be lehet nyújtani. Ha
ezek a határidõk 2010. április 1-jén még nem jártak le, akkor ettõl az idõponttól számítva még legalább hat hónapig
nyitva állnak. Ezekre az átmeneti idõszakokra az ESZE Végrehajtási Szabályzata módosított 135. szabályának
(2) bekezdésében foglaltakat is alkalmazni kell.”

3.  § (1) Ez a rendelet 2010. április 1-jén lép hatályba.
(2) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke gondoskodik.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 44/2010. (II. 26.) Korm. rendelete
az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegéhez kapcsolódó 
Végrehajtási Szabályzat 2009. március 25-én, az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsának
CA/D 3/09. számú határozatával megállapított módosításának kihirdetésérõl

A Kormány az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegének kihirdetésérõl  szóló 2007. évi CXXX. törvény 3.  §
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében
a következõket rendeli el:

1.  § A Kormány az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegéhez kapcsolódó Végrehajtási
Szabályzatnak – az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsának 2009. március 25-én kelt, CA/D 3/09. számú
határozatával megállapított – módosítását (a továb biak ban: a Végrehajtási Szabályzat módosítása) e rendelettel
kihirdeti.

2.  § A Végrehajtási Szabályzat módosításának angol nyelven hiteles szövege és annak hivatalos magyar nyelvû fordítása
a következõ:

„DECISION OF THE ADMINISTRATIVE COUNCIL
of 25 March 2009 amending the Implementing Regulations to the European Patent
Convention
THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,
Having regard to the European Patent Convention (EPC), and in particular Article 33(1)(c) thereof,
On a proposal from the President of the European Patent Office,
Having regard to the opinion of the Committee on Patent Law,
Taking account also of Article 1, point 3, of decision CA/D 2/09 concerning divisional applications
HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1
The Implementing Regulations to the EPC shall be amended as follows:

1. The following new Rule 62a shall be inserted in Part IV, Chapter II:
„Rule 62a
Applications containing a plurality of independent claims
(1) If the European Patent Office considers that the claims as filed do not comply with Rule 43, paragraph 2, it shall
invite the applicant to indicate, within a period of two months, the claims complying with Rule 43, paragraph 2, on the
basis of which the search is to be carried out. If the applicant fails to provide such an indication in due time, the search
shall be carried out on the basis of the first claim in each category.
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(2) The Examining Division shall invite the applicant to restrict the claims to the subject-matter searched unless it finds 
that the objection under paragraph 1 was not justified.”

2. Rule 63 shall be amended to read as follows:
„Rule 63
Incomplete search
(1) If the European Patent Office considers that the European patent application fails to such an extent to comply with
this Convention that it is impossible to carry out a meaningful search regarding the state of the art on the basis of all or
some of the subject-matter claimed, it shall invite the applicant to file, within a period of two months, a statement
indicating the subject-matter to be searched.
(2) If the statement under paragraph 1 is not filed in due time, or if it is not sufficient to overcome the deficiency noted
under paragraph 1, the European Patent Office shall either issue a reasoned declaration stating that the European
patent application fails to such an extent to comply with this Convention that it is impossible to carry out a meaningful
search regarding the state of the art on the basis of all or some of the subject-matter claimed or, as far as is practicable,
draw up a partial search report. The reasoned declaration or the partial search report shall be considered, for the
purposes of subsequent proceedings, as the European search report.
(3) When a partial search report has been drawn up, the Examining Division shall invite the applicant to restrict the
claims to the subject-matter searched unless it finds that the objection under paragraph 1 was not justified.”

3. Rule 64, paragraph 1, shall be amended to read as follows:
„(1) If the European Patent Office considers that the European patent application does no comply with the
requirement of unity of invention, it shall draw up a partial search report on those parts of the application which relate
to the invention, or the group of inventions within the meaning of Article 82, first mentioned in the claims. It shall
inform the applicant that, for the European search report to cover the other inventions, a further search fee must be
paid, in respect of each invention involved, within a period of two months. The European search report shall be drawn
up for the parts of the application relating to inventions in respect of which search fees have been paid.”

4. Rule 69 shall be amended to read as follows:
„Rule 69
Information about publication
(1) The European Patent Office shall inform the applicant of the date on which the European Patent Bulletin mentions
the publication of the European search report and shall draw his attention to Rule 70, paragraph 1, Article 94,
paragraph 2, and Rule 70a, paragraph 1.
(2) If a date of publication is specified in the communication under paragraph 1 which is later than the actual date of
publication, that later date shall be the decisive date as regards the periods referred to in Rule 70, paragraph 1, and
Rule 70a, paragraph 1, unless the error is obvious.”

5. The following new Rule 70a shall be inserted in Part IV, Chapter IV:
„Rule 70a
Response to the extended European search report
(1) In the opinion accompanying the European search report the European Patent Office shall give the applicant the
opportunity to comment on the extended European search report and, where appropriate, invite him to correct any
deficiencies noted in the opinion accompanying the European search report and to amend the description, claims and
drawings within the period referred to in Rule 70, paragraph 1.
(2) In the case referred to in Rule 70, paragraph 2, or if a supplementary European search report is drawn up on
a Euro-PCT-application, the European Patent Office shall give the applicant the opportunity to comment on the
extended European search report and, where appropriate, invite him to correct any deficiencies noted in the opinion
accompanying the European search report and to amend the description, claims and drawings within the period
specified for indicating whether he wishes to proceed further with the application.
(3) If the applicant neither complies with nor comments on an invitation in accordance with paragraph 1 or 2, the
application shall be deemed to be withdrawn.”

6. Rule 135, paragraph 2, shall be amended to read as follows:
„(2) Further processing shall be ruled out in respect of the periods referred to in Article 121, paragraph 4, and of the
periods under Rule 6, paragraph 1, Rule 16, paragraph 1(a), Rule 31, paragraph 2, Rule 36, paragraphs 1(a), 1(b) and 2,
Rule 40, paragraph 3, Rule 51, paragraphs 2 to 5, Rule 52, paragraphs 2 and 3, Rules 55, 56, 58, 59, 62a, 63, 64 and Rule
112, paragraph 2.”
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7. Rule 137 shall be amended to read as follows:
„Rule 137
Amendment of the European patent application
(1) Before receiving the European search report, the applicant may not amend the description, claims or drawings of
a European patent application unless otherwise provided.
(2) Together with any comments, corrections or amendments made in response to communications by the European
Patent Office under Rule 70a, paragraph 1 or 2, or Rule 161, paragraph 1, the applicant may amend the description,
claims and drawings of his own volition.
(3) No further amendment may be made without the consent of the Examining Division.
(4) When filing any amendments referred to in paragraphs 1 to 3, the applicant shall identify them and indicate the
basis for them in the application as filed. If the Examining Division notes a failure to meet either requirement, it may
request the correction of this deficiency within a period of one month.
(5) Amended claims may not relate to unsearched subject-matter which does not combine with the originally claimed 
invention or group of inventions to form a single general inventive concept. Nor may they relate to subject-matter not
searched in accordance with Rule 62a or Rule 63.”

8. Rule 161 shall be amended to read as follows:
„Rule 161
Amendment of the application
(1) If the European Patent Office has acted as the International Searching Authority and, where a demand under
Article 31 PCT was filed, also as the International Preliminary Examining Authority for a Euro-PCT application, it shall
give the applicant the opportunity to comment on the written opinion of the International Searching Authority or the
International Preliminary Examination Report and, where appropriate, invite him to correct any deficiencies noted in
the written opinion or in the International Preliminary Examination Report and to amend the description, claims and
drawings within a period of one month from the respective communication. If the applicant does not comply with or
comment on an invitation in accordance with the first sentence, the application shall be deemed to be withdrawn.
(2) Where the European Patent Office draws up a supplementary European search report on a Euro-PCT application,
the application may be amended once within a period of one month from a communication informing the applicant
accordingly. The application as amended shall serve as the basis for the supplementary European search.”

Article 2
(1) The provisions mentioned in Article 1 of this decision shall enter into force on 1 April 2010.
(2) New Rule 62a, Rule 63 as amended by Article 1, paragraph 2, of this decision, new Rule 70a and Rule 137 as
amended by Article 1, paragraph 7, of this decision shall apply to European patent applications for which the European 
search report or the supplementary European search report is drawn up on or after 1 April 2010.
(3) Rule 161 as amended by Article 1, paragraph 8, of this decision shall apply to European patent applications where
a communication under current Rule 161 has not been issued before 1 April 2010.”

„AZ IGAZGATÓTANÁCS HATÁROZATA
(2009. március 25.) az Európai Szabadalmi Egyezmény Végrehajtási Szabályzatának
módosításáról
AZ EURÓPAI SZABADALMI SZERVEZET IGAZGATÓTANÁCSA,
tekintettel az Európai Szabadalmi Egyezményre (ESZE) és annak 33. cikke (1) bekezdésének c) pontjára,
az Európai Szabadalmi Hivatal elnökének javaslatára,
tekintettel a Szabadalmi Jogi Bizottság állásfoglalására,
figye lembe véve továbbá a megosztással keletkezõ bejelentésekrõl  szóló CA/D 2/09. számú határozat 1.cikkének
3. pontját,
A KÖVETKEZÕKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk
Az Európai Szabadalmi Egyezmény Végrehajtási Szabályzata a következõképpen módosul:

1. A Negyedik Rész II. Fejezete a következõ új, 62a. szabállyal egészül ki:
„62a. szabály
Több fõigénypontot tartalmazó bejelentés
(1) Ha az Európai Szabadalmi Hivatal úgy ítéli meg, hogy a benyújtott igénypontok nem felelnek meg a 43. szabály
(2) bekezdésében foglaltaknak, felhívja a bejelentõt, hogy két hónapos határidõn belül jelölje meg a 43. szabály
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(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõ igénypontokat, amelyek alapján a kutatás lefolytatását kívánja. Ha
a bejelentõ nem jelöli meg kellõ idõben az igénypontokat, a kutatásra minden egyes kategóriában az elsõ igénypont
alapján kerül sor.
(2) A vizsgálati osztály felhívja a bejelentõt, hogy korlátozza az igénypontokat a kutatott tárgyra, kivéve ha
megállapítja, hogy az (1) bekezdés szerinti kifogása megalapozatlan volt.”

2. A 63. szabály a következõképpen módosul:
„63. szabály
Nem teljes kutatás
(1) Ha az Európai Szabadalmi Hivatal úgy ítéli meg, hogy az európai szabadalmi bejelentés olyan mértékben nem felel
meg az Egyezmény rendelkezéseinek, hogy az igényelt találmány egésze vagy annak egy része alapján a technika
állásával kapcsolatban nem végezhetõ érdemleges kutatás, a Hivatal felhívja a bejelentõt, hogy két hónapos határidõn 
belül nyújtson be egy olyan nyilatkozatot, amelyben megjelöli a kutatandó tárgyat.
(2) Ha az elsõ bekezdésben meghatározott nyilatkozatot az elõírt határidõn belül nem nyújtják be, vagy ha az nem
elegendõ az (1) bekezdésben foglalt hiányosság orvoslására, az Európai Szabadalmi Hivatal indokolással ellátott
nyilatkozatban megállapítja, hogy az európai szabadalmi bejelentés olyan mértékben nem felel meg az Egyezmény
rendelkezéseinek, hogy az igényelt találmány egésze vagy annak egy része alapján a technika állásával kapcsolatban
nem végezhetõ érdemleges kutatás, vagy – ha ez a gyakorlatban kivitelezhetõ – részleges kutatási jelentést készít.
Az indokolással ellátott nyilatkozatot vagy a részleges kutatási jelentést a további eljárás során európai kutatási
jelentésnek kell tekinteni.
(3) Ha részleges kutatási jelentés készült, a vizsgálati osztály felhívja a bejelentõt, hogy korlátozza az igénypontokat
a kutatott tárgyra, kivéve ha megállapítja, hogy az (1) bekezdés szerinti kifogása megalapozatlan volt.”

3. A 64. szabály (1) bekezdése a következõképpen módosul:
„(1) Ha az Európai Szabadalmi Hivatal úgy ítéli meg, hogy az európai szabadalmi bejelentés nem elégíti ki a találmány
egységével kapcsolatban elõírt követelményeket, részleges kutatási jelentést készít a bejelentés azon részei
tekintetében, amelyek az igénypontokban elõször említett találmányra vagy találmányok 82. cikk szerinti csoportjára
vonatkoznak. A Hivatal értesíti a bejelentõt, hogy ahhoz, hogy az európai kutatási jelentés a további találmányokra is
kiterjedjen, minden egyes további találmányra, két hónapos határidõn belül további kutatási díjat kell fizetni.
Az európai kutatási jelentést a bejelentésnek azokra a részeire kell elkészíteni, amelyek olyan találmányokra
vonatkoznak, amelyekre nézve a kutatási díjat megfizették.”

4. A 69. szabály a következõképpen módosul:
„69. szabály
Értesítés a közzétételrõl
(1) Az Európai Szabadalmi Hivatal értesíti a bejelentõt arról a napról, amelyen az európai kutatási jelentés közzétételét
az Európai Szabadalmi Közlönyben meghirdetik, és az értesítésben utal a 70. szabály (1) bekezdésének, a 94. cikk
(2) bekezdésének és a 70a. szabály (1) bekezdésének rendelkezéseire.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti értesítésben a közzététel meghirdetésére megjelölt nap a tényleges közzétételhez
képest késõbbi napra esik, akkor a 70. szabály (1) bekezdésében,  illetve a 70a. szabály (1) bekezdésében meghatározott 
határidõk szempontjából ez a késõbbi nap az irányadó, kivéve, ha a tévedés nyilván való volt.”

5. A Negyedik Rész IV. Fejezete a következõ új, 70a szabállyal egészül ki:
„70a. szabály
Válasz a kiterjesztett európai kutatási jelentésre
(1) Az európai kutatási jelentéshez csatolt véleményben az Európai Szabadalmi Hivatal lehetõséget ad a bejelentõnek
arra, hogy a kiterjesztett európai kutatási jelentéssel kapcsolatban nyilatkozzon,  illetve – szükség szerint – felhívja
a bejelentõt, hogy a 70. szabály (1) bekezdésében meghatározott határidõn belül az európai kutatási jelentéshez
csatolt véleményben jelzett hiányosságokat kijavítsa és módosítsa a leírást, az igénypontot és a rajzokat.
(2) A 70. szabály (2) bekezdésében meghatározott esetben, vagy ha kiegészítõ európai kutatási jelentés készült
az euro-PCT-bejelentéshez, az Európai Szabadalmi Hivatal lehetõséget ad a bejelentõnek arra, hogy a kiterjesztett
európai kutatási jelentéssel kapcsolatban nyilatkozzon,  illetve – szükség szerint – felhívja a bejelentõt, hogy
a bejelentési eljárás folytatására irányuló nyilatkozat megtételére nyitva álló határidõn belül az európai kutatási
jelentéshez csatolt véleményben jelzett hiányosságokat kijavítsa és módosítsa a leírást, az igénypontokat és a rajzokat.
(3) Ha a bejelentõ az (1) vagy a (2) bekezdésben foglalt felhívásnak nem tesz eleget,  illetve nem nyilatkozik annak
tartalmával kapcsolatban sem, a bejelentést visszavontnak kell tekinteni.”
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6. A 135. szabály (2) bekezdése a következõképpen módosul:
„(2) Az eljárás folytatásának nincs helye a 121. cikk (4) bekezdésében,  illetve a 6. szabály (1) bekezdésében, a 16. szabály
(1) bekezdésének a) pontjában, a 31. szabály (2) bekezdésében, a 36. szabály (1) bekezdésének a) és b) pontjában,
 illetve (2) bekezdésében, a 40. szabály (3) bekezdésében, az 51. szabály (2)–(5) bekezdéseiben, az 52. szabály (2) és
(3) bekezdésében, az 55., 56., 58., 59., 62a, 63. és 64. szabályban, valamint a 112. szabály (2) bekezdésében említett
határidõk tekintetében.”

7. A 137. szabály a következõképpen módosul:
„137. szabály
Az európai szabadalmi bejelentés módosítása
(1) Eltérõ rendelkezés hiányában az európai kutatási jelentés kézhezvétele elõtt a bejelentõ az európai szabadalmi
bejelentés leírását, igénypontjait vagy rajzait nem módosíthatja.
(2) Az Európai Szabadalmi Hivatal által a 70a. szabály (1) és (2) bekezdése,  illetve a 161. szabály (1) bekezdése alapján
kibocsátott felhívásra válaszul adott nyilatkozatokkal, javításokkal vagy módosításokkal együtt, a bejelentõ saját
kezdeményezésére módosíthatja a leírást, az igénypontokat és a rajzokat.
(3) További módosítások csak a vizsgálati osztály hozzájárulásával tehetõk.
(4) Az (1)–(3) bekezdésekben meghatározott módosítások benyújtásakor a bejelentõnek pontosan meg kell
határoznia a módosításokat és meg kell jelölnie azok alapját az eredetileg benyújtott bejelentésben. Ha a vizsgálati
osztály megállapítja, hogy e követelmények bármelyike nem teljesül, úgy a bejelentõt e hiányosság egy hónapon belül 
történõ orvoslására hívhatja fel.
(5) A módosított szabadalmi igénypontok nem vonatkozhatnak olyan tárgyra, amellyel kapcsolatban nem végeztek
kutatást, és amely az eredetileg igényelt találmánnyal vagy találmányok csoportjával nem úgy kapcsolódik össze, hogy
azzal egyetlen általános találmányi gondolatot alkot. A módosított szabadalmi igénypontok nem vonatkozhatnak továbbá
olyan tárgyra sem, amelyre nézve a 62a. vagy a 63. szabály értelmében nem folytattak le kutatást.”

8. A 161. szabály a következõképpen módosul:
„161. szabály
A bejelentés módosítása
(1) Ha az Európai Szabadalmi Hivatal egy euro-PCT bejelentés kapcsán nemzetközi kutatási szervként, és – abban
az esetben, ha a PCT 31. cikke szerinti kérelmet nyújtottak be – nemzetközi elõvizsgálati szervként is eljárt, az Európai
Szabadalmi Hivatal lehetõséget ad a bejelentõnek arra, hogy a nemzetközi kutatási szerv írásbeli véleményével vagy
a nemzetközi elõvizsgálati jelentéssel kapcsolatban nyilatkozatot tegyen, és – adott esetben – felhívja a bejelentõt arra,
hogy a felhívástól számított egy hónapon belül az írásbeli véleményben vagy a nemzetközi elõvizsgálati jelentésben foglalt
hiányosságokat kijavítsa és módosítsa a leírást, az igénypontokat valamint a rajzot. Ha a bejelentõ az elsõ mondatban foglalt 
felhívásnak nem tesz eleget és nem nyilatkozik annak tartalmával kapcsolatban sem, a bejelentést visszavontnak kell
tekinteni.
(2) Ha az Európai Szabadalmi Hivatal egy euro-PCT bejelentéshez kiegészítõ európai kutatási jelentést készít,
a bejelentõnek lehetõsége van arra, hogy az õt errõl tájékoztató felhívástól számított egy hónapon belül egy ízben
módosítsa a bejelentést. A kiegészítõ európai kutatás tárgyát az ilyen módon módosított bejelentés képezi.”

2. cikk
(1) Az e határozat 1. cikkében foglalt rendelkezések 2010. április 1-jén lépnek hatályba.
(2) Az új 62a. szabályt, a jelen határozat 1. cikkének (2) bekezdésével módosított 63. szabályt, az új 70a. szabályt és
a jelen határozat 1. cikkének (7) bekezdésével módosított 137. szabályt azokra az európai bejelentésekre kell
alkalmazni, amelyek tekintetében az európai kutatási jelentés vagy a kiegészítõ európai kutatási jelentés 2010. április
1-jén vagy azt köve tõen készült.
(3) A jelen határozat 1. cikkének (8) bekezdésével módosított 161. szabályt azokra az európai szabadalmi
bejelentésekre kell alkalmazni, amelyek tekintetében a jelenleg hatályos 161. szabály értelmében 2010. április 1-jét
megelõzõen nem bocsátottak ki közlést.”

