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Tar ta lom jegy zék

145/2010. (IV. 29.) Korm. 
rendelet

A kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól  szóló
224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet módosításáról 14203

146/2010. (IV. 29.) Korm. 
rendelet

A kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású
támogatásáról 14205

147/2010. (IV. 29.) Korm. 
rendelet

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról 14219

148/2010. (IV. 29.) Korm. 
rendelet

A Rendõrség szerveirõl és a Rendõrség szerveinek feladat- és hatáskörérõl
 szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet, és a határterületrõl, valamint
a határátkelõhely területére nem határátlépés céljából történõ belépés 
és tartózkodás szabályairól  szóló 330/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet
módosításáról 14249

149/2010. (IV. 29.) Korm. 
rendelet

A villamos energiával összefüggõ egyes kérdésekrõl  szóló 2008. évi
LXX. törvény alapján visszafizetendõ állami támogatások kiszámításáról 
és az erõmûvi átállási költségekrõl 14274

20/2010. (IV. 29.) EüM 
rendelet

Egyes gyógyszerészeti tárgyú egészségügyi miniszteri rendeletek
módosításáról 14283

17/2010. (IV. 29.) IRM 
rendelet

A 2007–2013. közötti programozási idõszakban a Szolidaritási
programokból származó támogatások felhasználásának alapvetõ
szabályairól, intézményrendszerérõl, a pénzügyi irányítási és ellenõrzési
rendszerekrõl 14296

36/2010. (IV. 29.) KHEM 
rendelet

A villamosenergia-piaci egyetemes szolgáltatás árképzésérõl, valamint
az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtandó termékcsomagokról  szóló
44/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet módosításáról 14315

18/2010. (IV. 29.) PM 
rendelet

A pénzügyi szolgáltatás közvetítõi hatósági képzés
követelményrendszerérõl és a hatósági vizsgáról 14315

52/2010. (IV. 29.) AB 
határozat

Az Alkotmánybíróság határozata 14325

53/2010. (IV. 29.) AB 
határozat

Az Alkotmánybíróság határozata 14326

54/2010. (IV. 29.) AB 
határozat

Az Alkotmánybíróság határozata 14328
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1103/2010. (IV. 29.) Korm. 
határozat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Program 2.2.5 „Korszerû regionális onkológiai hálózat kialakítása” címû
2009. évi pályázatával összefüggõ többletkapacitások elõ ze tes
befogadásáról 14330

1104/2010. (IV. 29.) Korm. 
határozat

Az állami nyilvántartásokban jogszabály alapján nyilvántartandó adatok
körének átláthatóságát, az állami nyilvántartások hatékonyságát biztosító,
és a változásbejelentés egyszerûsítését szolgáló kormányzati
intézkedésekrõl 14333

32/2010. (IV. 29.) ME 
határozat

Az állambiztonsági szolgálatok mágnesszalagra rögzített adatbázisaiban
található adatok felülvizsgálatában közremûködõ tanácsadó testület
tagjainak kinevezésérõl 14337

21/2010. (IV. 29.) KüM 
határozat

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között,
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között
a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közúti, a vasúti és
a vízi határforgalom ellenõrzésérõl  szóló Egyezmény végrehajtásáról  szóló
Megállapodás módosításáról  szóló Megállapodás kihirdetésérõl  szóló
111/2009. (V. 27.) Korm. rendelet 2. és 3.  §-ai hatálybalépésérõl 14337
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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 145/2010. (IV. 29.) Korm. rendelete
a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól  szóló 
224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kémiai biztonságról  szóló 2000. évi XXV. törvény 34.  § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1.  § (1) A kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól  szóló 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet
(a továb biak ban: R.) 1.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Aki
a) a kémiai biztonságról  szóló 2000. évi XXV. tör vény ben (a továb biak ban: Kbtv.),
b) a Kbtv. végrehajtására kiadott jogszabályban,
c) az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,
d) az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben vagy
e) a 689/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben
meghatározott kötelezettségét elmulasztja, megszegi, vagy más módon megsérti (a továb biak ban együtt:
kötelezettségszegés), – a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel – 50 000–5 000 000 forintig terjedõ bírsággal
sújtható.”