3.  § (1) Ez a rendelet 2010. április 1-jén lép hatályba.
(2) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke gondoskodik.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 45/2010. (II. 26.) Korm. rendelete
az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegéhez kapcsolódó 
Végrehajtási Szabályzat 2009. október 27-én, az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsának
CA/D 20/09. számú határozatával megállapított módosításának kihirdetésérõl

A Kormány az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegének kihirdetésérõl  szóló 2007. évi CXXX. törvény 3.  §
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében
a következõket rendeli el:

1.  § A Kormány az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegéhez kapcsolódó Végrehajtási Szabályzatnak
– az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsának 2009. október 27-én kelt, CA/D 20/09. számú határozatával
megállapított – módosítását (a továb biak ban: a Végrehajtási Szabályzat módosítása) e rendelettel kihirdeti.

2.  § A Végrehajtási Szabályzat módosításának angol nyelven hiteles szövege és annak hivatalos magyar nyelvû fordítása
a következõ:

„DECISION OF THE ADMINISTRATIVE COUNCIL 
of 27 October 2009 amending the Implementing Regulations to the European Patent
Convention
THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,
Having regard to the European Patent Convention (EPC), and in particular Article 33(1)(c) thereof,
On a proposal from the President of the European Patent Office,
Having regard to the opinion of the Committee on Patent Law,
HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1
The Implementing Regulations to the EPC shall be amended as follows:

1. Rule 161 EPC, as adopted at the 117th meeting of the Administrative Council (CA/D 3/09), shall be amended to read as
follows:
„Rule 161
Amendment of the application
(1) If the European Patent Office has acted as the International Searching Authority and, where a demand under
Article 31 PCT was filed, also as the International Preliminary Examining Authority for a Euro-PCT application, it shall
give the applicant the opportunity to comment on the written opinion of the International Searching Authority or the
International Preliminary Examination Report and, where appropriate, invite him to correct any deficiencies noted in
the written opinion or in the International Preliminary Examination Report and to amend the description, claims and
drawings within a period of one month from the respective communication. If the European Patent Office has drawn
up a supplementary international search report, an invitation in accordance with the first sentence shall be issued in
respect of the explanations given in accordance with Rule 45bis 7(e) PCT. If the applicant does not comply with or
comment on an invitation in accordance with the first or second sentence, the application shall be deemed to be
withdrawn.
(2) Where the European Patent Office draws up a supplementary European search report on a Euro-PCT application,
the application may be amended once within a period of one month from a communication informing the applicant
accordingly. The application as amended shall serve as the basis for the supplementary European search.”

2. Rule 164 EPC shall be amended to read as follows:
„Rule 164
Consideration of unity by the European Patent Office
(1) Where the European Patent Office considers that the application documents which are to serve as the basis for the
supplementary European search do not meet the requirements for unity of invention, a supplementary European
search report shall be drawn up on those parts of the application which relate to the invention, or the group of
inventions within the meaning of Article 82, first mentioned in the claims.
(2) Where the examining division finds that the application documents on which the European grant procedure is to
be based do not meet the requirements of unity of invention, or protection is sought for an invention not covered by
the international search report or, as the case may be, by the supplementary international search report or
supplementary European search report, it shall invite the applicant to limit the application to one invention covered by 
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the international search report, the supplementary international search report or the supplementary European search
report.”

Article 2
This decision shall enter into force on 1 April 2010.”

„AZ IGAZGATÓTANÁCS HATÁROZATA 
(2009. október 27.) az Európai Szabadalmi Egyezmény Végrehajtási Szabályzatának
módosításáról
AZ EURÓPAI SZABADALMI SZERVEZET IGAZGATÓTANÁCSA,
tekintettel az Európai Szabadalmi Egyezményre (ESZE) és annak 33. cikke (1) bekezdésének c) pontjára,
az Európai Szabadalmi Hivatal elnökének javaslatára,
tekintettel a Szabadalmi Jogi Bizottság állásfoglalására,
A KÖVETKEZÕKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk
Az Európai Szabadalmi Egyezmény Végrehajtási Szabályzata a következõképpen módosul:

1. A 161. szabálynak az Igazgatótanács 117. ülésén elfogadott szövege (CA/D 3/09) a következõképen módosul:
„161. szabály
A bejelentés módosítása
(1) Ha az Európai Szabadalmi Hivatal egy euro-PCT bejelentés kapcsán nemzetközi kutatási szervként, és – abban
az esetben, ha a PCT 31. cikke szerinti kérelmet nyújtottak be – nemzetközi elõvizsgálati szervként is eljárt, az Európai
Szabadalmi Hivatal lehetõséget ad a bejelentõnek arra, hogy a nemzetközi kutatási szerv írásbeli véleményével vagy
a nemzetközi elõvizsgálati jelentéssel kapcsolatban nyilatkozatot tegyen, valamint – szükség esetén – felhívja
a bejelentõt arra, hogy a felhívástól számított egy hónapon belül az írásbeli véleményben vagy a nemzetközi
elõvizsgálati jelentésben foglalt hiányosságokat kijavítsa és módosítsa a leírást, az igénypontokat valamint a rajzot. Ha
az Európai Szabadalmi Hivatal kiegészítõ nemzetközi kutatási jelentést készített, az elsõ mondat szerinti felhívást a PCT 
45bis.7 szabályának e) pontja értelmében adott magyarázatokra vonatkozóan kell kiadni. Ha a bejelentõ az elsõ vagy
a második mondat szerinti felhívásnak nem tesz eleget és nem nyilatkozik annak tartalmával kapcsolatban sem,
a bejelentést visszavontnak kell tekinteni.
(2) Ha az Európai Szabadalmi Hivatal egy euro-PCT bejelentéshez kiegészítõ európai kutatási jelentést készít,
a bejelentõnek lehetõsége van arra, hogy az õt errõl tájékoztató felhívástól számított egy hónapon belül egy ízben
módosítsa a bejelentést. A kiegészítõ európai kutatás tárgyát az ilyen módon módosított bejelentés képezi.”

2. A 164. szabály a következõképpen módosul:
164. szabály 
Az egység vizsgálata az Európai Szabadalmi Hivatal részérõl
(1) Ha az Európai Szabadalmi Hivatal úgy ítéli meg, hogy a kiegészítõ európai kutatás alapjául szolgáló bejelentési
iratok nem elégítik ki a találmány egységére vonatkozó követelményeket, kiegészítõ európai kutatási jelentést
a bejelentés azon részeire nézve kell készíteni, amelyek a szabadalmi igénypontokban elsõként említett találmányra
vagy a találmányok 82. cikk szerinti csoportjára vonatkoznak.
(2) Ha a vizsgálati osztály úgy találja, hogy az európai szabadalom megadására irányuló eljárás alapjául szolgáló
bejelentési iratok nem elégítik ki a találmány egységére vonatkozó követelményeket, vagy olyan találmányra
igényelnek oltalmat, amely nem képezi a nemzetközi kutatási jelentés vagy – az esettõl függõen – a kiegészítõ
nemzetközi kutatási jelentés vagy a kiegészítõ európai kutatási jelentés tárgyát, felhívja a bejelentõt, hogy
bejelentését korlátozza a nemzetközi kutatási jelentés,  illetve a kiegészítõ nemzetközi kutatási jelentés vagy
a kiegészítõ európai kutatási jelentés által érintett találmányra.”

2. cikk
Ez a határozat 2010. április 1-jén lép hatályba.”

3.  § (1) Ez a rendelet 2010. április 1-jén lép hatályba.
(2) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke gondoskodik.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 46/2010. (II. 26.) Korm. rendelete
az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegéhez kapcsolódó 
Végrehajtási Szabályzat 2009. október 28-án, az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsának
CA/D 18/09. számú határozatával megállapított módosításának kihirdetésérõl

A Kormány az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegének kihirdetésérõl  szóló 2007. évi CXXX. törvény 3.  §
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében
a következõket rendeli el:

1.  § A Kormány az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegéhez kapcsolódó Végrehajtási
Szabályzatnak – az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsának 2009. október 28-án kelt, CA/D 18/09. számú
határozatával megállapított – módosítását (a továb biak ban: a Végrehajtási Szabályzat módosítása) e rendelettel
kihirdeti.

2.  § A Végrehajtási Szabályzat módosításának angol nyelven hiteles szövege és annak hivatalos magyar nyelvû fordítása
a következõ:

„DECISION OF THE ADMINISTRATIVE COUNCIL
of 28 October 2009 amending the Implementing Regulations to the European Patent
Convention 
THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,
Having regard to the European Patent Convention (EPC), and in particular Article 33(1)(c) thereof,
On a proposal from the President of the European Patent Office,
Having regard to the opinion of the Committee on Patent Law,
HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1
The Implementing Regulations to the EPC shall be amended as follows:

1. Rule 141 shall be amended to read as follows:
„Rule 141
Information on prior art
(1) An applicant claiming priority within the meaning of Article 87 shall file a copy of the results of any search carried
out by the authority with which the previous application was filed together with the European patent application, in
the case of a Euro-PCT application on entry into the national phase, or without delay after such results have been made
available to him.
(2) The copy referred to in paragraph 1 shall be deemed to be duly filed if it is available to the European Patent Office
and to be included in the file of the European patent application under the conditions determined by the President of
the European Patent Office.
(3) Without prejudice to paragraphs 1 and 2, the European Patent Office may invite the applicant to provide, within
a period of two months, information on prior art within the meaning of Article 124, paragraph 1.”

2. The following new Rule 70b shall be inserted in Part IV, Chapter IV:
„Rule 70b
Request for a copy of search results
(1) Where the European Patent Office notes, at the time the Examining Division assumes responsibility, that a copy
referred to in Rule 141, paragraph 1, has not been filed by the applicant and is not deemed to be duly filed under Rule
141, paragraph 2, it shall invite the applicant to file within a period of two months, the copy or statement that the
results of the search referred to in Rule 141, paragraph 1, are not available to him.
(2) If the applicant fails to reply in due time to the invitation under paragraph 1, the European patent application shall
be deemed to be withdrawn.”

Article 2
(1) The provisions mentioned in Article 1 of this decision shall enter into force on 1 January 2011.
(2) Rule 141 as amended by Article 1, paragraph 1, of this decision and new Rule 70b as inserted by this decision shall apply 

to European patent applications and international applications filed on or after that date.”
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„AZ IGAZGATÓTANÁCS HATÁROZATA
(2009. október 28.) az Európai Szabadalmi Egyezmény Végrehajtási Szabályzatának
módosításáról
AZ EURÓPAI SZABADALMI SZERVEZET IGAZGATÓTANÁCSA,
tekintettel az Európai Szabadalmi Egyezményre (ESZE) és különösen annak 33. cikke (1) bekezdésének c) pontjára,
az Európai Szabadalmi Hivatal elnökének javaslatára,
tekintettel a Szabadalmi Jogi Bizottság állásfoglalására,
A KÖVETKEZÕKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk
Az Európai Szabadalmi Egyezmény Végrehajtási Szabályzata a következõképpen módosul:

1. A 141. szabály a következõképpen módosul:
„141. szabály
A technika állásával kapcsolatos tájékoztatás
(1) A 87. cikk szerinti elsõbbséget igénylõ bejelentõnek az európai szabadalmi bejelentéssel együtt, euro-PCT
bejelentés esetén az európai szakaszba lépéskor, vagy amint azok a rendelkezésére állnak, haladéktalanul be kell
nyújtania valamennyi olyan kutatás eredményének másolatát, amelyet az a hatóság végzett el, amelynél a korábbi
bejelentést megtették.
(2) Az (1) bekezdés szerinti másolatot szabályszerûen benyújtottnak kell tekintetni, ha az az Európai Szabadalmi
Hivatal számára hozzáférhetõ és azt az Európai Szabadalmi Hivatal elnöke által meghatározott feltételek szerint
az európai szabadalmi bejelentés iratai közé fel kell venni.
(3) Az Európai Szabadalmi Hivatal – az (1) és (2) bekezdésben foglaltak sérelme nélkül – felhívhatja a bejelentõt, hogy
két hónapon belül a 124. cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint adjon tájékoztatást a technika állásáról.”

2. A IV. Rész IV. Fejezete a következõ új 70b. szabállyal egészül ki:
„70b. szabály
Kutatási eredmények benyújtására vonatkozó felhívás
(1) Ha az Európai Szabadalmi Hivatal – abban az idõpontban, amikor a bejelentéssel összefüggésben a vizsgálati
osztály válik felelõssé – megállapítja, hogy a 141. szabály (1) bekezdése szerinti másolatot a bejelentõ nem nyújtotta
be, és az a 141. szabály (2) bekezdése értelmében sem tekinthetõ szabályszerûen benyújtottnak, az Európai
Szabadalmi Hivatal felhívja a bejelentõt, hogy a másolatot vagy azon nyilatkozatot, miszerint a 141. szabály
(1) bekezdése szerinti kutatási eredmények nem állnak rendelkezésére, két hónapon belül nyújtsa be..
(2) Ha a bejelentõ az (1) bekezdésben megállapított felhívásra kellõ idõben nem válaszol, az európai szabadalmi
bejelentést visszavontnak kell tekinteni.”

2. cikk
(1) Az e határozat 1. cikkében meghatározott rendelkezések 2011. január 1-jén lépnek hatályba.
(2) A 141. szabály e határozat 1. cikk (1) bekezdésével módosított rendelkezéseit és az e határozat által beillesztett új 70b.

szabály rendelkezéseit azokra az európai és nemzetközi szabadalmi bejelentésekre kell alkalmazni, amelyeket ezen
a napon vagy ezt köve tõen nyújtottak be.”

3.  § (1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke gondoskodik.
(3) Az igazságügyi és rendészeti miniszter az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegéhez

kapcsolódó Végrehajtási Szabályzatnak a Végrehajtási Szabályzat módosításaival egységes szerkezetbe foglalt, hiteles 
szövegét és annak magyar nyelvû hivatalos fordítását a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 47/2010. (II. 26.) Korm. rendelete
a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról 
és országos nyilvántartásáról  szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (1) bekezdés f), j) és o) pontjában kapott
felhatalmazás, valamint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról  szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (1) bekezdés i) és
l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében a következõket
rendeli:

1.  § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos
nyilvántartásáról  szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet
a) 3. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete,
b) 5. számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete
szerint módosul.

2.  § (1) Ez a rendelet 2010. március 1-jén lép hatályba és 2010. március 2-án hatályát veszti.
(2) Nem lép hatályba a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és

országos nyilvántartásáról  szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet és más szociális tárgyú kormányrendeletek
módosításáról  szóló 38/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 5.  §-a.

(3) A vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól  szóló 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet (a továb biak ban: R.) 3.  §
(5) bekezdésében az „Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságot (a továb biak ban: OKF)” szövegrész helyébe
az „ille té kes Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot,  illetve a Fõvárosi Polgári Védelmi Igazgatóságot
(a továb biak ban együtt: Védelmi Igazgatóság)” szöveg, az „az OKF ille té kes területi igazgatósága” szövegrész helyébe
az „a Védelmi Igazgatóság” szöveg, a 3.  § (6) bekezdésében az „az OKF területi igazgatósága” szövegrész, a 4.  §
(3) bekezdésének g) pontjában és a 2. melléklet címében az „az OKF” szövegrész helyébe az „a Védelmi Igazgatóság”
szöveg, a 2. melléklet 3. sorában az „OKF” szöveg helyébe az „Védelmi Igazgatóság” szöveg, a 2. mellékleten az „Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság részérõl:” szövegrész helyébe a „Védelmi Igazgatóság részérõl:” szöveg lép.

(4) Az R. 7.  § (2) bekezdésében a „partfalomlás)” szövegrész helyébe „partfalomlás, földcsuszamlás)” szöveg,
az 1. melléklet 7. pontjában a „partfal)” szövegrész helyébe „partfal, földcsuszamlás)” szöveg lép.

(5) Az R. 5. melléklete esetében az „Igényelt támogatás egyéb kötelezõ feladatot ellátó,  illetve ár- és belvízvédelmi
építmények károsodása esetén” sor helyébe az „Igényelt támogatás egyéb kötelezõ feladatot ellátó intézmények
károsodása esetén” szöveg lép, továbbá e sor alatt táblázat új „Igényelt támogatás ár- és belvízvédelmi építmények
károsodása esetén” sorral egészül ki.

(6) Hatályát veszti az R. 4.  § (5) bekezdésében a „h)” szövegrész.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

1. számú melléklet a 47/2010. (II. 26.) Korm. rendelethez

1. Az Nyr. 3. számú melléklete a következõ 3.2. ponttal egészül ki:
„3.2. Falugondnoki, tanyagondnoki és támogató szolgáltatás esetén a szociális szolgáltatáshoz használt gépjármû
gyártmánya, típusa és rendszáma,”

2. Az Nyr. 3. számú melléklete a következõ 5. ponttal egészül ki:
„5. A szociális foglalkoztatás adatai:
5.1. Ha az engedélyes szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkezik,
5.1.1. a szociális foglalkoztatási forma megnevezése,
5.1.2. a szociális foglalkoztatás helye,
5.1.3. az ellátottakkal,  illetve tör vényes képviselõikkel szociális foglalkoztatás céljából kötött, egyidejûleg fennálló
szerzõdések maximális száma.
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5.2. Ha az engedélyes vagy fenntartója az ellátottak szociális foglalkoztatására külsõ foglalkoztatóval megállapodást
kötött,
5.2.1. a külsõ foglalkoztató neve,
5.2.2. a külsõ foglalkoztató székhelye,
5.2.3. a külsõ foglalkoztató adószáma,
5.2.4. a külsõ foglalkoztató ágazati azonosítója, ha a külsõ foglalkoztató ágazati azonosítóval rendelkezik,
5.2.5. a szociális foglalkoztatási forma megnevezése,
5.2.6. a szociális foglalkoztatás helye,
5.2.7. az ellátottakkal,  illetve tör vényes képviselõikkel szociális foglalkoztatás céljából kötött, egyidejûleg fennálló
szerzõdések maximális száma.
5.3. Az 5.1–5.2. pont szerinti esetben
5.3.1. a határozatot hozó hatóság megnevezése,
5.3.2. a határozat kelte, száma és jogerõre emelkedésének napja.”

2. számú melléklet a 47/2010. (II. 26.) Korm. rendelethez

1. Az Nyr. 5. számú mellékletének 1.3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1.3. Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás:
1.3.1. a jelentési idõpontban a kihelyezett jelzõkészülékek száma,
1.3.2. a jelentési idõszakban kihelyezett új jelzõkészülékek száma,
1.3.3. a jelentési idõpontig az adott évben teljesített feladatmutató,
1.3.4. a jelentési idõpontban az ellátottak szociális rászorultság szerinti megoszlása,
1.3.5. a jelentési idõpontban az ellátottakból házi segítségnyújtásban is részesülõk száma és gondozási szükséglet
szerinti megoszlása,
1.3.6. a jelentési idõpontban az ellátásra várakozók száma,
1.3.7. a jelentési idõszakban a riasztások száma,
1.3.8. a jelentési idõszakban az egy szociális gondozóra jutó, jelzõrendszeres házi segítségnyújtásra fordított átlagos
óraszám, és annak tevékenység (készenlét, riasztás alapján végzett szakmai tevékenység, riasztás alapján végzett
egyéb tevékenység) szerinti megoszlása,
1.3.9. az ellátottak közül a jelentési idõpontban bentlakásos intézményi elhelyezésre váró ellátottak száma,
1.3.10. a jelentési idõpontban a személyi térítési díj átlagos összege.”

2. Az Nyr. 5. számú mellékletének 1.4.5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1.4.5. a jelentési idõszakban a szolgáltatás nyújtására használt gépkocsi (gépkocsik) átlagos utaskilométere,”

3. Az Nyr. 5. számú mellékletének 1.4. pontja a következõ 1.4.11–1.4.13. ponttal egészül ki:
„1.4.11. a jelentési idõpontig az adott évben személyi segítéssel teljesített feladatmutató,
1.4.12. a jelentési idõpontig az adott évben szállítási szolgáltatással teljesített feladatmutató,
1.4.13. a jelentési idõszakban a személyi segítõk átlagos száma.”

4. Az Nyr. 5. számú mellékletének 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. Szociális foglalkoztatás
3.1. Munka-rehabilitáció:
3.1.1. a jelentési idõpontban azon ellátottak száma a foglalkoztatás idõtartama szerinti megbontásban, akikkel vagy
akik tör vényes képviselõjével munka-rehabilitációban részvételrõl megállapodást kötöttek,
3.1.2. a jelentési idõpontban a munka-rehabilitációs díj átlagos összege a foglalkoztatás idõtartama szerinti
megbontásban,
3.1.3. a jelentési idõszak alatt a munka-rehabilitációban részt vevõk közül fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatásba került
személyek száma.
3.2. Fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatás:
3.2.1. a jelentési idõpontban azon ellátottak száma munkaidõ szerinti megbontásban, akikkel fejlesztõ-felkészítõ
foglalkoztatás céljából munkaszerzõdést kötöttek,
3.2.2. a jelentési idõpontban a munkadíj átlagos összege munkaidõ szerinti megbontásban,
3.2.3. a jelentési idõszakban a foglalkoztatottak közül védett foglalkoztatásba került személyek száma,
3.2.4. a jelentési idõszakban a foglalkoztatottak közül a nyílt munkaerõpiacra került személyek száma.
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3.3. Feladatmutató:
3.3.1. a jelentési idõpontig az adott évben teljesített feladatmutató,
3.3.2. a jelentési idõszakban munka-rehabilitációs foglalkoztatásban teljesített feladatmutató,
3.3.3. a jelentési idõszakban fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatásban teljesített feladatmutató.”

A Kormány 48/2010. (II. 26.) Korm. rendelete
a földgázkereskedõ mûködésének lehetetlenülése esetén, a felhasználók földgázellátását
veszélyeztetõ helyzet fennállása következtében alkalmazandó eljárásról

A Kormány a földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény 132.  § 14., 25., 31., 35., 36., 38., 40. és 41. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

Általános rendelkezések

1.  § E rendelet hatálya
a) a földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény (a továb biak ban: GET) 41.  § (1) és (2) bekezdésében meghatározott

esetekben, valamint
b) a GET 119.  § (6) bekezdésében meghatározott esetekben
a felhasználók földgázellátását jellemzõ – a szokásosnál nagyobb mértékû – felhasználói kockázat fennállása során
alkalmazandó eljárásokra és intézkedésekre terjed ki.

2.  § Az e rendeletben szereplõ fogalmakat a GET, a földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek
végrehajtásáról  szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (továb biak ban: Vhr.), valamint a GET felhatalmazása alapján
kiadott jogszabályok rendelkezései szerint kell értelmezni.

A földgázkereskedõk és a földgázszállítók adatszolgáltatási kötelezettsége

3.  § (1) A földgázkereskedõ és az egyetemes szolgáltató (a továb biak ban együtt: földgázkereskedõ) – az e rendelet szerinti
eljárások lefolytatása, intézkedések végrehajtása érdekében – köteles naprakészen nyilvántartani a földgázkereskedõ
által szerzõdés alapján már ellátott, valamint a szerzõdéssel rendelkezõ, de még ténylegesen az adatszolgáltatás
idõpontjában el nem látott, egyetemes szolgáltatásra jogosult és nem jogosult felhasználók
a) szerzõdéses azonosítóit,
b) a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási

válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekrõl  szóló 265/2009. (XII. 1.) Korm. rendeletben
(a továb biak ban: korlátozási rendelet) meghatározott korlátozási besorolását,

c) szerzõdésének idõbeli hatályára vonatkozó adatokat,
d) csúcsigényét fogyasztási profilonként megyénkénti, valamint azon megyék esetében, amelyek területén több

földgázelosztó is mûködik, elosztónkénti összesítésben is.
(2) A földgázkereskedõ köteles a Magyar Energia Hivatal (a továb biak ban: Hivatal) felszólítására a felszólítást követõ 48

órán belül – az 5.  §-ban és a 7.  § (1) bekezdésében meghatározott esetekben a felszólítást követõ 24 órán belül –
a következõ adatokat elektronikus formában a Hivatal rendelkezésére bocsátani:
a) az (1) bekezdésben meghatározott felhasználóknak az adatszolgáltatást követõ 3 hónapra vonatkozó napi és havi

összesített csúcsfogyasztását, az (1) bekezdésben meghatározott bontásban,
b) az (1) bekezdésben meghatározott felhasználók számát felhasználói profil és nyilvántartott kapacitás szerinti

bontásban megyénkénti, valamint azon megyék esetében, melyek területén több földgázelosztó is mûködik,
elosztónkénti összesítésben is,

c) a földgázkereskedõ hazai földgáztárolóban elhelyezett mobil földgázkészletének mennyiségét és az éves
csúcslekötést,
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d) az információszolgáltatás idõpontját megelõzõ hónapban beérkezett, valamint a tárgyhavi hónapban és
az információszolgáltatást követõ három hónapban a földgázkereskedõ rövid és hosszú távú földgáz vásárlási
szerzõdései alapján beérkezõ és igénybe vehetõ legnagyobb napi és havi földgázmennyiség mértékét.

(3) Ha a földgázkereskedõ az (1) vagy a (2) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, a Hivatal
a földgázkereskedõt határidõ kitûzésével felhívja az adatok, valamint az adatközlés pótlására, és a felhívással
egyidejûleg bírságot szab ki.

(4) A földgázkereskedõ – az üzemi és kereskedelmi szabályzatban (a továb biak ban: ÜKSZ) meghatározott – egységes
formátumú adattáblában köteles naprakészen nyilvántartani és a Hivatal rendelkezésére bocsátani az (1) és
(2) bekezdésben meghatározott adatokat oly módon, hogy ezen adattáblák adattartalma az engedélyesek közötti
adatcserét könnyen, gyorsan és biztonságosan lehetõvé tegye. Az egységes adattáblák kialakításának részletes
szabályait az ÜKSZ tartalmazza.

4.  § (1) A földgázkereskedõ haladéktalanul, de legkésõbb 1 munkanapon belül telefonon, elektronikus úton, valamint telefax
útján is köteles bejelenteni a Hivatal részére, ha a földgázforrásainak biztosítására vonatkozó szerzõdéseinek
állományában, lényeges feltételeiben, vagy a szerzõdések teljesítésének módjában olyan változás áll be, amely alapján
a) a lekötött források napi csúcsmennyisége vagy átvehetõ napi összmennyisége nem éri el a felhasználókkal kötött

kereskedelmi szerzõdésekben meghatározott, nem megszakítható napi csúcsmennyiséget, valamint
az összesített napi fogyasztói igényt,

b)  valószínûsíthetõ, hogy
ba) a földgázkereskedõ 4 egymást követõ gáznapon nem tudja biztosítani fizikailag a földgázforrás legalább

20%-át a vele szerzõdött felhasználók földgáz igényei teljesítése érdekében, és fizikailag lehívható pozitív
opciót sem ajánlott fel vagy

bb) az egyetemes szolgáltató nem tudja biztosítani a Vhr. 32.  §-ában elõírtakat,
c) a földgázkereskedõ nem rendelkezik a Vhr. 131.  §-a szerinti pénzügyi biztosítékkal vagy
d) a földgázkereskedõ gazdasági-pénzügyi helyzetével összefüggõ egyéb körülmény  miatt a felhasználók

folyamatos ellátása veszélyeztetett.
(2) A földgázszállító a gáznap földgázforgalmi elszámolását köve tõen haladéktalanul, de legkésõbb 24 órán belül jelzi

a Hivatal részére, ha a földgázkereskedõ gáznapi fogyasztása 20%-nál nagyobb mértékben meghaladta a számára
rendelkezésre álló fizikai forrásokat, amelybe beleértendõk az általa a földgázszállítónak felajánlott pozitív opciók is.

5.  § (1) A 3.  §-ban és a 4.  §-ban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségek alapján beérkezett információkat a Hivatal
folyamatosan értékeli, és határozatban állapítja meg, ha a jogszabályokban rögzített szabályokat megsértették vagy
a felhasználók ellátásában a szokásos piaci kockázatnál nagyobb mértékû kockázatot érzékel. A Hivatal
a földgázkereskedõt a 3.  §-ban meghatározottakon túlmenõen a felhasználók ellátásával összefüggõ további adat
naprakész nyilvántartására és szolgáltatására szólíthatja fel.

(2) A Hivatal felszólítása alapján a földgázkereskedõ köteles az (1) bekezdés szerinti adatokat a felszólítást követõ 24 órán
belül, elektronikus formában benyújtani a Hivatal részére.

(3) A földgázszállító, a földgázelosztó és a földgáztároló a földgázellátás biztonsága és a felhasználói kockázatok
mértékének megítélhetõsége érdekében a Hivatal felszólítására, a felszólítást követõ 24 órán belül, elektronikus
adathordozón köteles a Hivatal rendelkezésére bocsátani a Hivatal által kért, a felhasználók ellátásával összefüggõ
adatokat, különösen
a) a Hivatal által megjelölt földgázkereskedõ által szerzõdés alapján már ellátott, valamint az adatszolgáltatás

idõpontjától számított 30 napon belül ellátásába kerülõ, egyetemes szolgáltatásra jogosult és nem jogosult
felhasználók szerzõdéses azonosítóit, továbbá a felhasználók fogyasztási profil, valamint fogyasztási mennyiség
szerinti besorolását,

b) a földgázkereskedõ által lekötött kapacitásokat,
c) az a) pontban meghatározott felhasználók számát felhasználói profil és nyilvántartott kapacitás szerinti

bontásban, megyénkénti összesítésben,
d) a földgázkereskedõ hazai földgáztárolóban elhelyezett mobil földgázkészletének mennyiségét és az éves

csúcslekötést,
e) az információszolgáltatás idõpontját megelõzõ 3 hónapban a földgázkereskedõ által forgalmazott

gázmennyiségeket napi bontásban.
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A földgázkereskedõ engedélyének felfüggesztése

6.  § Ha a földgázszállító 4.  § (2) bekezdése szerinti tájékoztatása alapján az egyetemes szolgáltatásra jogosult
felhasználókat ellátó földgázkereskedõ gáznapi kiegyensúlyozó földgáz felhasználása 4 egymást követõ gáznapon
meghaladta a földgázkereskedõ napi földgázforgalmának 20%-át, vagy az egyetemes szolgáltatók esetében a Vhr.
32.  §-ában meghatározott mértéket, a Hivatal
a) felszólítja a földgázkereskedõt arra, hogy a következõ gáznapra

aa) állítsa vissza a vele szerzõdött felhasználók földgázigényei és a fizikailag rendelkezésre álló forrásai között
lévõ kereskedelmi egyensúlyt és

ab) igazolja a Hivatal részére, hogy rendelkezik a vele szerzõdött felhasználók ellátásához szükséges forrásokkal
és

b) figyelmezteti a földgázkereskedõt, hogy ha a felszólítás alapjául szolgáló eset a gázévben még egy esetben
elõfordul, akkor a Hivatal a földgázkereskedõ engedélyét a 7.  § (1) bekezdése szerint felfüggeszti.

7.  § (1) A Hivatal felfüggeszti a földgázkereskedõ engedélyét, ha a Hivatal rendelkezésére álló adatok alapján
a földgázkereskedõ
a) gáznapi kiegyensúlyozó földgáz felhasználása adott gázévben kétszer 4 egymást követõ gáznapon meghaladta

a 4.  § (2) bekezdésében meghatározott mértéket,
b) földgázforrásainak alapjául szolgáló szerzõdéseiben vagy gazdasági helyzetében bekövetkezõ változások  miatt

a vele szerzõdéses jogviszonyban álló felhasználók ellátásának kockázata a Hivatal mérlegelése alapján jelentõsen 
megnõtt a következõkre tekintettel:
ba) a földgázszállító vagy a földgázelosztó felfüggeszti az érintett földgázkereskedõ hálózathasználati

szerzõdésének teljesítését,
bb) a földgázkereskedõnek a Vhr. 131.  §-a szerinti pénzügyi biztosítéka nem nyújt fedezetet 5 egymást követõ

gáznapi kiegyensúlyozó földgáz felhasználásra,
bc) a földgázkereskedõ nem pótolta vissza a jogszabályban elõírt határidõn belül a pénzügyi biztosítékot vagy
bd) a földgázkereskedõ gazdasági-pénzügyi helyzetével összefüggõ olyan körülmény merült fel, amely

a felhasználók folyamatos ellátását veszélyezteti vagy
c) a gáznapi kiegyensúlyozó földgáz felhasználása 2 egymást követõ gáznapon, az adott gáznapi fogyasztása

75%-ánál nagyobb mértékben meghaladta a földgázkereskedõ számára rendelkezésre álló fizikai forrásokat,
amelybe beleértendõk az általa a földgázszállítónak felajánlott pozitív opciók is.

(2) A földgázszállító köteles a gáznapot köve tõen aznap 14 óráig értesíteni a Hivatalt,
a) ha az (1) bekezdés a) és c) pontjában foglaltak teljesülnek,
b) ha a földgázkereskedõ 2 egymást követõ gáznapi fogyasztása 20%-nál nagyobb mértékben meghaladta

a számára rendelkezésre álló fizikai forrásokat, amelybe beleértendõk az általa a földgázszállítónak felajánlott
pozitív opciók is,

c) ha a földgázkereskedõ gáznapi fogyasztása 75%-nál nagyobb mértékben meghaladta a számára rendelkezésre
álló fizikai forrásokat, amelybe beleértendõk az általa a földgázszállítónak felajánlott pozitív opciók is.

8.  § (1) A Hivatal a 7.  § (1) bekezdése szerinti, a földgázkereskedõ engedélyét felfüggesztõ határozatot (a továb biak ban:
felfüggesztõ határozat) köteles az érintett földgázkereskedõvel és az érintett rendszerüzemeltetõkkel haladéktalanul
szóban személyesen vagy telefonon (egyidejû telefaxon megküldött tájékoztatás mellett), valamint legkésõbb két
munkanapon belül írásban, a Hivatal kézbesítõje útján is közölni.

(2) A Hivatal a felfüggesztõ határozatban – a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény ben
meghatározottakon túl – legalább a következõkrõl rendelkezik:
a) a felfüggesztés kezdõ napja (a továb biak ban: a felfüggesztés kezdete),
b) a felfüggesztés lejártának napja,
c) a felfüggesztett földgázkereskedõ jogai és kötelezettségei a felfüggesztés idõtartama alatt,
d) az engedélyes mûködése visszaállításának lehetséges módjai, azok feltételei és a feltételek igazolásának módja.

(3) Az engedély felfüggesztésének idõtartama 90 nap.
(4) A Hivatal a felfüggesztõ határozatának közlése és a felfüggesztés kezdete között legfeljebb 7 gáznapot határozhat

meg a kereskedõváltás megfelelõ elõkészíthetõsége érdekében.
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Az ajánlattételi felhívás és új földgázkereskedõ kijelölése

9.  § (1) A Hivatal a felfüggesztõ határozat közlésekor telefonon és telefaxon felhív minden, a felhívás idõpontjában
a) engedéllyel rendelkezõ egyetemes szolgáltatót arra, hogy a felhívást követõ 48 órán belül tegyen ajánlatot

a Hivatalnak, hogy a felfüggesztett engedélyû földgázkereskedõnek az egyetemes szolgáltató mûködési
engedélyében meghatározott ellátási területén lévõ, egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználóit – a 8.  §
(4) bekezdésben rögzített idõtartamot is figye lembe véve – mennyi idõn belül tudja ellátni,

b) földgázkereskedõi engedéllyel rendelkezõ földgázkereskedõt arra, hogy a felhívást követõ 48 órán belül jelezze
a Hivatalnak, hogy az érintett földgázkereskedõnek a felhasználóit milyen mértékben, mennyi idõn belül, milyen
feltételekkel és mely forráspontról tudja ellátni

a felhasználók becsült igényeinek megfelelõ mennyiségû földgázzal.
(2) Az egyetemes szolgáltató jogosult az (5) bekezdés szerinti idõtartam alatt a mûködési engedélyében meghatározott

ellátási területén kívül esõ felhasználási hellyel rendelkezõ egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátására
vonatkozóan is ajánlatot tenni.

(3) A Hivatal a felhívásra beérkezõ ajánlatokat a 15.  § szerint értékeli, és az értékelés eredményétõl függõen
a felhasználókat ellátó egy vagy több földgázkereskedõt a 15.  § szerinti kiválasztással, önkéntes vállalás hiányában
a 16.  § szerinti eljárással kijelöli.

(4) A Hivatal földgázkereskedõnként a 15.  § és a 16.  § alapján legkésõbb a felfüggesztés kezdetét megelõzõ napon
határozatot (a továb biak ban: kijelölõ határozat) hoz azoknak a földgázkereskedõknek a kijelölésérõl, amelyek
a felfüggesztett engedélyû földgázkereskedõ felhasználóinak ellátását a felfüggesztés kezdetétõl biztosítják.

(5) A Hivatal a kijelölõ határozatban – a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény ben
meghatározottakon túl – legalább a következõkrõl rendelkezik:
a) a kijelölés kezdetének napja,
b) a kijelölés lejártának napja,
c) a kijelölt földgázkereskedõ által ellátandó felhasználói kör meghatározása,
d) a kijelölt földgázkereskedõ jogai és kötelezettségei a kijelölés idõtartama alatt.

(6) A kijelölés idõtartama 90 nap, melynek kezdõnapja a kijelölõ határozatban az (5) bekezdés a) pontjának meg fele lõen
meghatározott gáznap.

Az engedély felfüggesztésének jogkövetkezményei

10.  § (1) A felfüggesztõ határozat közlésének napjától a felfüggesztett engedélyû földgázkereskedõ  a (2) bekezdés szerinti
kivétellel  nem bocsáthat ki számlát és egyéb bizonylatot a felhasználó részére, a felhasználótól nem szedhet be díjat
csoportos fizetési megbízás alapján, valamint a felhasználót egyéb módon sem kötelezheti díj megfizetésére.

(2) A felfüggesztett engedélyû földgázkereskedõ jogosult beszedni a felfüggesztõ határozat közlésének napja elõtt
kibocsátott számlák és egyéb követelések ellenértékét, továbbá jogosult számlát kiállítani és a számla ellenértékét
beszedni a kijelölt földgázkereskedõ által megállapított, a kijelölés kezdetét megelõzõ fogyasztási mennyiségre.

(3) A felfüggesztés kezdetétõl a felfüggesztés idõtartama alatt a felfüggesztett engedélyû földgázkereskedõ
a) új felhasználó gyûjtésére irányuló tevékenységet – beleértve a gazdasági reklám közzétételét is – nem folytathat

és
b) nem fogadhat be a felhasználóktól szerzõdéskötésre irányuló igényeket.

(4) Az engedély felfüggesztésének idõtartama alatt a felfüggesztett engedélyû földgázkereskedõ az engedély
felfüggesztésének feloldása érdekében a jövõbeni felhasználóinak ellátását elõsegítõ, beszerzési forrás biztosítását
szolgáló szerzõdéseket köthet.

(5) Az engedély felfüggesztésének idõtartama alatt a felfüggesztett engedélyû földgázkereskedõ a rendelkezésre álló
földgáz forrásokat más földgázkereskedõ számára értékesítheti.