(2) Az R. 1.  § (3) bekezdés g) és h) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(100 000–10 000 000 forintig terjedõ bírság szabható ki, ha a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkezõ szervezet)
„g) a 689/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkében, 7. cikkében, 10. cikk (4) bekezdésében és 13. cikk 
(4), (6), (8), (10) és (11) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megsérti;
h) a veszélyes anyag és a veszélyes keverék osztályozására, csomagolására, feliratozására, címkézésére vonatkozó
elõ írásokat, így a Kbtv. 3–5., 10. és 14–17.  §-ában, az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 65. cikkében
és az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkében, valamint azzal összhangban
ha) az osztályozás során az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében, 6. cikkében, 7. cikkében,
9. cikkében, 10. cikkében, 11. cikkében, 12. cikkében, 13. cikkében, 14. cikkében, 15. cikkében és 61. cikkében
foglaltakat megsérti,
hb) a címkézés során az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkében, 18. cikkében, 19. cikkében, 
20. cikkében, 21. cikkében, 22. cikkében, 23. cikkében, 24. cikkében, 25. cikkében, 26. cikkében, 27. cikkében, 30.
cikkében, 31. cikkében, 32. cikkében, 33. cikkében és 61. cikkében foglaltakat megsérti,
hc) a csomagolás során az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 35. cikkében és 61. cikkében, továbbá
48. cikkében foglaltakat megsérti;”

(3) Az R. 1.  § (3) bekezdése a következõ j) és k) ponttal egészül ki:
(100 000–10 000 000 forintig terjedõ bírság szabható ki, ha a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkezõ szervezet)
„j) az anyagok osztályozásának és címkézésének harmonizálása kapcsán a gyártó, importõr és továbbfelhasználó
adatszolgáltatási kötelezettségét, valamint a szállítók általános információ-megõrzési kötelezettségét meghatározó
elõ írásokat, így az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 37. cikk (6) bekezdésében és 49. cikkében
elõírtakat megsérti,
k) az osztályozási és címkézési jegyzékbe történõ bejelentési kötelezettséget meghatározó elõ írásokat, így
az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 40. cikkében és 41. cikkében elõírtakat megsérti.”
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(4) Az R. 5.  § (5) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„c) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézésérõl és csomagolásáról (CLP), a 67/548/EGK és az 1999/45/EK
irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezésérõl, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról  szóló,
2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 47. cikkének”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

2.  § Az R.
a) 1.  § (2) bekezdés a) pontjában a „7. cikk (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „7. cikk (1) és (5) bekezdésében”,
b) 1.  § (2) bekezdés a) pontjában az „és 28. cikk (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „ , valamint 28. cikk (1) és

(6) bekezdésében”,
c) 1.  § (2) bekezdés a)–c) pontjában, 1.  § (3) bekezdés a), d)–f) pontjában az „1907/2006/EK rendelet” szövegrészek

helyébe az „1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet”,
d) 1.  § (2) bekezdés b) és d) pontjában a „készítmények” szövegrész helyébe a „keverékek”,
e) 1.  § (2) bekezdés c) pontjában az „56. cikk (1) és (2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „56. cikk (1) és

(2) bekezdésében, 61. cikk (1) és (3) bekezdésében, valamint 63. cikk (3) bekezdésében”,
f) 1.  § (2) bekezdés d) pontjában a „készítményt” szövegrész helyébe a „keveréket”,
g) 1.  § (2) bekezdés e) pontjában, 1.  § (3) bekezdés i) pontjában a „készítménnyel” szövegrész helyébe a „keverékkel”,
h) 1.  § (3) bekezdés b) pontjában a „készítményekkel” szövegrész helyébe a „keverékekkel”,
i) 1.  § (3) bekezdés d) pontjában a „26. cikk (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „25. cikk (1) bekezdésében,

26. cikk (1) bekezdésében”,
j) 1.  § (3) bekezdés d) pontjában az „és 30. cikk (3) és (4) bekezdésében” szövegrész helyébe a „ , valamint 30. cikk (3),

(4) és (6) bekezdésében”,
k) 2.  § (1) bekezdés d) pontjában a „hatósággal kötött írásos megállapodásban” szövegrész helyébe a „hatósági

szerzõdésben”
szöveg lép.

3.  § Hatályát veszti az R.
a) 1.  § (2) bekezdés a)–d) pontjában és 1.  § (3) bekezdés a), b) és d)–f) pontjában a „különösen” szövegrész,
b) 1.  § (3) bekezdés d) pontjában az „és 113. cikk (1) és (3) bekezdésében” szövegrész,
c) 2.  § (2) bekezdése.

4.  § Ez a rendelet 2010. június 10-én lép hatályba, és az azt követõ napon hatályát veszti.

5.  § Ez a rendelet
a) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérõl, engedélyezésérõl és korlátozásáról (REACH), az Európai

Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi
rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK,
a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezésérõl  szóló 2006. december 18-i
1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 126. cikkének,

b) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézésérõl és csomagolásáról (CLP), a 67/548/EGK és az 1999/45/EK
irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezésérõl, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról  szóló
2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 47. cikkének

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelete
a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról

A Kormány a kutatás-fejlesztésrõl és a technológiai innovációról  szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 34.  § a) és c) pontjában,
az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124.  § (2) bekezdés zsa) pontjában, az 59–69.  § tekintetében a Kutatási és
Technológiai Innovációs Alapról  szóló 2003. évi XC. törvény 17.  § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  §
(1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A jogszabály hatálya

1.  § (1) E rendelet hatálya a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektekhez pályázati úton és pályázaton kívül
– jogszabályon, nemzetközi szerzõdésen, kormányhatározaton, valamint kérelmen alapuló egyedi döntés alapján –
nyújtott közfinanszírozású támogatásokra terjed ki.

(2) A rendelet hatálya a Magyar Tudományos Akadémia esetében csak a pályázati céllal jóváhagyott fejezeti kezelésû
elõirányzatok terhére nyújtott támogatásokra terjed ki.

(3) A rendelet hatálya – a 6–7.  § és az 56–58.  § kivételével – nem terjed ki az Országos Tudományos Kutatási
Alapprogramokból, az Európai Unió strukturális alapjaiból, az Európai Unió Kohéziós Alapjából, az EGT Finanszírozási
Mechanizmusból, a Norvég Finanszírozási Mechanizmusból, valamint a Svájci Hozzájárulásból nyújtott
támogatásokra.

2. Értelmezõ rendelkezések

2.  § E rendelet alkalmazásában
1. döntéshozó: az 1.  § (1)–(2) bekezdésben meghatározott közfinanszírozású támogatások forrása felett döntési jogkörrel

rendelkezõ személy vagy testület;
2. elõ ze tes programértékelés: a program tervezésekor, annak véglegesítése elõtt végrehajtott programértékelés annak

vizsgálatára, hogy a tervezett program elõsegíti-e a célok meg valósulását, a rendelkezésre álló erõforrásokkal
végrehajtható-e az adott program, valamint a monitoring és a késõbbi programértékelések számára megfelelõ
információk rendelkezésre állnak-e;

3. indikátor: a programértékelés során a program céljainak teljesülését számszerûen vizsgáló mutatószám és
szakmaspecifikus eredménymutató;

4. konzorcium: a részes felek (tagok) polgári jogi szerzõdésben szabályozott munkamegosztásán alapuló
együttmûködése kutatás-fejlesztési, technológiai innovációs tevékenység közös folytatása vagy egy
kutatás-fejlesztési, technológiai innovációs projekt közös meg valósítása céljából;

5. közbensõ programértékelés: a program meg valósítása, végrehajtása közben végzett programértékelés a szükséges
korrekciók megtétele érdekében;

6. pályázati felhívás: támogatási program végrehajtása érdekében megjelentetett felhívás a támogatási programban
 való részvételre;

7. pályázati kiírás: a pályázati felhívás és az útmutató, amelyek együttesen tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes
feltételt;

8. pályázati útmutató: a pályázati felhívás alapján, a pályáztatás részletes szabályait tartalmazó dokumentum;
9. pályázati koncepció: a fejezetet irányító szerv által elkészített, a pályázati kiírás alapját szolgáltató dokumentum, amely

tartalmazza a pályázat célját és keretösszegét, a pályázói kört, a bírálás menetét és az indikátorokat;
10. pályázatkezelõ: jogszabályban vagy gazdálkodási szabályzatban kijelölt szerv, mely a pályázatok lebonyolítását,

a támogatási szerzõdés megkötését és végrehajtását, a meg valósítás ellenõrzését e jogszabályban meghatározottak
szerint végzi;

11. pályamû: a pályázati kiírás alapján benyújtott dokumentumok összessége;
12. pályáztatási akcióterv: a fejezetet irányító szerv által elkészített dokumentum, amely tartalmazza az adott idõszakra

tervezett pályázatok célját, keretösszegét, a pályázók körét, a bírálás menetét és az indikátorokat;
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13. programértékelés: a közpénzek eredményes felhasználásának vizsgálata érdekében, a közfinanszírozású
kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs programok eredményeinek, a program végrehajtása során
a rendelkezésre álló erõforrásokkal és az eredeti célokkal  való összhangban állását, az eredmények
gazdasági-társadalmi hasznosítását és a hasznosítás hatásait elemzõ tevékenység;

14. programértékelési terv: a programértékelés céljainak, módszerének és idõbeli ütemezésének összefoglalása;
15. saját forrás: a kedvezményezett által a támogatott projekthez biztosított forrás és eszközök, amelybe az államháztartás

alrendszereibõl nyújtott támogatás nem számítható be, kivéve a támogatást igénylõ költségvetési szervnek vagy
irányító szervének költségvetésében az adott célra elõirányzott összeget;

16. utólagos programértékelés: a program lezárása utáni programértékelés a célok elérésének, a forrásfelhasználás
eredményességének vizsgálata, a siker vagy a kudarc tényezõinek feltárása, valamint a jövõre nézve szükséges
javaslatok megfogalmazása.