A felfüggesztett engedélyû földgázkereskedõ felhasználóinak tájékoztatása, valamint a felhasználók
adatainak átadása

11.  § (1) A Hivatal a felfüggesztõ határozat meghozatalával egyidejûleg kötelezi azt a földgázkereskedõt, akinek az engedélyét
felfüggesztette, hogy az engedély felfüggesztésérõl a felhasználóit a tömegtájékoztatás eszközei útján, valamint
lehetõség szerint elektronikus levélben haladéktalanul, legkésõbb 48 órán belül értesítse.
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(2) A földgázkereskedõ tájékoztatásának a következõket kell tartalmaznia:
a) a földgázkereskedõ engedélye felfüggesztésének kezdete,
b) a Hivatal azon döntésének megjelölése, amely alapján a felhasználó folyamatos földgáz ellátása biztosított,
c) a földgázszolgáltatásra kijelölt földgázkereskedõk listája,
d) tájékoztatást arról, hogy a felhasználónak milyen adatszolgáltatási kötelezettségei keletkeznek a kijelölt

földgázkereskedõ felé, és
e) a felfüggesztett engedélyû földgázkereskedõ és a kijelölt földgázkereskedõ közötti elszámolás rendjének

felhasználót érintõ elõ írásai.
(3) A Hivatal a felfüggesztõ határozatban kötelezi azt a földgázkereskedõt, akinek az engedélyét felfüggesztette, hogy

a földgázkereskedõ a felfüggesztõ határozat közlését követõ 48 órán belül, minden felhasználójára vonatkozóan
a következõ adatok naprakész nyilvántartását készítse el:
a) a szerzõdés azonosítóit,
b) a fogyasztás jellegének megjelölését (lakossági, 20 m3  alatti vagy 20 m3  feletti fogyasztás),
c) a szerzõdött kapacitás mennyiségét (m3/h),
d) a fogyasztási hely adatait,
e) az elszámolás alapját képezõ gázmérõ óra azonosítóját,
f) az utolsó gázmérõóra-leolvasás idõpontját, a gázmérõ óra állását ebben az idõpontban,
g) az utolsó diktált gázmérõóra-állást, ennek idõpontját,
h) a védendõ fogyasztói státusz megjelölését, az ezen a jogcímen érvényesített kedvezményt, és
i) gázár támogatás jogosultságát és – annak megléte esetén – az adott naptári évben már elszámolt, támogatott

hõmennyiség mértékét.
(4) A Hivatal a felfüggesztõ határozatban kötelezi azt a földgázkereskedõt, akinek az engedélyét felfüggesztette, hogy

a földgázkereskedõ a (3) bekezdésben meghatározott adatokat a kijelölt földgázkereskedõknek legkésõbb a kijelölés
kezdete elõtti második gáznapig bocsássa a rendelkezésére.

(5) A Hivatal a GET 127.  § v) pontjában meghatározott közzétételi kötelezettsége mellett a felfüggesztõ határozat és
a kijelölõ határozat rövid összefoglalóját eljuttatja a nemzeti hírügynökség részére.

Az engedélyes tevékenységének visszaállítása vagy az engedély visszavonása

12.  § (1) A felfüggesztett engedélyû földgázkereskedõ az engedély felfüggesztésének kezdetétõl számított legfeljebb
60. napig jogosult a 8.  § (2) bekezdés d) pontja alapján meghatározott feltételek – különösen a forráshelyzete,
a tevékenysége teljes visszaállításához szükséges pénzügyi és technikai feltételek – igazolásának a Hivatalhoz történõ
benyújtására.

(2) A Hivatal a rendelkezésre álló adatok alapján a felfüggesztés idõtartamának lejártát megelõzõ 10. napig köteles
a tevékenységnek a folytathatóságára vagy az engedély visszavonására vonatkozó határozatát szóban személyesen
vagy telefonon, telefaxon és legkésõbb két munkanapon belül a Hivatal kézbesítõje útján is közölni.

(3) Ha a 8.  § (2) bekezdés d) pontja alapján megjelölt határidõig a felfüggesztett engedélyû földgázkereskedõ nem
igazolja, hogy rendelkezik a felülvizsgált üzleti terve szerinti földgáz-kereskedelmi vagy egyetemes szolgáltatói
tevékenység ellátásához szükséges jövõbeni forrásokkal, valamint hogy a felhasználók folyamatos ellátását
veszélyeztetõ, a gazdasági-pénzügyi helyzetével összefüggõ körülmény nem hárult el, a Hivatal a földgázkereskedõ
engedélyét – a 8.  § (3) bekezdésében meghatározott idõtartamot követõ elsõ gáznapra – visszavonja.

A felhasználók gázmérõ órájának leolvasása

13.  § (1) A Hivatal a felfüggesztõ határozat meghozatalával egyidejûleg kötelez minden földgázszállítói engedélyest és
– a felfüggesztõ határozattal – érintett elosztói engedélyest arra, hogy rögzítse a felfüggesztés kezdetén reggel
6 órakor a felfüggesztett engedélyû földgázkereskedõ egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználóihoz,
valamint a 100 m3/h-nál nagyobb névleges gázmérõ teljesítménnyel rendelkezõ egyetemes szolgáltatásra jogosult
felhasználóhoz tartozó távleolvasható fogyasztásmérõk mérõállását, továbbá az adatokat a felfüggesztett és a kijelölt
földgázkereskedõk részére adja át.
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(2) A Hivatal a felfüggesztõ határozat meghozatalával egyidejûleg kötelezi a felfüggesztõ határozattal érintett
földgázelosztót arra, hogy a felfüggesztett engedélyû földgázkereskedõ nem távleolvasható fogyasztásmérõvel
rendelkezõ felhasználóinak folyamatos ellátása érdekében
a) alakítson ki ütemtervet a felhasználók gázmérõ óráinak leolvasására, az ütemtervet adja át a kijelölt

földgázkereskedõnek, valamint az ütemtervet tegye közzé,
b) legkésõbb a felfüggesztõ határozat meghozatalát követõ 30. napig az ütemterv szerint olvassa le a felhasználók

gázmérõ óráját, és
c) a rögzített adatokat az ütemtervnek meg fele lõen, folyamatosan juttassa el a felhasználó ellátására kijelölt

földgázkereskedõ részére.
(3) Ha a földgázelosztó eltér a (2) bekezdés a) pontja szerinti ütemtervben meghatározott leolvasási idõpontoktól,

a kijelölt földgázkereskedõ igazolt, az eltérõ leolvasással összefüggésben keletkezõ költségeit köteles megtéríteni.
(4) Ha a felhasználó nem mûködik közre, és a leolvasás meghiúsulása igazoltan erre vezethetõ vissza, a földgázelosztó

nem kötelezhetõ a költségek (3) bekezdés szerinti megtérítésére, ha errõl a kijelölt földgázkereskedõt 24 órán belül
tájékoztatta.

A felhasználók ellátásához szükséges földgázforrás beszerzése

14.  § (1) A földgázszállító köteles a kijelölt földgázkereskedõ számára minden gáznap 10 óráig egy újranominálási lehetõséget
biztosítani a kijelölés elsõ 30 napja alatt.

(2) Az engedély felfüggesztésének a kezdetét követõ 10. napig a földgázszállítónak törekednie kell arra, hogy vásárlással
vagy opciók bevonásával a felfüggesztett engedélyû földgázkereskedõ felhasználóinak részérõl jelentkezõ földgáz
igény kielégítése érdekében megfelelõ mennyiségû kiegyensúlyozó földgáz álljon rendelkezésre.

(3) Ha a földgázszállító az adott napon, a földgázpiacon rendelkezésre álló szabad források hiányában nem tud
a (2) bekezdésben meghatározott, a többlet földgáz igény ellátásához szükséges mennyiségû földgázt beszerezni,
a rendszerirányító a korlátozási rendeletben meghatározott korlátozási kategóriák szerint a felfüggesztett engedélyû
földgázkereskedõ felhasználóira vonatkozó földgáz korlátozást rendelhet el.

(4) A (2) bekezdés alapján beszerzett többlet földgázmennyiséget, valamint a beszerzéshez kapcsolódó költségeket
a földgázszállítónak elkülönítve kell nyilvántartania.

Földgázkereskedõ kijelölése önkéntes vállalás esetén

15.  § (1) A Hivatal a 9.  § (1) bekezdése alapján beérkezõ földgázkereskedõi ajánlatokat
a) az ajánlatban megjelölt, rendelkezésre álló földgázforrás mennyisége,
b) a források rendelkezésre állásának helye,
c) az ajánlatban meghatározott földgázár vagy felhasználói árak, és
d) a földgázellátásra ajánlatot tett földgázkereskedõknek a felhasználók ellátására  való igazolt alkalmassága
alapján értékeli.

(2) A Hivatal a beérkezett ajánlatotokat összesíti, és
a) az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátása tekintetében – a GET 41.  § (2) bekezdésének

meg fele lõen elsõsorban az egyetemes szolgáltatói engedéllyel rendelkezõ –földgázkereskedõk ajánlatai közül
választja ki a kedvezõbbet,

b) az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók ellátására a földgázkereskedõknek a Vhr. 20.  §-ában
meghatározott földgáz kereskedelemre vonatkozó mûködési engedélye szerinti tevékenységi körében tett
ajánlatának értékelése alapján választ

a rendelkezésre álló információk, valamint a benyújtott ajánlatoknak az (1) bekezdésben meghatározott szempontok
szerinti összegzõ értékelése alapján.
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Földgázkereskedõ kijelölése önkéntes vállalás hiányában

16.  § (1) Ha
a) a 9.  § (1) bekezdése szerinti felhívásra 48 órán belül nem jelentkezik a Hivatalnál egyetlen földgázkereskedõ sem

vagy
b) a Hivatal a jelentkezõ földgázkereskedõk a 15.  § (1) bekezdés a), b) és d) pontjában meghatározott ajánlatának

vizsgálata alapján megállapítja, hogy a földgázkereskedõk vélhetõen nem tudják biztosítani a felfüggesztett
engedélyû földgázkereskedõ valamennyi felhasználója részére a földgáz ellátását,

a Hivatal a kijelölõ határozatban az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátására egy vagy több, lehetõség 
szerint egyetemes szolgáltatásra vonatkozó engedéllyel rendelkezõ földgázkereskedõt (a továb biak ban: kijelölt
egyetemes szolgáltató), az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók ellátására egy vagy több, a Vhr.
20.  §-ában meghatározott földgáz kereskedelemre vonatkozó mûködési engedélye szerinti tevékenységi körében
eljáró földgázkereskedõt (a továb biak ban: kijelölt földgáz-kereskedelmi engedélyes) jelöl ki.

(2) A felhasználó ellátására olyan földgázkereskedõt kell kijelölni, amely a GET 42.  §-a alapján kiadott határozat szerinti
adatszolgáltatás alapján rendelkezésre álló adatok szerint biztosítani tudja a felhasználói igényeknek megfelelõ
mennyiségû földgázt, és a földgázellátást az érintett felhasználók összességének a legkedvezõbb feltételekkel
biztosítja.

(3) Ha a Hivatal a (2) bekezdés alapján nem tud földgáz-kereskedelmi engedélyest kijelölni, mert nincs olyan
földgáz-kereskedelmi engedélyes, amely biztosítani tudja a felhasználók ellátását, a rendszerirányító a korlátozási
rendeletben meghatározott korlátozási kategóriák szerint a felfüggesztett engedélyû földgázkereskedõ
felhasználóira vonatkozó földgáz korlátozást rendelhet el.

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókra és az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult
felhasználókra vonatkozó közös szabályok

17.  § (1) Az engedély felfüggesztésének a kezdetén a felfüggesztett engedélyû földgázkereskedõ és vele szerzõdött
felhasználó között fennálló szerzõdés – a felek elszámolási kötelezettségének fennmaradása mellett – megszûnik.

(2) A kijelölésnek a Hivatal kijelölõ határozatában – a 9.  § (5) bekezdés a) pontja alapján – rögzített kezdõ napjával a Polgári 
Törvénykönyvrõl  szóló 1959. évi IV. törvény 198.  § (3) bekezdésének meg fele lõen szolgáltatás nyújtására irányuló
jogviszony jön létre a 9.  § (4) bekezdése alapján meghozott határozatban kijelölt földgázkereskedõ és
a) az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó között a kijelölés idõtartamának végéig, valamint a 18.  §-ban

meghatározott rendes felmondás szabályai szerint megjelölt határidõig,
b) az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó között

ba) a 22.  § (1) bekezdésben meghatározott felmondó nyilatkozatban megjelölt idõpontig, legfeljebb
15 gáznapig vagy

bb) az általános piaci feltételek szerint kötött szerzõdés hatályba lépéséig, legkésõbb a kijelölés idõtartamának
végéig.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogviszony alapján a kijelölt földgázkereskedõ köteles az üzletszabályzatában
meghatározott általános feltételek szerint ellátni a felhasználót az igényeinek megfelelõ földgáz mennyiséggel,
a felhasználó köteles az általa felhasznált földgáz díját a kijelölt földgázkereskedõnek megtéríteni, valamint mind a két
fél köteles – különösen adategyeztetés, gázmérõ leolvasása esetén – együttmûködni egymással és
a földgázelosztóval.

(4) A kijelölés következtében létrejött jogviszony idõtartama legfeljebb 90 nap.
(5) A kijelölt földgázkereskedõ vagy az õt ellátó földgázkereskedõ a kijelölést követõ napon köteles legalább

a felfüggesztett földgázkereskedõ által korábban az adott hálózati ponton lekötött kapacitás mértékéig
kapacitáslekötést kezdeményezni a rendszerüzemeltetõknél. A kapacitáslekötésre, valamint a kapacitásátadással
kapcsolatos eljárásokra a Vhr.-ben meghatározott – különösen a kereskedõváltás esetére vonatkozó – szabályok
alkalmazandóak.

(6) A kijelölt földgázkereskedõ az (5) bekezdés szerinti kezdeményezés esetén a földgázszállítóval és földgázelosztóval
fennálló hálózathasználati szerzõdését köteles a kijelölés idõtartamára létrehozni vagy módosítani legfeljebb
a felhasználók nyilvántartott, de legalább a felfüggesztett földgázkereskedõ által leszerzõdött kapacitásainak
a mértékéig.
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18.  § A felhasználó a kijelölés idõtartama alatt a kijelölés következtében létrejött jogviszonyt a GET, valamint a Vhr.
figye lembe véte lével, a kijelölt földgázkereskedõ üzletszabályzatában meghatározott általános felmondási
feltételeknek meg fele lõen mondhatja fel.

19.  § (1) A felhasználó földgázigényét a kijelölés idõtartama alatt a kijelölt földgázkereskedõ a saját földgáz forrásaiból elégíti ki.
(2) Ha a kijelölt földgázkereskedõnek nem áll rendelkezésére a hozzá rendelt felhasználók igényeinek kielégítéséhez elegendõ

földgáz – a kijelölést követõ 10. gáznap végéig, a 24.  §-ban meghatározott feltételek mellett – a kiegyensúlyozó földgázt
a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról  szóló 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendeletben (a továb biak ban: RHD
rendelet) meghatározott nominálás eltérési pótdíj és kiegyensúlyozási pótdíj fizetése nélkül veheti igénybe.

(3) A kijelölés idõtartama alatt a kijelölt földgázkereskedõvel szemben a kijelölést követõ 10. gáznap végéig nem
alkalmazható az engedély felfüggesztése a 7.  § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott esetekben.

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókra vonatkozó különös szabályok

20.  § A kijelölt egyetemes szolgáltató a kijelölés idõtartama alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére
az általa felhasznált földgáz mennyiségének az ellenértékét legfeljebb a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz
kapcsolódó árak képzésérõl  szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet (a továb biak ban: ESZ árrendelet) alapján
meghatározott egyetemes szolgáltatási ár mértékig állapítja meg.

21.  § (1) A kijelölt egyetemes szolgáltató üzletszabályzatának megfelelõ tartalommal határozatlan idejû szerzõdés jön létre, ha
a) az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó a kijelölés idõtartama alatt nem mondja fel a kijelölés során

létrejött jogviszonyt, a kijelölés idõtartama eltelik, és a (3) bekezdés szerinti feltételek fennállnak, vagy
b) a kijelölés idõtartama alatt a kijelölt egyetemes szolgáltatóval szerzõdést köt.

(2) Ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó a 17.  § (2) bekezdése alapján létrejött szerzõdést nem mondta fel
a kijelölés kezdõ napját követõ 45. napig, a kijelölt egyetemes szolgáltató köteles a Vhr. elõ írásainak és
az üzletszabályzatának megfelelõ tartalom alapján készült szerzõdési ajánlatot – a kijelölés elteltét követõ idõszakra
vonatkozó szerzõdéskötés megkönnyítése érdekében – eljuttatni a felhasználó részére a kijelölést követõ 60. napig.

(3) Ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó a kijelölt egyetemes szolgáltató (2) bekezdés szerinti ajánlatára
a kijelölés idõszakának elteltéig nem válaszol, és a részére kiállított számlákat kiegyenlíti vagy egyéb együttmûködési
kötelezettségének eleget tesz, akkor a felhasználó ráutaló magatartása alapján elfogadottnak kell tekinteni az ajánlatot.

(4) Az (1) bekezdés, valamint a (3) bekezdés alapján létrejött szerzõdésre – beleértve annak felmondását, valamint módosítását
is – a továb biak ban a kijelölt egyetemes szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott rendelkezések az irányadók.

(5) A kijelölt egyetemes szolgáltató köteles a kijelölés lejártának napjáig írásbeli szerzõdést nem kötõ, a (3) bekezdés
alapján szerzõdött felhasználóval – az ügyfélszolgálatán bármely ügyben történõ személyes ügyintézés esetén –
az üzletszabályzatának megfelelõ írásbeli szerzõdés megkötését kezdeményezni.

Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználókra vonatkozó különös szabályok

22.  § (1) Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó jogosult a 17.  § (2) bekezdés b) pontja alapján létrejött
szerzõdést a kijelölés kezdetétõl számított ötödik gáznap 12 óráig telefaxon beérkezett, és a kijelölt
földgáz-kereskedelmi engedélyes által telefaxon visszaigazolt 10 napos rendkívüli felmondási idõvel felmondani
a kijelölt földgáz-kereskedelmi engedélyesnél.

(2) A felmondást köve tõen a kijelölt földgáz-kereskedelmi engedélyes haladéktalanul köteles kiadni a felhasználónak
vagy az általa megjelölt földgázkereskedõnek a felhasználóhoz rendelt és a 17.  § (6) bekezdése szerint módosított
hálózathasználati szerzõdésben leszerzõdött kapacitást.

(3) Ha az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó a szerzõdést az (1) bekezdésben meghatározott idõpontig
nem mondja fel, a 17.  § (2) bekezdése alapján létrejött jogviszony csak
a) a 23.  § (4) bekezdésében meghatározott szerzõdés megkötésével – az abban meghatározott idõpontban –,
b) a 18.  §-ban meghatározott felmondással vagy
c) a kijelölés idõtartamának elteltével
szûnik meg.

23.  § (1) Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó jogosult átadni a kijelölt földgáz-kereskedelmi engedélyes
részére a felfüggesztett földgázkereskedõvel kötött szerzõdését annak érdekében, hogy a kijelölt
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földgáz-kereskedelmi engedélyes a termékek pontos meghatározásához szükséges adatok ismeretében tudjon
ajánlatot tenni az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó részére.

(2) A kijelölt földgáz-kereskedelmi engedélyes az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó részére a kijelölés
idõtartama alatt az üzletszabályzatának rendelkezéseivel összhangban szerzõdéskötésre irányuló ajánlatot tehet.

(3) Ha a kijelölt földgáz-kereskedelmi engedélyes a kijelölés idõszakának elteltét köve tõen nem kívánja ellátni a hozzá
rendelt egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználót és az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó
részére a (2) bekezdés szerint nem tesz ajánlatot, vagy az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó nem
kívánja elfogadni a (2) bekezdés alapján részére tett ajánlatot, a kijelölt földgáz-kereskedelmi engedélyes köteles
a kijelölés idõtartamára az üzletszabályzata, valamint az e rendeletben meghatározott ármegállapítási és egyéb
feltételek alapján az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználót gázzal ellátni.

(4) Ha az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó elfogadja az ajánlatot, akkor az ajánlat alapján létrejött
szerzõdésben meghatározott idõponttól kezdõdõen a kijelölt földgáz-kereskedelmi engedélyes a szerzõdésben
meghatározott feltételekkel biztosítja a földgázellátást.

24.  § (1) A kijelölt földgáz-kereskedelmi engedélyes az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó részére a kijelölés
idõtartama alatt legfeljebb a kijelölt földgáz-kereskedelmi engedélyes által a Hivatallal – a GET 42.  §-ának
meg fele lõen – közölt utolsó ajánlati földgázár alapján, az RHD rendelet szerinti rendszerhasználati díjakon felül
kizárólag az ESZ árrendelet szerint meghatározott nagykereskedelmi és egyetemes szolgáltatói árrés elemek
alkalmazásával kiszámított árat állapíthat meg a következõk szerint:
a) a belépési ponton történõ földgázátvétel esetén az ESZ árrendelet 3.  § (1) bekezdés c) pontja szerinti nagykereskedõi

árrés és az ESZ árrendelet 3.  § (1) bekezdés h) pontja szerinti egyetemes szolgáltatói árrés alkalmazható,
b) a kilépési ponton történõ földgázátvétel esetén kizárólag az ESZ árrendelet 3.  § (1) bekezdés h) pontja szerinti

egyetemes szolgáltatói árrés alkalmazható.
(2) Ha a kijelölt földgáz-kereskedelmi engedélyes a 15.  § (1) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatában felhasználói árat jelölt

meg, annak mértéke nem haladhatja az (1) bekezdés szerint számítható mértéket.
(3) A 19.  § (2) bekezdésében meghatározott idõtartam alatt – a 14.  § (4) bekezdése alapján nyilvántartott –

kiegyensúlyozó földgáz, valamint az (1) bekezdésben meghatározott ajánlati földgázár közötti különbséget
a földgázszállító költségeként kell elszámolni, és azt a földgázszállító indokolt költségének kell tekinteni.

A kijelölés idõtartama alatt felhasznált földgáz elszámolása

25.  § (1) A kijelölt földgázkereskedõ a 13.  §-ban meghatározott leolvasást köve tõen rendelkezésére álló adatok,
a felfüggesztett engedélyû földgázkereskedõtõl kapott adatok, valamint az ÜKSZ-ben meghatározott felhasználói
profilok és a hõmérsékleti értékek figye lembe véte lével, becslés alapján megállapítja a hozzá rendelt felhasználó
gázmérõóra-állását a kijelölõ határozatban megjelölt kezdõ gáznap reggel 6 óra idõpontjára számítva.

(2) Ha a felfüggesztett engedélyû földgázkereskedõ nem szolgáltat adatot a 11.  § (3) és (4) bekezdése alapján, nem áll
rendelkezésre diktált adat vagy azok nem értékelhetõek, a kijelölt földgázkereskedõ a felhasználó gázmérõóra-állását
a 13.  §-ban meghatározott leolvasást köve tõen rendelkezésre álló adatok, a földgázelosztó által a kijelölt
földgázkereskedõnek továbbított, a 13.  § szerinti leolvasást megelõzõ utolsó leolvasási adatok, az ÜKSZ-ben
meghatározott felhasználói profilok, valamint a hõmérsékleti értékek figye lembe véte lével állapítja meg.

(3) A kijelölt földgázkereskedõ az (1) vagy (2) bekezdés szerinti becslés alapján megállapított gázmérõóra-állást
figye lembe véve számol el a felfüggesztett engedélyû földgázkereskedõvel.

Záró rendelkezések

26.  § (1) Ez a rendelet 2010. március 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépéskor folyamatban lévõ felfüggesztésre és kijelölésre vonatkozó

eljárásra, valamint az eljárásnak az e rendelet hatálybalépésekor a Hivatal rendelkezésére álló adatok alapján történõ
megindítására is alkalmazni kell.

(3) A rendszerirányító az ÜKSZ-nek a 3.  § (4) bekezdésére tekintettel szükséges módosítását az e rendelet hatálybalépését
követõ 30 napon belül köteles beterjeszteni a Hivatalhoz jóváhagyásra.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelete
a bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról

A bányászatról  szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A.  § (2) bekezdés d) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési,
hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1.  § c) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a bányászati tevékenységet folytató bányavállalkozó (a továb biak ban: bányavállalkozó)
minden olyan tevékenységére, melyet a bányatérképek
a) elkészítéséhez,
b) módosításához, kiegészítéséhez és
c) tárolásához
kapcsolódóan végez.

(2) A rendelet hatálya kiterjed a bányaüzem felelõs mûszaki vezetõjének ellenõrzési és adatszolgáltatási kötelezettségére, 
valamint a bányafelügyelet bányatérképekkel kapcsolatos felügyeleti tevékenységére.

A bányatérképekre vonatkozó általános követelmények

2. § (1) A bányavállalkozó az e rendeletben elõírt bányatérképek elkészítéséhez és kiegészítéséhez az állami földmérési és
térképészeti adatokat is köteles felhasználni.

(2) Ha a bányatérkép nem felel meg a térképkészítési elõ írásoknak, a bányafelügyelet kötelezheti a bányavállalkozót
a) a bányatérkép felülvizsgálatára, szükség szerinti kijavítására,
b) ellenõrzõ mérések elvégzésére,  illetve
c) új bányatérkép készítésére.

(3) A bányafelügyelet mûszaki-biztonsági szempontból szükséges egyéb térképek,  térképmellékletek készítését is
elrendelheti.

3. § (1) E rendelet alkalmazásában bányatérkép
a) a kutatási térkép,
b) a bányatelek térkép,
c) az átnézeti térkép,
d) a bányamûvelési térkép,
e) a tervtérkép,
f) a légvezetési térkép,
g) a hidrogeológiai térkép,
h) a villamos hálózati térkép,
i) a fúrólyukas bányászati kitermelés üzemi és üzemi átnézeti térképei,
j) a kõolaj-, kõolajtermék- és földgázszállítás távvezetéki, távvezetéki átnézeti térképei, és
k) a környezetvédelmi térkép.

(2) A bányatérképek közül bányászati szempontból az (1) bekezdés a)–d) és i)–k) pontjában meghatározott bányatérkép
minõsül alaptérképnek.

(3) A (2) bekezdésben nem szereplõ bányatérkép az alaptérkép másolatán készült másolati térkép.
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(4) A bányatérképet hites bányamérõnek kell hitelesítenie.
(5) A bányatérképet és mellékleteit lehetõleg egy térképlapon kell elkészíteni. Ha a bányatérkép több lapon készül, akkor

az összetartozást valamennyi lapon egyértelmûen meg kell jelölni. A hites bányamérõnek minden lapot hitelesítenie
kell.

4. § (1) A bányatérkép koordináta-rendszerének (a méretarány függvényében) azonosnak kell lennie az állami térképek
(állami földmérési alaptérképek, ingatlan-nyilvántartási térkép, állami topográfiai térképek) adott helyen alkalmazott
koordináta-rendszerével. Ha a bányatérképen ábrázolandó területen az állami térképek több különbözõ vetületi
rendszerben állnak rendelkezésre, akkor az Egységes Országos Vetületi Rendszert (a továb biak ban: EOV) kell
választani. A bányatérképen fel kell tüntetni az EOV keretjeleit is oly módon, hogy abból szükség esetén az EOV
koordináta-hálózat megrajzolható legyen.

(2) A helyi koordinátarendszerben készített és még használatban lévõ bányatérképek esetében a helyi és az országos
rendszer közötti átszámítási módot meg kell adni.

(3) Szintezési alappontként magassági alapponthálózatnak a bányamûveletek által nem érintett, legalább III. rendû
pontját vagy abból ugyanolyan pontossággal meghatározott, bányamûveletek által nem érintett pontot kell
választani. Külfejtés esetén a IV. rendû vízszintes alappont magasságának alkalmazása is megengedett.

(4) A bányatérképeken ábrázoltakat mérethelyesen, jelkulcsokkal és azok magyarázatával kell feltüntetni. Ha
a bányatérképen feltüntetett jelkulcsok megfelelnek a mellékletben meghatározott szabványokban foglalt
jelkulcsoknak, akkor a jelkulcsok magyarázatát nem szükséges feltüntetni. A bányatérkép méretarányát – az egyes
bányatérképekre vonatkozó elõ írásokra is figyelemmel – úgy kell megválasztani, hogy a bányatérképen ábrázoltak
egyértelmûen azonosíthatóak legyenek.

(5) Az alaptérképet a bányamûveletek biztonságos végzésének, föld alatti bánya esetében a külszínrõl vagy a bányából
történõ mentési munka irányításának megfelelõ pontossággal kell elkészíteni és kiegészíteni.

5. § (1) A bányamérési tevékenységhez a földmérési és térképészeti állami alapadatokat kell felhasználni, vagy ezekbõl
kiindulva vízszintes és magassági ponthálózatot kell létrehozni.

(2) Az alappontok mozdulatlanságáról minden, azokhoz kapcsolódó mérés elõtt meg kell gyõzõdni. Az elmozdult
alappontokat újra kell mérni, valamint a vízszintes és a magassági koordinátáikat ismét meg kell határozni.
Az ingatlanügyi hatóságnak bejelentett alaphálózati pontok elmozdulásáról a mérésért felelõs hites bányamérõnek
az ingatlanügyi hatóságot 8 napon belül írásban értesíteni kell.

(3) A mérésrõl jegyzõkönyvet kell készíteni. A mérési jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell
a) a mért adatokat,
b) a mérést végzõ nevét,
c) a mérés idõpontját, körülményeit és
d) az alkalmazott mûszer típusát és gyári számát.

(4) Az elektronikus adathordozón rögzített mérési eredményeket a 8.  §-ban elõírtak szerint kell tárolni.

6. § (1) Minden kinyomtatott vagy másolt bányatérképen fel kell tüntetni
a) a bányatérkép e rendelet szerinti megnevezését,
b) a bányavállalkozó nevét, székhelyét,
c) a kutatási terület megnevezését, ha a bányatérképen feltüntetett bányászati tevékenység ahhoz kapcsolódik,
d) a bányatelek védnevét, a létesítmény vagy terület nevét,
e) a bányatérkép vetületi rendszerét, magassági alapszintjét, a felhasznált vízszintes és magassági alappontok

azonosító számát és magasságát,
f) a koordináta-hálózatot értékeivel, az északi irányt, a méretarányt, a nem EOV vetületû térképeken az EOV

keretjeleket koordináta értékükkel,
g) a közigazgatási határokat a települések nevének feltüntetésével,
h) a bányatérkép készítésének és utolsó kiegészítésének idõpontját,
i) a nyilvántartási sorszámot,
j) a bánya veszélyességi minõsítését a minõsítési fokozattal együtt,
k) a jelkulcsok magyarázatát a 4.  § (4) bekezdésében meghatározott eset kivételével,
l) telepenként vagy telep-szeletenként készített bányatérkép esetén a telepek vagy telep-szeletek megnevezését,
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m) a bányatérkép helyességéért felelõs hites bányamérõ nevét, nyilvántartási sorszámát, eredeti aláírását és
n) a bányavállalkozó eredeti, cégszerû aláírását.

(2) A mélymûveléses és külfejtéses bánya bányamûvelési és tervtérképein haladéktalanul fel kell tüntetni a biztonsági,
védõ- és határpilléreket, az azokat megállapító bányafelügyeleti határozatok megjelölésével.

7. § A bányaüzem felelõs mûszaki vezetõje köteles
a) félévente ellenõrizni a bányatérképek készítését és kiegészítését,
b) a hites bányamérõt mindazon adattal ellátni, melyet a bányatérképen haladéktalanul fel kell tüntetni, és
c) a hites bányamérõ rendelkezésére bocsátani minden olyan egyéb, nem mérésbõl származó adatot, melyet

a bányatérképen ábrázolni kell.

8. § (1) A bányatérképek hagyományos módon mérettartó anyagon vagy digitális technológiával, számítógépen készíthetõk.
A digitális adathordozón fel kell tüntetni az alkalmazott szoftver nevét és verziószámát is.

(2) Az alaptérkép eredeti munkarészeit – ideértve a térképszerkesztéshez felhasznált mérési és számítási jegyzõkönyveket 
is – tûzálló páncélszekrényben, annak hiányában lemezszekrényben kell tárolni.

(3) Számítógépes feldolgozás esetén a bányatérkép teljes adatállományát legalább két adathordozón, egymástól
különálló épületben kell tárolni.

(4) Digitális mérési, feldolgozási és térképkészítési mód esetén a (3) bekezdést a mérési, a feldolgozási és a térképi
adatokra is alkalmazni kell.

9. § (1) A bányatérkép megõrzésérõl, biztonságos tárolásáról és nyilvántartásáról, a (2) bekezdésben és a 8.  §
(1)–(3) bekezdésében elõírtak betartásáról a bányavállalkozó köteles gondoskodni.

(2) A 8.  § (1)–(3) bekezdésében szereplõ dokumentumokat, valamint a külszíni és a föld alatti alaphálózati mérések és
számítások jegyzõkönyveit nem selejtezhetõ iratként, hagyományos technológia esetében eredeti formájában,
digitális technológia esetében adathordozón, meg nem változtatható módon is meg kell õrizni a bánya
megszüntetéséig vagy a mezõ felhagyásáig.

10. § (1) Ha a bányában a bányamûvelés megszûnt, a bányatérképeket a legutolsó állapotnak meg fele lõen ki kell egészíteni, és
azok hites bányamérõ által hitelesített másolatát egy-egy példányban – a szükséges mérési és  számítási
jegyzõkönyvekkel együtt – a bányafelügyeletnek megõrzésre át kell adni.

(2) A legutolsó állapotnak megfelelõ bányatérkép-sorozat egy példányát csatolni kell a visszahagyott ásványvagyonról
készített kimutatáshoz.

II. FEJEZET
A KUTATÁS TÉRKÉPEI

A kutatási térkép

11. § (1) Ásványi nyersanyag, szénhidrogének tárolására alkalmas földtani szerkezetek és geotermikus energia kutatásához
kutatási térképet kell készíteni. A kutatási térképet a kutatási létesítmények ábrázolásától és a kutatási eredmények
értékelhetõségétõl függõen 1:1000–1:100  000 méretarányban kell készíteni az állami térképek és a meglévõ
bányatérképek felhasználásával. A kutatási térképet a kutató bányavállalkozónak kell õriznie.

(2) A kutatási térképen fel kell tüntetni
a) a kutatási terület megnevezését és határvonalát, töréspontjainak sorszámát,
b) a kutatási területtel érintett saját és idegen bányatelek,  illetve kutatási terület megnevezését, határvonalát,
c) a bányavállalkozó tulajdonában,  illetve használatában lévõ, a kutatási tevékenységgel érintett területek

határvonalát,
d) koncesszió esetén a koncessziós terület határvonalát töréspontjaival és azok sorszámával,
e) az adott kutatás szempontjából fontos

ea) mélyfúrásokat,
eb) kutatófúrásokat,
ec) geofizikai mérések nyomvonalát és állomáspontját, valamint a korábbi értelmezés alapján  valószínûsíthetõ

földtani alakzatokat,
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f) a kutatási tevékenységgel érintett, a bányászatról  szóló tör vény ben meghatározott kivett helyeket, a Natura 2000
területeket, a barlangokat és védõterületeket,

g) a korábban telepített kutató létesítményeket,
h) a felhasznált vízszintes és magassági alappontokat azonosító számukkal, magassági adataikkal együtt és
i) a kutatás során végzett kitermelés helyét.

(3) A kutatási térképet szükség szerint, de legalább évente kétszer, a június 30-i és a december 31-i, valamint a kutatás
befejezési állapotának meg fele lõen ki kell egészíteni. Ha nincs a térképi tartalomban változás, akkor a meglévõ
kutatási térképen – hites bányamérõvel újból hitelesítve – az utolsó kiegészítés dátumát kell feltüntetni.

Kutatási tervtérkép

12. § A mûszaki üzemi terv mellékleteként benyújtott kutatási térképnek tartalmaznia kell a 6.  § (1) bekezdésében
meghatározottakon kívül
a) a tervezett kutató létesítményeket és
b) a kutatási tevékenységgel összefüggõen tervezett és ütemezett tájrendezési feladatokat.

III. FEJEZET
A BÁNYATELEK TÉRKÉP

13. § (1) A bányatelek térkép az ingatlan-nyilvántartási térkép hiteles másolata teljes tartalmának felhasználásával készül.
A kõolaj- és földgázbányászat, valamint a földtani szerkezetben történõ szénhidrogén tárolás bányatelek térképeit
az ingatlan-nyilvántartási térkép adatállományából generált átnézeti térképen is lehet készíteni.

(2) A bányatelek térképen fel kell tüntetni
a) a bányatelek határvonalát töréspontjainak sorszámával,
b) az (1) bekezdés szerinti átnézeti térképen a lakott helyeket,
c) a vízellátó mûvek víznyerõ, tároló, vízkezelõ és -elosztó berendezéseit és azok védõterületeit,
d) a vízkár elhárítási és a folyószabályozási létesítményeket,
e) a bányászatról  szóló tör vény ben meghatározott kivett helyeket, a Natura 2000 területeket és a barlangokat,

melyeket az ingatlan-nyilvántartási térkép nem ábrázol,
f) az ismert vagy feltételezett, meglévõ vagy korábbi bányamûveleteket,
g) a mélyfúrásokat, mélységük megjelölésével,
h) a bányatelekkel érintkezõ, a bányatelket részben vagy egészében fedõ, a bányatelek nyilvántartásból nem törölt

bányatelkek határvonalát,
i) a tervezett biztonsági, védõ- és határpilléreket,
j) a megkutatott ásványi nyersanyag elõfordulás ismert határvonalát,
k) a bányatelek domborzatát 5 m-es vagy kisebb osztásközû szintvonalakkal, kivéve a szénhidrogénekre vonatkozó

bányatelket, és
l) a b)–k) pontban meghatározott térképi elemeket a bányatelken és annak 100 méteres körzetében.

(3) A bányatelek térképen méretarányosan fel kell tüntetni a bányatelekkel fedett és mûvelni tervezett ásványvagyont
tartalmazó rétegsor átlagos (jellemzõ) földtani szelvényét. Szénhidrogénekre vonatkozó bányatelek esetén
– a földtani szelvény helyett – a támpontul szolgáló kút (kulcskút) rétegszelvénye is megadható.

(4) A bányatelek térképre fel kell jegyezni a határvonal töréspontjainak koordinátáit (x, y és z), a fedõ- és alaplap
magasságát, valamint a bányatelek területét. Szénhidrogénekre vonatkozó bányatelkek esetében a „z” érték
megadása nem kötelezõ.

(5) A bányatelek térképen ábrázolni kell a védõpillérek általános metszetét.

IV. FEJEZET
A MÉLYMÛVELÉSES BÁNYÁK TÉRKÉPEI

Közös szabályok

14. § (1) A bánya függõleges aknája, lejtõsaknája és tárója külszíni szájnyílásának közelében legalább három, föld alatti
rakodóin legalább négy állandósított, magasságilag is meghatározott vízszintes alappontot kell kijelölni.
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(2) A bánya külszíni és föld alatti alappontjainak relatív helyzetét a bányászati célok által megkívánt pontossággal kell
meghatározni. A külszíni vízszintes alappontok esetében legalább a negyedrendû vízszintes alappontok létesítésére
elõírt pontossági követelményeket kell betartani.

(3) A szomszédos (egymásra hatással lévõ) föld alatti bányák külszíni vízszintes és magassági alappontjainak helyességét
egymáshoz kapcsolódó mérések útján is ellenõrizni kell.

(4) Minden bányánál gondoskodni kell arról, hogy a külszínen, a mindenkori mûvelt terület közelében a gyors kitûzéshez
alkalmas mérési pontok legyenek.