3. A közfinanszírozású támogatás formái és a támogatásra jogosultak köre

3.  § Közfinanszírozású támogatás nyújtható
a) nyílt pályázati rendszerben, támogatási programok keretében;
b) pályázaton kívül, jogszabályban, nemzetközi szerzõdésben, kormányhatározatban meghatározott feladatok

végrehajtására;
c) pályázaton kívül, kérelemre, a döntéshozó egyedi döntése alapján az e rendeletben foglaltakkal összhangban.

4.  § A közfinanszírozású támogatás formái:
a) vissza nem térítendõ támogatás;
b) részben vagy egészben visszatérítendõ támogatás;
c) kamattámogatás;
d) kockázati tõkejuttatás.

5.  § Közfinanszírozású támogatást kaphatnak Magyarországon székhellyel rendelkezõ jogi személyek, jogi személyiség
nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, külföldi székhelyû vállalkozások magyarországi fióktelepei,
Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ természetes személyek.

4. Összehangolás, adatszolgáltatás

6.  § (1) A fejezetet irányító szerv – a többi fejezetet irányító szervvel összehangolt –, a stratégiai célok elérését ismertetõ éves
pályáztatási akciótervet készít.

(2) Több forrásból finanszírozott közös pályázati kiírás esetében a fejezetet irányító szervek és a pályázatkezelõk
megállapodnak a pályázatkezelõi tevékenységek megosztásáról, így különösen a pályamû befogadása, a bírálás,
a szerzõdéskötés, a finanszírozás, a szerzõdéskezelés és az ellenõrzés rendjérõl.

7.  § A fejezetet irányító szerv minden év január 31-ig a Központi Statisztikai Hivatalnak statisztikai célra megküldi azon
szervezetek listáját, amelyek részére költségvetési forrásból az elõzõ naptári évben kutatás-fejlesztési célra kifizetés
történt. A lista tartalmazza a támogatásban részesített nevét, székhelyét, adószámát, a kiutalt összeget és a kifizetés
jogcímét.

II. FEJEZET
A NYÍLT PÁLYÁZATI RENDSZERBEN NYÚJTOTT TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

5. Közös szabályok

8.  § Pályázni egyénileg és konzorciumi formában lehetséges.

9.  § (1) Konzorcium tagja csak az az 5.  §-ban meghatározott jogalany lehet, aki a pályázati kiírásban meghatározott
követelményeknek megfelel.
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(2) A konzorciumot a fejezetet irányító szervvel és a pályázatkezelõvel szemben a konzorciumi szerzõdésben kijelölt tag
képviseli.

10.  § (1) Törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kizáró okokon túl nem pályázhat az 5.  § szerinti jogalany, ha
a) a pályamû benyújtásának idõpontjában nem minõsül köztartozásmentes adózónak;
b) vele szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelezõ határozata van hatályban;
c) nehéz helyzetben lévõ vállalkozásnak minõsül;
d) az érintett elõirányzat támogatási rendszerébõl kizárták.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát a kérelmezõ úgy igazolja, hogy
a) csatolja az errõl  szóló, 30 naptári napnál nem régebben kiállított közokiratot vagy
b) nyilatkozik arról, hogy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

(3) Az (1) bekezdés b)–c) pontja szerinti kizáró okról a pályázó nyilatkozatot tesz.

11.  § (1) A döntéshozó és a pályázatkezelõ gondoskodik arról, hogy a védett adat és üzleti titok ne kerüljön nyilvánosságra, ne
juthasson illetéktelen személy tudomására és a személyes adatok védelme biztosított legyen.

(2) A pályázó azonosításához szükséges adatok kivételével a pályázótól nem kérhetõ olyan adat igazolása, amely
nyilvános vagy amelyet valamely hatóság, bíróság vagy a Magyar Országos Közjegyzõi Kamara jogszabállyal
rendszeresített nyilvántartása tartalmaz és az ebbõl a nyilvántartásból  való adatszolgáltatás ingyenes.

6. Pályázati kiírás és pályázati útmutató

12.  § (1) A pályázati kiírást a pályázatkezelõ készíti el.
(2) A pályázati felhívás az alábbiakat tartalmazza:

a) a pályamû célját, témakörét;
b) a támogatásra jogosultak körét;
c) a támogatás formáját és futamidejét;
d) a rendelkezésre álló, megítélhetõ pénzügyi forrás tervezett éves mértékét;
e) – ha meghatározásra kerül – a támogatás maximális és minimális mértékét és
f) a pályamû benyújtásának módját, helyét és határidejét.