(5) Függõleges aknán keresztül történõ kapcsoló és tájékozó mérés esetén a mérésnek és számításnak ki kell terjednie
az aknarakodón állandósított pontok koordinátáinak, valamint a kiinduló oldal irányszögének meghatározására is.
A mérést legalább kétszer, egymástól függetlenül el kell végezni. A kiinduló sokszögoldal két független tájékozás
alapján kapott tájékozott irányértékének különbsége nem haladhatja meg a 30 másodperc értéket.

(6) Lejtõsaknán vagy tárón keresztül történõ kapcsolás és tájékozás esetén a sokszögvonal mérését legalább
a (8) bekezdésben a bányabeli I. rendû sokszögvonalra elõírt pontossággal kell elvégezni.

(7) A bányabeli vízszintes alapponthálózatot az I. és II. rendû sokszögvonalak alkotják. Az I. rendû sokszögvonalat kell
vezetni az aknarakodótól a bányatelek határáig és  a határpillérig. A II. rendû sokszögvonalak az I. rendû
sokszögvonalak pontjaihoz kapcsolódnak.

(8) A méréseket a bányászati célok által megkívánt pontossággal kell elvégezni, legalább a következõ pontossági
elõ írásokat kell megtartani:
a) az I. rendû sokszögvonalak vonalas záróhibája nem haladhatja meg a vonalhossz 1:5000, a II. rendûé az 1:2000

részét,
b) az aknamélység mérését legalább 1:10 000 relatív pontossággal kell elvégezni,
c) a bányabeli magasságmérést a közel vízszintes szakaszoknál a vonalhosszra vonatkoztatott 1:20 000, meredek

szakaszoknál 1:10 000 relatív pontossággal kell elvégezni.

Az átnézeti térkép

15. § (1) Az átnézeti térképen fel kell tüntetni
a) a bányatelek határvonalát töréspontjaival és azok sorszámaival, a határpilléreket, a bányatelket érintõ, részben

vagy egészben fedõ és a bányatelek nyilvántartásból nem törölt bányatelek határvonalát, a bányavállalkozó
tulajdonában,  illetve használatában lévõ területek határvonalát,

b) a védendõ külszíni területeket, a bányászatról szóló törvényben meghatározott kivett helyeket, a Natura 2000
területeket, a barlangokat, a külszíni létesítményeket, az álló- és folyóvizek védõpilléreit, továbbá áradáskor vagy
esõzéskor víz alá kerülõ területeket az ismert legmagasabb árvízszint megadásával,

c) a bánya külszíni nyílásait és fõ vágatait,
d) a bányatelek határain és annak 100 méteres körzetén belül lévõ lefejtett területeket, az ismert fõbb vetõket,
e) a meddõhányókat és a zagytározókat,
f) a mérési alappontokat, azok magassági adatát és
g) a kapcsolódást a nyomvonalas létesítményekhez.

(2) Az alappontoknak és a bánya jellemzõ pontjainak magassági adatait olyan gyakorisággal kell feltüntetni, hogy azokból 
a szintviszonyokat meg lehessen állapítani.

(3) Az átnézeti térképet a bányászati tevékenység megkezdéséig el kell készíteni, évenként a mûszaki üzemi tervhez
igazodóan ki kell egészíteni és a bányaüzemben kell tartani.

A bányamûvelési térkép

16. § (1) A bányamûvelési térképet 1:500–1:2000 méretarányban kell készíteni. A bányamûvelési térképen a vágatokat és
a lefejtett területeket telepenként, telepszeletenként vagy szintenként a bányavállalkozó által megállapított
színjelzéssel kell feltüntetni.

(2) A bányamûvelési térképen a 15.  §-ban elõírtakon túlmenõen fel kell tüntetni
a) a védõ- és a biztonsági pilléreket,
b) minden mélyfúrást és bányabeli kutatófúrást,
c) a visszahagyott ásványvagyon (pillér) határvonalát,
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d) minden nyitott bányatérséget és felhagyott bányatérséget, fejtéseket a lefejtett terület jellemzõ pontjainak
magassági adataival és a lefejtés évszámával,

e) a 0,5 m-t meghaladó elvetési magasságú vetõt,
f) a teleptûz, a 0,5 m3/min-nál nagyobb hozamú víz-, úszóhomok- és iszapbetörés helyét,
g) a gázkitörés és a gázkitöréses jelenség helyét,
h) a tûzvédelmi és a vízvédelmi gátakat,
i) tömedékes mûvelést alkalmazó sújtóléges szénbánya esetén a 20 m2 -nél nagyobb alapterületû omlást,
j) többszeletes mûvelés vagy több telep esetén a visszamaradt kõzet-,  illetve ásványi nyersanyagpillér határvonalát,
k) a vízmentesítéssel kapcsolatos egyéb bányászati létesítményeket,
l) a bánya minõsítését a fõ bányaveszélyek szempontjából a vonatkozó minõsítési fokozattal (osztállyal) együtt,
m) a felhasznált vízszintes és magassági alappontokat azonosító számukkal és magassági adataikkal együtt, és
n) a bányászati célú igénybevétellel érintett ingatlanok (földrészletek) határvonalát és helyrajzi számát, melyeket

– szükség esetén külön lapon – a mûszaki üzemi terv engedélyezési eljárása során 90 napnál nem régebbi
ingatlan-nyilvántartási adatállomány alapján kell ábrázolni.

(3) Kettõnél több telepet vagy vastag telepet kettõnél több szeletben mûvelõ bánya esetében az elsõ két mûvelt teleprõl
vagy szeletrõl kell a bányamûvelési térképet elkészíteni és vezetni. Minden további két-két teleprõl vagy  szeletrõl
külön térképet kell készíteni. Ez utóbbiakon nem kell feltüntetni az ábrázolt telepek vagy  szeletek mûvelésével nem
kapcsolatos bányatérségeket és lefejtett területeket.

(4) Aknatengelyben a függõleges aknával harántolt telepekrõl, továbbá 300 m-enként a 30 foknál nagyobb dõlésû,
mûvelés alatt álló telepekrõl dõlésirányú, a lejtõsaknával harántolt telepekrõl aknatengely irányú földtani metszetet
kell készíteni, amely a bányamûvelési térkép tartozékát képezi.

(5) A bányamûvelési térképet legalább havonta ki kell egészíteni és a bányaüzemben kell tartani.

A tervtérkép

17. § (1) A tervtérkép a bányamûvelési térképrõl – annak méretarányában – készített másolati térkép. A jóváhagyott tervtérkép
egy példányát a bányaüzemben kell õrizni.

(2) A tervtérképen a 16.  § (2) bekezdésében elõírtakon túlmenõen fel kell tüntetni
a) negyedéves bontásban a vágathajtási (feltárási és elõvájási) tervet zöld színnel, a tervezett lefejtéseket zöld színû

vonalkázással, és ezekhez kapcsolódóan
aa) a tervezett vágatok és fejtések megnevezését és azonossági számát,
ab) a tervezésnél számításba vett telepvastagságot, szeletvastagságot, telepcsapást és -dõlést,
ac) az országos ásványvagyon-nyilvántartás adatainak meg fele lõen a mûvelési tömbök határát és azonosító

jelét, a tervezett veszteség %-os értékét,
ad) a visszahagyni tervezett ásványvagyon határvonalát,
ae) a feltételezett vetõket és
af) az elõfúrásra kötelezett vágatoknál az elõfúrás megkezdésének helyét,

b) az áthúzó légáramokat, azok irányát, a terelésükre és szabályozásukra szolgáló létesítményeket, a fõszellõztetõ- és 
segédszellõztetõ-gépeket,

c) vízveszélyes bánya esetében
ca) a tervezett vízmentesítõ telepeket, azok teljesítményét és talpszintjét,
cb) a tervezett zsompokat, azok befogadóképességét és talpszintjét,
cc) a vízmentesítéssel kapcsolatos egyéb tervezett bányászati létesítményeket,
cd) a tervezett vágatok talpszintjeit olyan sûrûséggel, hogy a vágatok talpviszonyai, valamint az ellenlejtes

szakaszok legmélyebb pontjai egyértelmûen meghatározhatóak legyenek, és
ce) a tervezett mûveleti területen  valószínûsíthetõ legnagyobb vízbetörés víz- és hordalékhozamát,

d) a többi fõ bányaveszélyek ellen tervezett állandó létesítményeket és
e) a tervezett és ütemezett tájrendezési feladatokat.
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A légvezetési térkép

18. § (1) A légvezetési térképet a bányamûvelési térkép 1:2000 vagy nagyobb méretarányú másolatán kell készíteni, és
a bányaüzemben, a mûszaki felügyelet által hozzáférhetõen kell õrizni. A légvezetési térkép egy példányát
a szellõztetési megbízott irodájában ki kell függeszteni.

(2) A légvezetési térképen fel kell tüntetni
a) minden nyitott és ideiglenesen elgátolt bányatérséget, az áthúzó légáramokat, azok irányát,
b) a légterelésre és a légmennyiség szabályozására szolgáló létesítményeket,
c) a fõszellõztetõ- és segédszellõztetõ-gépeket, klímaberendezéseket,
d) a gáz-,  illetve légmérõ állomásokat, a robbanásfojtó zárakat és azok azonossági számát,
e) a sûrített levegõs, a tûzvédelmi víz-, az iszap-, valamint a gázlecsapoló csõhálózatot,
f) külön jellel megjelölve azokat a bányatérségeket, ahol belsõ égésû motort, tûzveszélyes folyadékkal mûködõ

gépet, berendezést üzemeltetnek, továbbá ahol a tevékenység során egyéb veszélyes gázok keletkeznek,
g) a bányatérségek gázkitörés-veszélyességi, sújtólég-veszélyességi, szénporrobbanás-veszélyességi minõsítését és 

fokozatát, valamint a gázkitörés-veszélyes, a sugárveszélyes és a szilikózisveszélyes munkahelyeket,
h) a hevederes szállítóberendezéseket, a beépített önmûködõ tûzoltó-berendezéseket,
i) a robbantóanyag-raktárakat, a tûz- és robbanásveszélyes anyagok raktárait és
j) a hírközlõ és a riasztó berendezések (mûszerek), valamint a veszélyes gázokat folyamatosan mérõ mûszerek

telepítési helyét.
(3) A közös szellõztetési rendszerben egyesített bányák részére közös légvezetési térképet is kell készíteni 1:5000 vagy

nagyobb méretarányban.
(4) A közös légvezetési térképen fel kell tüntetni a közös légvágatokat és azokat a létesítményeket, berendezéseket,

amelyekkel az érintett bányák szellõztetését megváltoztatni,  illetve befolyásolni lehet.
(5) A légvezetési térképen az áthúzó légáramban bekövetkezett változásokat 48 órán belül, az egyéb változásokat

havonta át kell vezetni.
(6) Szükség szerint, de legalább évenként, az elsõ negyedévben új légvezetési térképet kell készíteni.

A hidrogeológiai térkép

19. § (1) A vízveszélyes területen megállapított bányatelek területérõl hidrogeológiai térképet kell készíteni 1:2000 vagy
nagyobb méretarányban.

(2) A hidrogeológiai térképen a 15.  §-ban elõírtakon túlmenõen fel kell tüntetni
a) megkülönböztetett színjelzéssel

aa) a fajlagos védõréteg-vastagság m/bar dimenziójú izovonalait,
ab) a telep fedõjében vagy feküjében lévõ vízdús laza kõzetek és a telep közötti védõréteg vastagságának

1 m-es izovonalait, valamint
ac) a vízdús laza kõzetekbõl álló rétegek vastagságának 1 m-es izovonalait,

b) a 0,5 m3/min mennyiséget meghaladó víz-, iszap-, úszóhomok betöréseket, külön jelezve a bányamûvelés során
várható legnagyobb vízbetörés víz-,  illetve hordalékhozamát,

c) a megállapított vagy feltételezett vetõket és egyéb tektonikai rendellenességeket,
d) a karsztvíz szintjét, a feszített vizet tartalmazó vízáteresztõ kõzetekben lévõ víz nyugalmi szintjét a tárgyév január

1-jei állapot szerint,
e) a telepkimosásokat, az ismert vagy feltételezett üregeket, a külszíni szakadásokat és víznyelõket,
f) a külszíni és a bányabeli kutatófúrásokat, a tervszerûen telepített csapoló fúrásokat vízhozamukkal és

nyomásértékükkel,
g) a vízvédelmi pillérek határvonalát,
h) karsztvízveszély esetén a karsztvízszintfigyelõ fúrásokat a mért karsztvízszint feltüntetésével és
i) az esetleges tömedékelés,  illetve a vízbetörések elfojtására vonatkozó adatokat.

(3) A hidrogeológiai térképhez jellemzõ vízföldtani metszetet kell készíteni, amely hidrogeológiai térkép tartozékát
képezi.

(4) A hidrogeológiai térképet a bányanyitás kezdetéig el kell készíteni, szükség szerint ki kell egészíteni, és
a bányaüzemben kell tartani.
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A villamos hálózati térkép

20. § (1) A villamos hálózati térképnek a fõbb villamos berendezések helyét, a villamos hálózat telepítési összefüggéseit, a fõ
bányaveszélyek  miatt minõsített bányatérségeket és ezek villamos szerelvényeinek lekapcsolási helyeit egyértelmûen
megállapíthatóan kell tartalmaznia.

(2) A villamos hálózati térképen fel kell tüntetni
a) a nyitott bányatérségeket,
b) az áthúzó légáramot és irányát,
c) a legnagyobb feszültségre utaló módon jelölve azokat a bányatérségeket, melyekben villamos berendezést

szereltek fel, és
d) a bánya 1000 V-nál nagyobb feszültségû erõátviteli kábel-, tömlõvezeték, valamint a szigeteletlen felsõ vezeték

hálózatát, az ezekkel összefüggõ átalakító, kapcsoló és elosztó berendezéseket.
(3) A villamos hálózati térképet a bányanyitás kezdetéig el kell készíteni, és évenként, a mûszaki üzemi tervhez igazodóan

ki kell egészíteni.
(4) A villamos hálózati térképet a bányaüzemben a mûszaki felügyeleti személyek által hozzáférhetõ helyen kell tartani.

V. FEJEZET
A KÜLFEJTÉSES BÁNYÁK TÉRKÉPEI

Az átnézeti térkép

21. § (1) Az átnézeti térképnek a 15.  § (1) bekezdés a), b), és d)–g) pontjában elõírtakat kell tartalmaznia.
(2) Az átnézeti térképet a bányászati tevékenység megkezdéséig a bányavállalkozónak el kell készítenie, és évenként

a december 31-i állapotnak meg fele lõen ki kell egészítenie a 8.  §-ban meghatározottak figye lembe véte lével.
(3) Az átnézeti térképet a bányaüzemben kell tartani. Ha a bányaüzemben nincs állandó tárolásra alkalmas hely, akkor az

átnézeti térkép egy-egy példányát a bányavállalkozónál és a felelõs mûszaki vezetõnél kell tartani.

A bányamûvelési térkép

22. § (1) A bányamûvelési térképet 1:1000, nagy kiterjedésû bánya esetén 1:2000 méretarányban kell készíteni. A
bányamûvelési térkép az elõírtnál nagyobb méretarányban is készíthetõ.

(2) A bányamûvelési térképen a 20.  § (1) bekezdésében elõírtakon tûlmenõen fel kell tüntetni
a) a 2 m-t meghaladó mélységû kutatóaknákat, tárókat és kutatófúrásokat,
b) az üzemben lévõ és a felhagyott bányaszinteket magassági adataikkal együtt,
c) az 1 m-nél mélyebb árkokat, bevágásokat, vízelvezetõ csatornákat,
d) a külszíni domborzati viszonyokat 5 m-es vagy kisebb osztásközû szintvonalakkal,
e) az állandó jellegû (egy évnél hosszabb ideig ugyanazon a helyen használni tervezett) bányaüzemi vasutakat,

vezetékeket, egyéb üzemi létesítményeket,
f) olyan bányánál, ahol a bánya alatt ismert, nyomás alatti vizet tároló réteg van, fel kell tüntetni

fa) a feküoldali védõréteg abszolút és fajlagos értékét,
fb) a víztároló rétegek vízszint- és nyomásadatait a változásokkal együtt, valamint
fc) a csapoló, valamint a vízszintellenõrzõ létesítmények helyét, fõbb adatait,

g) a felhasznált mérési alappontokat azonosító számukkal és magassági adataikkal együtt,
h) a védõ- és a biztonsági pilléreket és
i) a bányászati célú igénybevétellel érintett ingatlanok (földrészletek) határvonalát és helyrajzi számát, melyeket –

szükség esetén külön lapon – a mûszaki üzemi terv engedélyezési eljárása során 90 napnál nem régebbi
ingatlan-nyilvántartási adatállomány alapján kell ábrázolni.

(3) A bányamûvelési térképet a bányatelek átruházása esetén,  illetve szükség szerint, legalább évente a december 31-i
állapotnak meg fele lõen ki kell egészíteni.

(4) A bányamûvelési térképet a bányaüzemben kell tartani. Ha a bányaüzemben nincs állandó tárolásra alkalmas hely,
akkor a bányamûvelési térkép egy példányát a mûszaki felügyeleti személy által hozzáférhetõ helyen kell tartani.
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A tervtérkép

23. § (1) A tervtérképet a bányamûvelési térkép másolatán, annak méretarányában kell készíteni.
(2) A tervtérképen a 16.  § (2) bekezdésében elõírtakon túlmenõen fel kell tüntetni

a) a mûszaki üzemi tervben elõirányzottakat, megkülönböztetõ színjelzéssel a letakarás és a hasznosítható anyagok
kitermelési helyét és mértékét,

b) a (3) bekezdés szerinti mellékletet képezõ metszetek helyét,
c) robbantásos jövesztés esetén a biztonsági övezet határvonalát és az azon belül lévõ létesítményeket, valamint

a robbantás idején felállítandó õrhelyeket, és
d) a tervezett és ütemezett tájrendezési feladatokat.

(3) A tervtérképhez annyi és olyan méretarányú metszetrajzot kell mellékelni, hogy azokból a bánya jellemzõ viszonyai (a
bányafal magassága, a kõzethomlok dõlésszöge, a szintek száma és magassága) megállapíthatóak legyenek.

(4) A tervtérkép egy példányát a bányaüzemnél kell õrizni. Ha a bányaüzemben nincs állandó tárolásra alkalmas hely,
akkor a tervtérkép egy példányát a mûszaki felügyeleti személy által hozzáférhetõ helyen kell tartani.

VI. FEJEZET
A FÚRÓLYUKAS BÁNYÁSZATI KITERMELÉS TÉRKÉPEI

24. § A fúrólyukas bányászatnál (széndioxid és szénhidrogén bányászat, szénhidrogének tárolására alkalmas földtani
szerkezetek kiképzése és hasznosítása tárolásra, megkutatott geotermikus energia energetikai célú kitermelése)
üzemi térképet, üzemi átnézeti térképet és tervtérképet kell készíteni.

Az üzemi térkép

25. § (1) Minden mûvelés alatt álló mezõrõl üzemi térképet kell készíteni 1:5000 vagy nagyobb méretarányban, és azt a termelõ
üzemnél kell õrizni.

(2) Az üzemi térképen a 11.  § (2) bekezdés b)–f) pontjában elõírtakon túlmenõen fel kell tüntetni
a) valamennyi szénhidrogén-ipari céllal mélyített mélyfúrást, az üzemi létesítményeket,
b) az állandó jellegû (az egy évnél hosszabb ideig ugyanazon helyen használni tervezett) kõolaj-, kõolajtermék-, gáz-, 

gõz- és vízvisszanyomó-, hírközlõ- és vezérlõvezetékeket, a 0,4 kV-os és annál nagyobb feszültségû villamos
vezetékeket,

c) a felhasznált vízszintes és magassági alappontokat azonosító számukkal és magassági adataikkal együtt és
d) az állandó jellegû (egy évnél hosszabb ideig ugyanazon helyen használni tervezett) vízjogi engedélyköteles

kutak, objektumok helyét mennyiségi, minõségi adataikkal és azonosítójukkal együtt.
(3) Az üzemi térképet 3 hónaponként a bányavállalkozónak a változásoknak meg fele lõen ki kell egészítenie.