(3) A pályázati útmutató – a pályázati felhívásban foglaltakon túl – az alábbiakat tartalmazza:
a) a kizáró okokat;
b) a támogatás kategóriáját;
c) a szükséges saját forrás mértékét, a támogatási intenzitást;
d) a támogatható tevékenységeket;
e) az elszámolható költségek körét és az elszámolás módját;
f) a pályamû benyújtásának tartalmi és formai feltételeit;
g) a hiánypótlás módját vagy a hiánypótlás kizárását;
h) a bírálási, kiválasztási szempontokat, a bírálás menetét és idõbeli ütemezését;
i) a támogatási döntés elleni jogorvoslati lehetõséget, határidejét és benyújtásának módját;
j) a szerzõdéskötés feltételeit;
k) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elvárt biztosítékait;
l) az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló kötelezettségre történõ utalást;
m) az indikátorokat;
n) a projekt adatlapot;
o) a pályamû összeállítását segítõ útmutatót és
p) tájékoztatást arra nézve, hogy a pályázók hol kaphatnak felvilágosítást a pályázattal kapcsolatban.

13.  § (1) A döntéshozó által jóváhagyott pályázati kiírást a pályázatkezelõ a honlapján közzéteszi.
(2) A pályázatkezelõ a pályázati kiírás megjelenésérõl, elektronikus elérhetõségérõl és lényegesebb tartalmi elemeirõl

elektronikusan értesíti
a) a nemzeti hírügynökséget;
b) a kormányzati internetes portál fenntartóját;
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c) regionális program esetében a területileg érintett regionális fejlesztési ügynökségeket és regionális innovációs
ügynökségeket.

14.  § (1) A pályamû benyújtásának végsõ határideje nem lehet korábbi a pályázati kiírásnak a pályázatkezelõ honlapján  való
közzétételétõl számított 30. naptári napnál.

(2) A pályázatkezelõ a pályázati idõszak alatt biztosítja, hogy a pályázó elektronikus úton vagy telefonon kérdést tegyen
fel és arra a kérdés beérkezésétõl számított 5 munkanapon belül tájékoztatást kapjon.

(3) Ha jogszabályváltozás folytán vagy egyéb okból szükségessé válik a pályázati kiírás módosítása, a pályázatkezelõ
módosítja azt, és ezt a tényt – a módosítás kiemelésével – közzéteszi a 13.  § (1) bekezdésében meghatározott módon.
A pályázati kiírás módosítása esetén az (1) bekezdésben megjelölt határidõket a pályázatkezelõ legalább 15 naptári
nappal meghosszabbítja.

15.  § A pályázatkezelõ köteles biztosítani a pályamûvek elektronikus úton  való benyújtásának lehetõségét.

7. A pályamû bírálása

16.  § (1) A bíráláshoz kapcsolódó eljárásrend és a bírálási szempontok kidolgozása a pályázatkezelõ feladata. A benyújtási
határidõt köve tõen az értékelési szempontokon változtatni nem lehet.

(2) Nemzetközi együttmûködésben kiírt, nemzetközi bírálású pályázati kiírások esetében a 17–24.  § rendelkezéseitõl
– a nemzetközi kiírás tartalmát figye lembe véve – el lehet térni.

17.  § (1) A pályázatkezelõ a benyújtási határidõt – folyamatos beadású programok esetében a pályázati kiírásban
meghatározott idõpontokat – követõ 10 munkanapon belül megvizsgálja, hogy a pályamû megfelel-e a pályázati
kiírásban meghatározott formai feltételeknek.

(2) Ha a benyújtott pályamû nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott formai feltételeknek és a pályázati kiírás
lehetõséget nyújt a hiánypótlásra, legalább 5, legfeljebb 15 munkanapos határidõ kitûzésével – a hiba, hiányosság
egyidejû megjelölése mellett – felszólítja a pályázót pályamûvének kijavítására.

(3) Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan vagy hiányosan nyújtja be, avagy a hiányosságot nem pótolja a megadott
határidõn belül, továbbá ha a pályázati kiírás nem ad lehetõséget hiánypótlásra, a hibás, hiányos pályamûvet
a pályázatkezelõ további vizsgálat nélkül elutasítja.

(4) Ha a pályamû megfelel a pályázati kiírásban meghatározott formai feltételeknek, a pályázatkezelõ a 17.  §
(1) bekezdésében meghatározott határidõn belül befogadó nyilatkozatot küld a pályázónak.