Az üzemi átnézeti térkép

26. § (1) Minden mezõrõl – az állami térképek felhasználásával – üzemi átnézeti térképet kell készíteni. Az üzemi átnézeti
térképen fel kell tüntetni – a bányavállalkozó tulajdonában,  illetve használatában lévõ területek határvonalai
kivételével – a 15.  § (1) bekezdés a) és g) pontjában elõírtakat. Az üzemi átnézeti térképet a termelõ üzemnél kell õrizni.

(2) Az alappontok, valamint a bánya jellemzõ pontjainak magassági adatait olyan sûrûséggel kell feltüntetni, hogy
azokból a magassági viszonyokat meg lehessen állapítani.

(3) Az üzemi átnézeti térképet a bányamûvelés megkezdéséig el kell készíteni és a változásoknak meg fele lõen évenként,
legkésõbb a tárgyévet követõ február 28-ig ki kell egészíteni.

A tervtérkép

27. § (1) A tervtérkép az üzemi térképrõl vagy a kutatási térképrõl – annak méretarányában – készítendõ térkép. A tervtérkép
egy példányát a bányavállalkozónál vagy az üzemnél kell õrizni.

(2) A tervtérképen a 25.  § (2) bekezdésében elõírtakon túlmenõen fel kell tüntetni
a) a kutató, a termelõ és egyéb bányászati célú technológiai fúrásokat, a tervezett kútfelszámolásokat és

kút-átképzéseket,
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b) az üzemi létesítményeket, az állandó jellegû kõolaj-, kõolajtermék-, gáz- és vízvisszanyomó vezetékeket,
a 0,4 kV–os és annál nagyobb feszültségû villamos vezetékeket és

c) az ütemezett tájrendezési feladatokat.

VII. FEJEZET
A KÕOLAJ-, KÕOLAJTERMÉK- ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁS TÉRKÉPEI

A távvezetéki térkép

28. § (1) A távvezetéki térképen a szállító, leágazó és mezõk közötti vezetéket az indítóállomástól az átadóállomásig, vagy – ha
az az országhatárt keresztezi – az országhatárig kell ábrázolni. A távvezetéki térképet az ingatlan-nyilvántartási térkép
hiteles másolata teljes tartalmának felhasználásával kell készíteni és a vezetéket üzemben tartónál kell õrizni.

(2) A távvezetéki térképen fel kell tüntetni
a) a szállító- és leágazó vezeték megnevezését,
b) a vezeték nyomvonalát és védõsávját,
c) a kezdõ-, törés- és végpontjait sorszámozva, valamint legalább km-enként a szelvényszámokat,
d) a vezeték összes tartozékát,
e) a vezeték tartozékát képezõ távjelzõ és távvezérlõ berendezések vezetékeinek nyomvonalát a bejelentkezési

helyek megjelölésével és
f) a vezeték biztonsági övezetében lévõ

fa) létesítményeket,
fb) állandó folyó- és állóvizeket,
fc) árasztásos öntözésû területeket,
fd) föld alatti csõvezetékeket, hírközlõ és villamos kábeleket, valamint
fe) – bányatelek nyilvántartásból nem törölt – idegen bányatelek határvonalát és megnevezését.

(3) A távvezetéki térképhez mellékelni kell
a) a vezeték kezdõ-, törés- és végpontjainak koordinátáit sorszámuk szerinti sorrendben táblázatba foglalva és
b) a vezeték hossz-szelvényét a térképi vízszintes és 1:100 magassági méretaránnyal, a keresztezõ létesítményeket is

ábrázolva.
(4) A távvezetéki térképet 3 hónaponként a bányavállalkozónak a változásoknak meg fele lõen ki kell egészítenie.

A távvezetéki átnézeti térkép

29. § (1) A szállító, leágazó és mezõk közötti vezetékrõl az átadó állomásig, vagy – ha az az országhatárt keresztezi –
az országhatárig távvezetéki átnézeti térképet kell készíteni. A távvezetéki átnézeti térképhez közvetlenül csak
az 1:10 000 vagy 1:25 000 méretarányú állami topográfiai térképek használhatók fel, és azokat a távvezetéket üzemben 
tartónál kell õrizni.

(2) A távvezetéki átnézeti térképen fel kell tüntetni
a) a távvezeték megnevezését,
b) a vezeték nyomvonalát,
c) a táv- és leágazó vezetékek kezdõ-, törés- és végpontjait sorszámozva méretaránytól függõ sûrûséggel, valamint

legalább 10 km-enként a szelvényszámokat,
d) a csõelzáró szerelvényeket, a nyomásfokozó, katód- és melegítõ állomásokat, felszíni jeleket szelvényszámukkal,
e) a gázvezeték nyomvonala által keresztezett vagy annak védõsávjában levõ utakat, vasutakat, a 110 kV vagy ennél

nagyobb üzemi feszültségû villamos távvezetékeket,
f) a vezetékek védelmére kijelölt védõpilléreket,
g) a bányatelek nyilvántartásból nem törölt bányatelek határvonalát, megnevezését és
h) a koncessziós területek megnevezését és határvonalait.

(3) A távvezeték nyomvonalán vagy szelvényezésében beállott változásokat a távvezetéki átnézeti térképen évenként át
kell vezetni.
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VIII. FEJEZET
A KÖRNYEZETVÉDELMI TÉRKÉP

30. § (1) Minden bányászati tevékenységhez a mûszaki üzemi terv mellékleteként olyan környezetvédelmi térképet kell
készíteni, amelyen nyomon követhetõek a bányászati tevékenység környezeti hatásai és az ezek  miatt bekövetkezett
változások. A környezetvédelmi térképet a bányászati tevékenység területének nagyságától függõen
1:1000–1:100 000 méretarányban kell készíteni az állami térképek felhasználásával.

(2) A környezetvédelmi térképnek tartalmaznia kell
a) a bányászati tevékenység területének megnevezését, határvonalát töréspontjaival és azok sorszámával,
b) a környezet igénybevételével járó, a környezetet károsító és terhelõ tevékenységek helyének ábrázolását,

megnevezését és hatásterületét,
c) a környezet teherviselõ elemeit, a bányászatról  szóló tör vény ben meghatározott kivett helyeket, a Natura 2000

területeket és a barlangokat,
d) az ásványi nyersanyagot kísérõ képzõdmények legjellemzõbb földtani és vízföldtani adatait,
e) bányászati célú vízkitermelés esetében a víz felszínre jutási pontját, a víz mennyiségének és minõségének mérési

helyeit, felszíni,  illetve felszín alatti vízbe történõ bevezetésénél annak pontos helyét,
f) felhagyott vagy felhagyásra tervezett bányarészeken,  ezek környezetében a vízfeltöltõdés ellenõrzõ helyeit,
g) bányászati célú víztelenítés esetén a depressziós terület és a hatások ellenõrzésére létesített monitoring hálózat

adatait,
h) víztelenítés nélküli külfejtéses bányászat esetében a csapadékvíz-elvezetést,
i) a környezeti határértékeket, a bányászati tevékenységbõl eredõ környezetszennyezés területi eloszlását,

a kibocsátási határértékeket, a bányászati tevékenységbõl eredõ környezetterhelés mértékét,
j) a hatásmegfigyelõ rendszert és
k) a tervezett és meg valósult tájrendezést.

(3) A környezetvédelmi térképet szükség szerint, legalább évente a december 31-i állapotnak meg fele lõen ki kell
egészíteni.

IX. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

31. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba.

32. § Hatályát veszti a bányatérképek méretarányáról és tartalmáról  szóló Bányabiztonsági Szabályzat kiadásáról  szóló
69/1995. (XII. 26.) IKM rendelet. Ez a § az e rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Hónig Péter s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

Melléklet a 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelethez

Bányászati térképezés egyes jelkulcsaihoz kapcsolódó szabványok

MSZ 413:1977 Bányászati térképdokumentáció. Általános elõ írások
MSZ–09 10.0134–1:1969 Bányászati térképezés. Általános szerkesztési szabályok
MSZ–09 10.0134–2:1971 Bányászati térképezés. Bányatérképek egyezményes jelei
MSZ–09 10.0134–2:1971 Bányászati térképezés. Bányatérségek egyezményes jelei
MSZ–09 10.0134–3:1971 Bányászati térképezés. Alappontok, határvonalak, külszíni tereptárgyak, vezetékek,

létesítmények és földtani képzõdmények egyezményes jelei
MSZ–09 10.0134–4:1990 Bányászati térképezés. Szénhidrogén mélyfúrások, termelõ kutak egyezményes jelei
MSZ–09 10.0134–5:1990 Bányászati térképezés. Geofizikai létesítmények, mérések egyezményes jelei
MSZ–09 10.0134–6:1990 Bányászati térképezés. Régi szén- és uránbányáknál alkalmazható térképjelek
MSZ–09 10.0134–7:1990 Bányászati térképezés. Régi bauxitbányáknál alkalmazható térképjelek
OKGT 1976-ban kiadott Gázipari térképjelkulcsa
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Az önkormányzati miniszter 8/2010. (II. 26.) ÖM rendelete
az önkormányzatok és jogi személyiségû társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai 
saját forrás kiegészítése 2010. évi támogatásának rendjérõl

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl  szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú melléklet 9. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1.  § a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  §
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában
1. EU Önerõ Alap támogatás: a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl  szóló 2009. évi CXXX. törvény    5. számú

melléklet 9. pontjában foglalt elõirányzatból nyújtott támogatás;
2. fejlesztési célú pályázat: felhalmozási tevékenység támogatására irányuló pályázat, amely új vagy a korábbinál mûszaki, 

technikai szempontból korszerûbb tárgyi eszközök létrehozására irányul, vagy a meglévõ tárgyi eszközök mûszaki,
technikai paramétereinek korszerûsítését  valósítja meg;

3. saját forrás: az önkormányzatok által – az uniós és az EU Önerõ Alap támogatással meg valósítani tervezett fejlesztésre,
a fejlesztés teljes idõtartamára vonatkozóan – képviselõ-testületi, közgyûlési határozattal jóváhagyott, vagy
a képviselõ-testület, közgyûlés költségvetési rendeletében foglalt felhatalmazás alapján a polgármester
nyilatkozatával, kistérségi társulás esetében a társulási tanács határozatával jóváhagyott forrás; az 5. a) pont szerinti
társulások esetében a saját forrás a társulás tagönkormányzatai által a meg valósítani tervezett fejlesztésre
képviselõ-testületi, közgyûlési határozattal jóváhagyott, vagy a képviselõ-testület, közgyûlés költségvetési
rendeletében foglalt felhatalmazás alapján a polgármester nyilatkozatával jóváhagyott forrás, amelybe a lakossági
hozzájárulás, az egyéb szervezetek támogatása és egyéb magánforrás nem számít bele;

4. támogatás alapját képezõ okirat: uniós támogatási szerzõdés, vagy a 2007–2013 idõszakban az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának
általános eljárási szabályairól  szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM–PM együttes rendelet szerinti támogatói okirat;

5. települési önkormányzatok társulásai:
a) a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl  szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16.  §-a és 18.  §

(2) bekezdése szerinti jogi személyiséggel rendelkezõ társulás (a továb biak ban: Ttv. szerinti társulás), továbbá
b) a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról  szóló 2004. évi CVII. törvény szerint megalakult

többcélú kistérségi társulás (a továb biak ban: kistérségi társulás).

2. Általános rendelkezések

2. § (1) Az EU Önerõ Alap támogatás igényelhetõ az Európai Unió támogatásai (a továb biak ban: uniós támogatás) iránt
a 2007–2013 programozási idõszakra a (2) bekezdés szerinti célok meg valósítása érdekében benyújtott és nyertes
önkormányzati fejlesztési célú pályázatokhoz szükséges saját forrás kiegészítéséhez, amennyiben:
a) az uniós forrásról  szóló – legalább elsõ körös – támogatói döntés 2009. évben megszületett, és
b) az uniós támogatási szerzõdés aláírására az elõzõ évi rendeletben rögzített benyújtási határidõt köve tõen került

sor.
(2) A 2010. évben új EU Önerõ Alap támogatási igény az önkormányzati feladatok ellátását segítõ,  illetve biztosító

a) egészségügyi fekvõ- és járóbeteg-szakellátási intézmények,
b) kulturális intézmények,
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c) vízgazdálkodási:
ca) vízrendezési és csapadékvíz-elvezetési,
cb) árvízvédelmi,
cc) ivóvízminõség javítása,

d) környezetvédelmi:
da) települési szilárdhulladék-lerakókat érintõ rekultivációs programok végrehajtása,
db) települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek,
dc) szennyvízelvezetés és -tisztítás,
célú, valamint

e) az óvodai nevelési és alapfokú oktatási intézmények,
f) szociális és gyermekjóléti ellátást nyújtó intézmények,
g) a helyi közutak, kerékpárutak és
h) közterületek
infrastrukturális fejlesztéseihez elnyert uniós támogatás saját forrás kiegészítéséhez nyújtható be.

(3) A pályázó EU Önerõ Alap támogatást akkor igényelhet, ha a fejlesztés nem kezdõdött meg, vagy amennyiben
a fejlesztés meg valósítása folyamatban van, annak mûszaki-pénzügyi lezárása az EU Önerõ Alap támogatási igény
benyújtását követõ 60 napon belül nem történik meg.

(4) A pályázó az EU Önerõ Alap támogatásra benyújthatja igényét abban az esetben is, ha az uniós támogatást az általa
fenntartott költségvetési szerv nyerte el.

3. § (1) Az EU Önerõ Alap támogatás mértéke – kivéve a (4) bekezdésben foglaltakat – nem haladhatja meg a pályázó
költségvetésében vállalt saját forrásának százalékában kifejezve
a) a 2.  § (2) bekezdés c) pontja szerinti pályázat esetében a 60%-ot,
b) a 2.  § (2) bekezdés a), d), e) és g) pontja szerinti pályázat esetében az 50%-ot,
c) a 2.  § (2) bekezdés b) és f) pontja szerinti pályázat esetében a 40%-ot,
d) a 2.  § (2) bekezdés h) pontja szerinti pályázat esetében a 30%-ot.

(2) Ha a pályázat szerinti fejlesztés több támogatható célhoz is kapcsolódik, akkor az EU Önerõ Alap támogatás mértékét
a pályázó által célonként kidolgozott részletes költségvetés és az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás alapján
kell meghatározni. A célonként kidolgozott részletes költségvetés hiányában az EU Önerõ Alap támogatás
a legalacsonyabb támogatási intenzitású cél alapján kerül meghatározásra.

(3) A jóváhagyott EU Önerõ Alap támogatás összege pályázatonként a 900 millió forintot nem haladhatja meg.
(4) Ha a pályázó

a) a kedvezményezett térségekrõl  szóló kormányrendelet 2. számú mellékletében meghatározott komplex
programmal segítendõ leghátrányosabb helyzetû kistérségek területén lévõ települések közé tartozik, és

b) a 2007–2013 programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és
a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvetõ szabályairól és felelõs intézményeirõl  szóló
255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 16.  § (3) bekezdés d) pontja alapján kistérségi programban meghatározott, és
jelen rendelet 2.  § (2) bekezdésében megjelölt célok meg valósítását célzó projekt meg valósításához nyert uniós
támogatást,

akkor az EU Önerõ Alap támogatás mértéke elérheti a pályázó saját forrásának 75%-át.
(5) Az Európai Unió mûködésérõl  szóló szerzõdés 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó korábban megítélt

támogatások esetében a támogatás az e rendelet alapján nyújtható önerõ támogatással együttesen nem haladhatja
meg az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak
a közös piaccal összeegyeztethetõnek nyilvánításáról  szóló (általános csoportmentességi rendelet) 800/2008/EK
bizottsági rendeletben, az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. és 88. cikkének a csekély összegû
támogatásokra  való alkalmazásáról  szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendeletben,  illetve
az Európai Bizottság határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy legmagasabb
támogatási összeget.
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3. Pályázati nyomtatványok

4. § (1) A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) az uniós támogatási szerzõdést vagy az azt helyettesítõ támogatói okiratot,
b) önkormányzat pályázata esetében az uniós pályázat meg valósításához biztosított saját forrás vállalását tanúsító

képviselõ-testületi vagy közgyûlési határozat hitelesített kivonatát, vagy a képviselõ-testület, közgyûlés
költségvetési rendeletbe foglalt felhatalmazása alapján a polgármester nyilatkozatát, kistérségi társulás esetében
a társulási tanács határozatának hitelesített kivonatát, a Ttv. szerinti társulás esetében valamennyi, a pályázatban
részt vevõ önkormányzat saját forrás vállalását tanúsító képviselõ-testületi vagy közgyûlési határozatának
hitelesített kivonatát vagy a képviselõ-testület, közgyûlés költségvetési rendeletbe foglalt felhatalmazása alapján
a polgármester nyilatkozatát,

c) települési önkormányzatok társulása esetében a társulási megállapodást,
d) az e rendelet mellékletei szerinti, a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter (a továb biak ban: miniszter) által

vezetett minisztérium (a továb biak ban: minisztérium) honlapján közzétett – a 2.  §-ban és 3.  §-ban foglaltak
figye lembe véte lével kitöltött – adatlapokat,

e) a polgármester nyilatkozatát a 2.  § (3) bekezdésében és a 3.  § (5) bekezdésében foglalt feltétel fennállásáról,
valamint arról, hogy a fejlesztés az önkormányzatok,  illetve társulásaik vagyonának gyarapodását eredményezi,

f) kistérségi társulás esetében a társulási tanács határozatát arra vonatkozóan, hogy a fejlesztéssel a társulás
valamennyi tagja egyetért,

g) a 3.  § (2) bekezdése esetében a célonként kidolgozott részletes költségvetést.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti képviselõ-testületi, közgyûlési, társulási tanácsi határozatnak vagy polgármesteri

nyilatkozatnak a következõket kell tartalmaznia:
a) a pályázó megnevezését,
b) a képviselõ-testület, közgyûlés, társulási tanács határozatának számát,
c) a tervezett fejlesztés

ca) pontos megnevezését,
cb) összköltségét,
cc) pénzügyi ütemezését,
cd) pénzügyi forrásainak összetételét és azok éves ütemezését,

d) a saját forrás biztosításának módját, amely megfelel az 1.  § 3. pontjában foglaltaknak.

4. Pályázati eljárás

5. § (1) E rendelet alapján a pályázó 2010. október 1-jéig nyújthat be pályázatot a Magyar Államkincstár területileg ille té kes
szervéhez (a továb biak ban: Igazgatóság). A határidõ elmulasztása jogvesztõ.

(2) A pályázati adatlapokat az ebr42 információs rendszerbe (http://ebr42.otm.gov.hu) kell feltölteni, és az e rendszerbõl
kinyomtatott adatlapokat egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban kell benyújtani. A másolati példányt
az önkormányzat jegyzõje, kistérségi társulás esetében a társulás székhely települése önkormányzatának jegyzõje,
elkülönült munkaszervezet esetében a munkaszervezet vezetõje hitelesíti.

(3) Az Igazgatóság a felülvizsgált pályázatok eredeti példányát – véleménye csatolásával – a pályázat benyújtását követõ
10 munkanapon belül, de legkésõbb október 20-ig postai úton továbbítja a miniszter részére.

(4) Amennyiben a miniszter a pályázatok vizsgálata során további tájékoztatást,  illetve dokumentumok megküldését
tartja szükségesnek, a pályázók ezt – külön felhívásra – kötelesek részére 6 munkanapon belül teljesíteni.

5. Bírálat eljárásrendjének szabályai

6. § (1) Az EU Önerõ Alap támogatásról a miniszter a pályázatoknak, vagy a hiánypótlás(ok)nak a minisztériumba érkezését
követõ 60 munkanapon belül – folyamatos elbírálás keretében – dönt.