18.  § (1) A pályázó formai hiba  miatt történõ elutasítás esetén az elutasításról  szóló értesítés kézhezvételétõl számított
5 munkanapon belül az indok megjelölésével írásbeli panaszt (a továb biak ban: panasz) nyújthat be
a pályázatkezelõhöz.

(2) A pályázatkezelõ az elutasításról  szóló döntése ellen benyújtott panasz esetén
a) a panaszban foglaltaknak 5 munkanapon belül helyt ad, egyúttal gondoskodik a jogszerû állapot helyreállításáról

és errõl haladéktalanul értesíti a pályázót vagy
b) a panaszt és az abban foglaltakkal kapcsolatos álláspontját 5 munkanapon belül a döntéshozónak megküldi.

(3) A döntéshozó a felterjesztett panaszról 10 munkanapon belül dönt, döntése ellen további panasznak helye nincs.

19.  § (1) A pályázati kiírásnak megfelelõ pályamû értékelését – a pályáztatási akcióterv vagy a pályázati koncepció ilyen
rendelkezése esetén – szakértõ (a továb biak ban: szakértõ) végzi. A szakértõ a pályamûvet a pályázati útmutatóban
megjelölt bírálati és kiválasztási szempontok szerint értékeli.

(2) Szakértõ az lehet, aki a pályázati kiírás tárgyának megfelelõ szakértelemmel és az adott területen minimum három év
szakmai gyakorlattal rendelkezik.

20.  § (1) A bírálás során a szakértõ pályamûvenként értékelõ lapot vezet.
(2) Az értékelõ lap tartalmazza

a) a pályázó és a pályamû legfontosabb adatait;
b) a projektkiválasztási szempontok szerinti szöveges értékelést, továbbá a pontozást vagy rögzített skálán történõ

értékelést;
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c) a szakértõ a pontozással vagy rögzített skálán történõ értékeléssel összhangban álló, részletes indokolással
ellátott javaslatát a projektjavaslat változatlan tartalommal történõ támogatására, csökkentett összköltséggel
vagy szakmai tartalommal történõ támogatására vagy elutasítására;

d) támogatási javaslat esetén – ha szükséges – a pályázó által teljesítendõ elõfeltételek meghatározását.

21.  § (1) Ha a pályáztatási akcióterv vagy a pályázati koncepció elõírja, a pályamûvek bírálását – a szakértõi bírálat mellett vagy
ahelyett – az e célra létrehozott bizottság (a továb biak ban: bizottság) végzi.

(2) A bizottság tagját és elnökét – a pályázati koncepciónak meg fele lõen – a fejezetet irányító szerv vezetõje vagy
a döntéshozó kéri fel.

(3) A bizottság tagjára a 19.  § (2) bekezdését meg fele lõen alkalmazni kell.
(4) A döntéshozó a pályázati koncepcióban az (1) bekezdésben foglaltakon túl más feladatokat is meghatározhat

a bizottság számára. Ilyen feladat lehet különösen a projektek teljesülésének rendszeres szakmai ellenõrzése.

22.  § (1) A bizottság a szakértõi bírálatot nem veszi figye lembe, ha megállapítható, hogy
a) a szakértõi bírálat elfogult,
b) a szöveges értékelés elemei, az összefoglaló javaslat és az adott pontszámok nincsenek egymással összhangban

vagy
c) több szakértõ bevonása esetén a szakértõk által adott pontszámok között az eljárásrendben rögzített mértéket

meghaladó eltérés tapasztalható.
(2) A bizottságnak a pályamûvel kapcsolatos döntési javaslata az alábbi lehet:

a) a pályamû támogatása a pályamûben megfogalmazottakhoz képest változatlan tartalommal és feltételekkel;
b) a pályamû támogatása csökkentett összköltséggel,  illetve csökkentett tartalommal;
c) a pályamû elutasítása.

(3) A bizottság a pályamû csökkentett összköltséggel történõ támogatását akkor javasolhatja, ha a csökkenés mértéke
nem haladja meg a kért támogatás 20%-át.

(4) A bizottság a támogatási szerzõdés aláírásához jogszabályban meghatározott etikai bizottság szakhatósági
állásfoglalásának beszerzését javasolhatja, amely teljesítését a pályázónak a támogatási szerzõdés aláírása elõtt
igazolnia kell.

23.  § (1) A szakértõ, a bizottság elnöke és a bizottság tagja köteles összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot tenni
az általa bírált minden egyes pályamû vonatkozásában.