(2) A rendelkezésre álló tárgyévi elõirányzat felhasználása függvényében a miniszter az igényeltnél alacsonyabb összegû
támogatás megítélésére – kivéve a 3.  § (4) bekezdése szerinti esetet – is jogosult. Ebben az esetben a támogatási
szerzõdés megkötése elõtt az érintett önkormányzattal,  illetve társulással egyeztetni szükséges.

(3) A miniszter döntésérõl az elbírálást követõ 15 munkanapon belül értesíti a pályázókat.
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(4) A megítélt EU Önerõ Alap támogatás vissza nem térítendõ támogatás, amely a fejlesztés teljes idõtartamára
vonatkozóan kerül megállapításra.

(5) A támogatási döntést a minisztérium honlapján a döntést követõ 15 napon belül nyilvánosságra kell hozni.

7. § Nem részesülhet támogatásban a pályázó, ha
a) nem fejlesztési célú uniós támogatáshoz igényli a szükséges saját forrás kiegészítését,
b) adósságrendezési eljárás alatt áll,
c) a támogatás alapját képezõ okiratban – kivéve a 2.  § (4) bekezdése szerinti esetet – nem a pályázó

a kedvezményezett,
d) a támogatás alapját képezõ okiratban a pályázó mellett önkormányzati körön kívüli pályázó vagy szerzõdõ fél is

megjelenik,
e) az elnyert EU-támogatásra kiírt pályázathoz szükséges saját forrás finanszírozására vonatkozó elõ írások azt nem

teszik lehetõvé,
f) a pályázatban foglalt adatok nem egyeznek meg a támogatás alapját képezõ okirat pénzügyi-mûszaki adataival,
g) a hiánypótlás, valamint a miniszter kérésére megtett kiegészítések, módosítások ellenére az igénylésben szereplõ

adatok, valamint a becsatolt dokumentumok hiányosak, hibásak,
h) hiánypótlási kötelezettségének határidõre nem tett eleget.

8. § (1) Az EU Önerõ Alap támogatás meghatározása a támogatás alapját képezõ okiratban rögzített adatok és a pályázó
költségvetésében vállalt saját forrás összege alapján történik.

(2) Az EU Önerõ Alap támogatásra vonatkozó támogatási szerzõdésben a támogatás százalékos mértéke, összege és
ütemezése a támogatás alapját képezõ okiratban foglalt adatok alapján kerül rögzítésre.

(3) Amennyiben a támogatás alapját képezõ okiratban nem forintban, hanem euróban jelennek meg a finanszírozáshoz
szükséges források, és az átváltás árfolyamáról nem rendelkeznek a dokumentumok, akkor 270,9 Ft/euró átváltási
mértékkel történik a forint összegek meghatározása, és ez képezi a további számítások alapját.

6. Támogatási szerzõdés megkötése, szerzõdéskötési feltételek

9. § (1) Az EU Önerõ Alap támogatás felhasználásának feltételeit a miniszter és a pályázó támogatási szerzõdésben rögzíti.
(2) A támogatási szerzõdés miniszter által aláírt 4 példánya a pályázónak megküldésre kerül. A pályázó a támogatási

szerzõdés 3 eredeti, az arra jogosult aláírásával ellátott példányát legkésõbb a kézhezvételtõl számított 20
munkanapon belül visszaküldi.

10. § A támogatás folyósításának feltétele olyan támogatási szerzõdés megkötése, amelybõl egyértelmûen
megállapíthatóak:
a) a pályázó által meg valósítandó fejlesztésnek az uniós támogatási szerzõdés szerinti pontos megnevezése és

azonosító adatai,
b) az EU Önerõ Alap támogatás százalékos mértéke, összege és éves ütemezése,
c) az EU Önerõ Alap támogatás folyósításának feltétele,
d) az EU Önerõ Alap támogatás felhasználásának feltételei,
e) a pályázó által vállalt kötelezettségek nem vagy részbeni teljesítése esetében irányadó, a 12. § szerinti

jogkövetkezmények.

7. A támogatás folyósítása

11. § (1) Az EU Önerõ Alap támogatást a támogatási szerzõdésben foglaltak szerint, teljesítményarányosan, a miniszter
utalványozása alapján a Magyar Államkincstár folyósítja a pályázó költségvetési elszámolási számlájára.

(2) Az EU Önerõ Alap támogatás folyósítása:
a) az uniós támogatási szerzõdésben foglalt kifizetési ütemezéshez igazodik, és
b) évenkénti összege nem haladhatja meg az EU Önerõ Alap támogatási szerzõdésben meghatározott évenkénti

üteme(ke)t, kivéve, ha a fejlesztés meg valósítása során
ba) elõzõ évi maradvány felhasználása történik, vagy
bb) az uniós támogatási szerzõdés módosításával az uniós támogatás évek közötti átütemezésére kerül sor.
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(3) Amennyiben év közben a rendelkezésre álló tárgyévi elõirányzat a (2) bekezdés szerinti kifizetésekhez nem nyújt
fedezetet, akkor az EU Önerõ Alap támogatás folyósítása eltérhet az uniós támogatási szerzõdésben foglalt kifizetési
ütemezéstõl.

8. Jogtalan felhasználás

12. § (1) Az EU Önerõ Alap támogatás – az államháztartásról  szóló tör vény ben rögzítetteken kívül – jogtalan felhasználásának
minõsül, ha a pályázó (illet ve költségvetési szerve) elveszti az uniós támogatásra  való jogosultságát.

(2) Amennyiben a támogatás alapját képezõ okirat bármely pontjának megsértése  miatt a pályázónak az uniós
támogatást vissza kell fizetnie, az EU Önerõ Alap támogatás arányos részérõl is köteles lemondani és a támogatást
a központi költségvetésbe vissza kell fizetnie.

(3) A pályázó köteles az EU Önerõ Alap támogatást részben vagy egészben visszafizetni, ha a pályázó a fejlesztés
összköltségének növekedése nélkül saját forrásból, átvett pénzeszközbõl, fejlesztési célú költségvetési támogatásból
vagy támogatásértékû bevételként az adott fejlesztés esetében további fejlesztési forrásokhoz jut (saját forrás további
kiváltása).

(4) Amennyiben az EU Önerõ Alap támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettség meg valósítása meghiúsul, tartós
akadályba ütközik, valamint ha a szerzõdést érintõ adatok és körülmények változnak, a pályázó haladéktalanul köteles
e tényt írásban a miniszternek bejelenteni. Ebben az esetben a pályázónak a támogatás egészérõl vagy egy részérõl le
kell mondania, továbbá a feleknek a támogatási szerzõdést fel kell bontaniuk vagy azt az új körülményeknek
meg fele lõen módosítaniuk kell.

9. Ellenõrzés, monitoring

13. § A pályázó köteles
a) az EU Önerõ Alap támogatás felhasználását – számlákkal és az egyéb szükséges dokumentumokkal

alátámasztva – elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, az ellenõrzésre feljogosított szervek megkeresésére
az ellenõrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, a kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátani,
valamint

b) az EU Önerõ Alap támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal a mindenkori zárszámadás
keretében és annak rendje szerint elszámolni.

10. Átmeneti és záró rendelkezések

14. § (1) E rendelet – a (2) bekezdés kivételével – a kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az önkormányzatok és jogi személyiségû társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás

kiegészítése 2009. évi támogatásának rendjérõl  szóló 19/2009. (IV. 8.) ÖM rendelet (a továb biak ban: R.).
(3) A (2) bekezdés 2010. május 15-én lép hatályba.
(4) A minisztériumba az R. alapján 2009. évben beérkezett, de el nem bírált EU Önerõ Alap pályázatok esetében a döntés

az EU Önerõ Alap támogatás költségvetési forrás terhére történik, a támogatási igények elbírálása esetében az R.
rendelkezéseit kell alkalmazni.

Varga Zoltán s. k.,
önkormányzati miniszter

1. melléklet a 8/2010. (II. 26.) ÖM rendelethez

Adatlap EU Önerõ Alap igényléséhez

I. Pályázó adatai:
1. Önkormányzat/többcélú kistérségi társulás neve:
2. Önkormányzati társulás (kivéve többcélú kistérségi társulás1) neve:
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3. Önkormányzat/Székhely önkormányzat/Többcélú Kistérségi
Társulás elérhetõsége:
         Fax:
         Tel.:
         e-mail:

4. Önkormányzat/Székhely önkormányzat/Többcélú Kistérségi Társulás adószáma:
5. Önkormányzat/Székhely önkormányzat/Többcélú Kistérségi Társulás törzsszáma:
6. Az EU Önerõ Alap igénylést elõkészítõ személy(ek) neve:
7. Az EU Önerõ Alap igénylést elõkészítõ személy(ek) telefonszáma:
8. Az EU Önerõ Alap igénylést elõkészítõ személy(ek) e-mail címe:

II. A támogatandó feladat megjelölése:
1. Az elnyert uniós támogatás megjelölése:
2. Az uniós támogatási szerzõdés megkötésére jogosult szervezet megnevezése:
3. Az uniós támogatási szerzõdés/nyertes pályázat azonosítója:
4. A fejlesztésnek az uniós támogatási szerzõdésben/nyertes pályázatban megjelölt megnevezése:
5. A fejlesztés rövid leírása (a beadott uniós pályázatban megjelölt mûszaki tartalomnak meg fele lõen!):

III. Nyilatkozat:
Hozzájárulok, hogy az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18/C.  § (14) bekezdésében meghatározott
adatokat a 18/C.  § (12) és (13) bekezdésében felsorolt szervek a 13/A.  § (5)–(8) bekezdésben, valamint a 18/C.  §
(12)–(13) bekezdésben foglaltak szerint felhasználják.

Kelt: ......................., 20 ... év ..................... hó ........... nap

.................................................................................................

az önkormányzatot/Társulást képviselõ aláírása

Az I. 2. pont szerinti társulásnak (valamennyi tagot feltüntetve) a 2. mellékletet is kell töltenie!

2. melléklet a 8/2010. (II. 26.) ÖM rendelethez

A Pályázó Társulás adatai

Sor-
szám

KSH
kód

Önkormányzat 
neve

Az önkormányzatra jutó
összes saját forrás 

(forint)

EU Önerõ Alap támogatás
maximális mértéke a 3. §-ban

foglaltak szerint 
(%-ban)

Önkormányzatra jutó
maximális EU Önerõ Alap

támogatás 
(forint)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
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Sor-
szám

KSH
kód

Önkormányzat 
neve

Az önkormányzatra jutó
összes saját forrás 

(forint)

EU Önerõ Alap támogatás
maximális mértéke a 3. §-ban

foglaltak szerint 
(%-ban)

Önkormányzatra jutó
maximális EU Önerõ Alap

támogatás 
(forint)

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

9594 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 28. szám



Sor-
szám

KSH
kód

Önkormányzat 
neve

Az önkormányzatra jutó
összes saját forrás 

(forint)

EU Önerõ Alap támogatás
maximális mértéke a 3. §-ban

foglaltak szerint 
(%-ban)

Önkormányzatra jutó
maximális EU Önerõ Alap

támogatás 
(forint)

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Saját forrás mindösszesen:

3. melléklet a 8/2010. (II. 26.) ÖM rendelethez

A Pályázó fejlesztésének pénzügyi adatai

Pályázó neve:
EU Önerõ Alap támogatás maximális mértéke a 3.  §-ban foglaltak szerinti számítás alapján (%-ban)

A) Az uniós támogatással elismert és elszámolható költségek alapján számított beruházási összköltség (Ft):

Források megnevezése 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év
Összesen: 

(forint)

1. EU Alapokból igényelt forrás összege
2. A fejlesztéshez hazai társfinanszírozás keretében
biztosított összeg
3. A Pályázó összes saját forrása (3.1.+3.2.)
3.1. A Pályázó által költségvetésének terhére
Vállalt saját forrás összege
3.2. Hitel
4. Egyéb források összesen (4.1.+4.2.+4.3. )
4.1. Lakossági hozzájárulás
4.2. Egyéb magánforrás
4.3. Egyéb szervezetek támogatása
5. A beruházás összköltsége (1.+2.+3.+4.)
Az EU Önerõ Alapból igényelhetõ támogatás
maximális összege:
A Pályázó által igényelt EU Önerõ Alap támogatás
összege:

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 28. szám 9595



B) Az uniós támogatással el nem ismert beruházási költségek (Ft):
     Megnevezés      Összeg:
     Összesen:

C) Beruházási költségek mindösszesen (A+B):
Nyilatkozat: Hozzájárulok, hogy az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18/C.  § (14) bekezdésében
meghatározott adatokat a 18/C.  § (12) és (13) bekezdésében felsorolt szervek a 13/A.  § (5)–(8) bekezdésben, valamint
a 18/C.  § (12)–(13) bekezdésben foglaltak szerint felhasználják.

Kelt: ......................., 20.... év ..................... hó ........... nap

.......................................................................................
az önkormányzatot/Társulást képviselõ aláírása
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A Kormány 1049/2010. (II. 26.) Korm. határozata
a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegû
tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról  szóló
2057/2008. (V. 14.) Korm. határozat módosításáról

1. A Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegû tevékenységet ellátó központi 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról  szóló 2057/2008. (V. 14.) Korm. határozat (a továb biak ban: H.)
1. számú melléklet
a) 6. pontjában a „385” szövegrész helyébe a „396” szöveg,
b) 7. pontjában a „234” szövegrész helyébe a „237” szöveg,
c) 9. pontjában a „416” szövegrész helyébe a „414” szöveg,
d) 11. pontjában a „312” szövegrész helyébe „313” szöveg,
e) 14. pontjában az „5743” szöveg helyébe az „5756”szöveg
lép.

2. A H. 2. számú melléklet
a) 1. pontjában a „2330” szövegrész helyébe a „2233” szöveg,
b) 1.1 pontjában a „1484” szövegrész helyébe a „1393” szöveg,
c) 1.4 pontjában a „793” szövegrész helyébe a „824” szöveg,
d) 2. pontjában a „4133” szövegrész helyébe a „4029” szöveg,
e) 2.3. pontjában a „4012” szövegrész helyébe a „3908” szöveg,
f) 3. pontjában a „10006” szövegrész helyébe a „10191” szöveg,
g) 6. pontjában a „3089” szövegrész helyébe a „3062” szöveg,
h) 6.2 pontjában a „157” szövegrész helyébe a „122” szöveg,
i) 6.4. pontjában a „104” szövegrész helyébe a „112” szöveg,
j) 10. pontjában az „1356” szövegrész helyébe az „1403” szöveg,
k) 10.1 pontjában az „1356” szövegrész helyébe az „1403” szöveg,
l) 11. pontjában a „20111” szövegrész helyébe a „19601” szöveg,
m) 11.3. pontjában a „3809” szövegrész helyébe a „3799” szöveg,
n) 15. pontjában a „61210” szövegrész helyébe a „61225”szöveg
lép.

3. A H. 2. számú melléklet 3.1–3.1.20. sorai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„3.1. Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal 4909
3.1.1. Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ 947
3.1.2. Baranya Megyei Szakigazgatási Hivatal 213
3.1.3. Bács-Kiskun Megyei Szakigazgatási Hivatal 270
3.1.4. Békés Megyei Szakigazgatási Hivatal 234
3.1.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szakigazgatási Hivatal 235
3.1.6. Csongrád Megyei Szakigazgatási Hivatal 214
3.1.7. Fejér Megyei Szakigazgatási Hivatal 223
3.1.8. Gyõr-Moson-Sopron Megyei Szakigazgatási Hivatal 170
3.1.9. Hajdú-Bihar Megyei Szakigazgatási Hivatal 295

3.1.10. Heves Megyei Szakigazgatási Hivatal 172
3.1.11. Komárom-Esztergom Megyei Szakigazgatási Hivatal 105
3.1.12. Nógrád Megyei Szakigazgatási Hivatal 96
3.1.13. Fõvárosi és Pest Megyei Szakigazgatási Hivatal 385
3.1.14. Somogy Megyei Szakigazgatási Hivatal 199
3.1.15. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakigazgatási Hivatal 240
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3.1.16. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakigazgatási Hivatal 207
3.1.17. Tolna Megyei Szakigazgatási Hivatal 132
3.1.18. Vas Megyei Szakigazgatási Hivatal 202
3.1.19. Veszprém Megyei Szakigazgatási Hivatal 210
3.1.20. Zala Megyei Szakigazgatási Hivatal 160”

4. A H. 2. számú melléklete 3.2–3.2.21. sorai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„3.2. Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet 4112
3.2.1. Földmérési és Távérzékelési Intézet 189
3.2.2. Baranya Megyei Földhivatal 156
3.2.3. Bács-Kiskun Megyei Földhivatal 274
3.2.4. Békés Megyei Földhivatal 172
3.2.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földhivatal 272
3.2.6. Csongrád Megyei Földhivatal 177
3.2.7. Fejér Megyei Földhivatal 175
3.2.8. Fõvárosi Földhivatal 435
3.2.9. Gyõr-Moson-Sopron Megyei Földhivatal 161

3.2.10. Hajdú-Bihar Megyei Földhivatal 209
3.2.11. Heves Megyei Földhivatal 126
3.2.12. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Földhivatal 171
3.2.13. Komárom-Esztergom Megyei Földhivatal 114
3.2.14. Nógrád Megyei Földhivatal 102
3.2.15. Pest Megyei Földhivatal 452
3.2.16. Somogy Megyei Földhivatal 158
3.2.17. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földhivatal 243
3.2.18. Tolna Megyei Földhivatal 104
3.2.19. Vas Megyei Földhivatal 116
3.2.20. Veszprém Megyei Földhivatal 163
3.2.21. Zala Megyei Földhivatal 143”

5. E határozat 2010. március 1-jén lép hatályba.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1050/2010. (II. 26.) Korm. határozata
a döntési moratórium elrendelésérõl  szóló 1003/2010. (I. 19.) Korm. határozat 
módosításáról

1. A döntési moratórium elrendelésérõl  szóló 1003/2010. (I. 19.) Korm. határozat (a továb biak ban: H.) 2. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„2. A Kormány felhívja a tagjait, hogy gondoskodjanak arról, hogy a vezetésük vagy irányításuk alá tartozó központi
államigazgatási szervek,  illetve más költségvetési szervek, továbbá a vagyonkezelésükbe tartozó vagy a részvényesi
joggyakorlásuk alá esõ gazdasági társaságok e határozat hatálybalépését köve tõen – az európai uniós forrásból
meg valósuló, támogatási szerzõdéssel rendelkezõ projektek meg valósításához szükséges közbeszerzések kivételével
– csak olyan közbeszerzési eljárást indító hirdetményt tegyenek közzé, amelynek eredményeként az eljárást lezáró
ajánlatkérõi döntés 2010. június 30-át köve tõen hozható meg.”
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2. A H. 7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy 2010. április
1-jétõl a következõ kormány minisztereinek kinevezéséig az Új Magyarország Fejlesztési Terv bíráló bizottságai
– a hivatalban levõ Kormány megbízatása megszûnéséig az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében 2010. január
20-a elõtt meghirdetett pályázati felhívásokra benyújtott projektek, a Kormány által e határozat hatálybalépését
megelõzõen nevesített kiemelt projektek, valamint kétfordulós pályázat esetén az elsõ fordulóban a bíráló bizottság
által támogatott projektek kivételével – ne tegyenek javaslatot projekt támogatására.”

3. A H. 8. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. A Kormány felhívja a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy 2010. április
1-jétõl a következõ kormány minisztereinek kinevezéséig az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretén belül
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap forrás terhére – a 2010. január 20-a elõtt hatályos jogcímrendeletek
alapján beadott pályázatoknak a hivatalban levõ Kormány megbízatása megszûnéséig történõ elbírálása kivételével –
kötelezettségvállalás ne történjen.”

4. Ez a határozat 2010. március 1-jén lép hatályba.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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