(2) Nem lehet szakértõ, valamint a pályamûre vonatkozó döntési javaslat elõkészítésében és a döntés meghozatalában
nem vehet részt az, aki
a) a pályázóval vagy annak tulajdonosával munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll;
b) a pályázóval szakmai közös projektben dolgozik;
c) a benyújtott dokumentumok elõkészítésében vagy kidolgozásában bármilyen formában részt vett;
d) a tervezett projekt végrehajtásában részt vevõ, vagy az a)–c) pontban megjelölt személynek a polgári

tör vénykönyv (a továb biak ban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója vagy élettársa;
e) a pályázatban tulajdoni részesedéssel – kivéve a nyilvánosan mûködõ részvénytársaságban történõ tulajdoni

részesedést – rendelkezik, vagy annak vezetõ tisztségviselõje, könyvvizsgálója vagy felügyelõ bizottsági tagja;
f) más, ismert okból tõle tárgyilagos értékelés nem várható.

(3) A szakértõ, a bizottság elnöke és a bizottság tagja köteles haladéktalanul bejelenteni a döntéshozónak, ha vele
szemben a (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok áll fenn. A bizottság tagja és elnöke a bejelentéstõl kezdve nem
vehet részt a pályamû vonatkozásában a pályázati döntés elõkészítésének folyamatában.

(4) A pályázó, a szakértõ, a bizottság elnöke és a bizottság tagja – a pályamû elbírálásához, a szakértõi,  illetve a bizottsági
tevékenység ellátásához feltétlenül szükséges – személyes adatát a pályázatkezelõ kezeli az érintetteknek
az adatkezeléshez történõ elõ ze tes, írásbeli hozzájárulását köve tõen.

(5) A pályázatkezelõ biztosítja a szakértõ anonimitását.

24.  § (1) A bizottság mûködésének feltételeirõl a pályázatkezelõ gondoskodik. A mûködtetés finanszírozása a forrás
kezelésével kapcsolatos költségek terhére történik.

(2) A pályázatkezelõ eljárásrendben szabályozza a bizottság eljárását. Az eljárásrendet a pályázatkezelõ honlapján
közzéteszi.
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(3) A bizottság ülésérõl a pályázatkezelõ jegyzõkönyvet készít. A jegyzõkönyv tartalmazza
a) az ülés helyét és idõpontját;
b) a jelenlévõ tagok nevét;
c) támogatás esetében a támogatás összegét és arányát;
d) az összköltség,  illetve tartalom csökkentése esetén a csökkentés mértékét és indokát;
e) elutasítás esetén, valamint a szakértõi javaslatától eltérõ döntési javaslat esetén annak részletes indokolását;
f) a szavazás módját és eredményét;
g) bármely tag különvéleményét, ha azt a tag kéri.

8. Döntés

25.  § (1) A döntéshozó a döntési javaslat benyújtásától számított 15 munkanapon belül
a) jóváhagyja a döntési javaslatot,
b) a bizottság által összeállított rangsortól eltérõen dönt vagy
c) részletes indokolás alapján – amelyet a döntés dokumentációjában is rögzíteni kell – elrendeli a pályamû(vek)

újraértékelését.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja esetén a döntésrõl a döntéshozó tájékoztatja a bizottságot.
(3) A támogatásról  szóló döntés e rendelet alkalmazásában kötelezettségvállalásnak minõsül.
(4) A szakmailag támogatandó projekt esetében a döntéshozó – ha a pályázati koncepció és a pályázati kiírás lehetõvé

teszi – a projekt meg valósításának részleteirõl egyeztetést kezdeményezhet a pályázóval.

26.  § A döntésrõl a pályázót a pályázatkezelõ a döntéstõl számított 10 munkanapon belül írásban értesíti. Az elutasítás vagy
csökkentett összegû,  illetve tartalmú támogatás esetében az elutasítás vagy a csökkentés részletes indokát
a pályázóval közölni kell.

27.  § (1) A pályázó a döntés ellen jogszabálysértés vagy a pályázati kiírásban foglaltak megsértése esetén a döntés
kézhezvételétõl számított 5 munkanapon belül az indok megjelölésével írásbeli panaszt nyújthat be a döntéshozóhoz.

(2) A döntéshozó
a) a panaszban foglaltaknak 5 munkanapon belül helyt ad, egyúttal gondoskodik a jogszerû állapot helyreállításáról

és errõl haladéktalanul értesíti a pályázót vagy
b) a panaszt és az abban foglaltakkal kapcsolatos álláspontját 5 munkanapon belül a fejezetet irányító szerv

vezetõjének megküldi.
(3) A fejezetet irányító szerv vezetõje a felterjesztett panaszról 15 munkanapon belül dönt, döntése ellen további

panasznak helye nincs.
(4) Ha a döntéshozó egyben a fejezetet irányító szerv vezetõje, akkor a panasz kézhezvételét követõ 15 munkanapon

belül
a) a panasznak helyt ad és gondoskodik a jogszerû állapot helyreállításáról, vagy
b) a panaszt elutasítja
és errõl haladéktalanul értesíti a pályázót.

III. FEJEZET
AZ EGYÉB KÖZFINANSZÍROZÁSÚ TÁMOGATÁSI FORMÁKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

28.  § (1) A kérelmen alapuló döntés esetén az egyedi kérelem támogatásának feltételét a fejezetet irányító szerv vezetõje
határozza meg. A támogatás nyújtásának szempontrendszerét és döntés elõkészítése során alkalmazott eljárásrendet
a döntéshozó és a pályázatkezelõ a honlapján közzéteszi.

(2) A kérelmeket a pályázatkezelõhöz kell benyújtani. A kérelem támogatásáról a döntéshozó dönt.

14210 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 65. szám



IV. FEJEZET
A KÖZFINANSZÍROZÁSÚ TÁMOGATÁSOK KÖZÖS SZABÁLYAI

9. A támogatási szerzõdés tartalma, megkötése és módosítása

29.  § (1) A támogatásról  szóló döntés alapján a pályázatkezelõ a meg valósítandó feladatot, a teljesítés módját, a projekt
összköltségét, a támogatás mértékét és formáját, a támogatás kifizetésének módját és ütemezését, a támogatási
szerzõdés lezárásának követelményeit, az ellenõrzési jogosultság elfogadását, a nyertes támogatásigénylõ vagy
pályázó (a továb biak ban együtt: kedvezményezett) által vállalt kötelezettségek nem teljesítése esetén alkalmazandó
jogkövetkezményeket is tartalmazó támogatási szerzõdést köt a kedvezményezettel.

(2) Nem köthetõ támogatási szerzõdés azzal, aki a támogatott tevékenység megkezdéséhez szükséges jogerõs hatósági
engedélyekkel nem rendelkezik.

30.  § (1) Az egy évnél hosszabb futamidejû pályázatok esetében a pályamûben megjelölt feladatok elvégzése módjának,
határidejének és költségének tekintetében a pályázatkezelõ a pályázóval a pályamûben megjelöltektõl és a döntés
szerinti támogatási feltételektõl eltérõen is megállapodhat. A pályamû és a döntés más tartalmi eleme nem
változtatható meg.

(2) A pályázatkezelõ a döntéstõl – az (1) bekezdésben meghatározott esetben a tárgyalás lezárásától – számított
10 munkanapon belül megküldi szerzõdéskötési ajánlatát.

(3) A támogatási szerzõdés megkötésére a pályázatkezelõ a támogatási döntésrõl  szóló értesítés kézhezvételétõl
számított legfeljebb 60 naptári napos határidõt állapít meg, amely határidõig a döntésre az ajánlati kötöttség
szabályait meg fele lõen alkalmazni kell. Ha e határidõn belül a kedvezményezett hibájából nem jön létre a támogatási
szerzõdés, a támogatásról  szóló döntés hatályát veszti.

(4) A támogatás kedvezményezettje köteles (felhatalmazó levél útján) beszedési megbízás érvényesítésének jogára
felhatalmazni a pályázatkezelõt.

(5) A pályázati kiírás eltérõ rendelkezése hiányában a (4) bekezdésben szereplõ kötelezettség nem vonatkozik
az ösztöndíj jellegû vissza nem térítendõ támogatásban részesült természetes személyre, központi költségvetési
szervre, a Magyar Tudományos Akadémiára és intézményeire, valamint az olyan támogatásra, amelyek teljes
folyósítására a záróbeszámoló elfogadása után, utólag kerül sor.

31.  § (1) A támogatási szerzõdés elõírhatja, hogy a projekt keretében létrehozott szellemi alkotáshoz fûzõdõ jogok harmadik
személyre történõ átruházásáról a pályázatkezelõt elõ ze tesen értesíteni kell. Az átruházás érvényessége a fejezetet
irányító szerv elõ ze tes jóváhagyásától is függõvé tehetõ.

(2) Ha a pályázati kiírásban elõ írásra került, a támogatási szerzõdésben rendelkezni kell a projekt eredményeként létrejött
szellemi alkotás közcélú felhasználásra ellenérték nélkül történõ átengedésérõl.

32.  § (1) A kedvezményezett köteles a támogatási szerzõdés hatályának idõtartama alatt a támogatási szerzõdésben foglalt
adatok megváltozását a pályázatkezelõnek 10 munkanapon belül bejelenteni.

(2) A kedvezményezett köteles a pályázatkezelõnek a felmerüléstõl számított 10 munkanapon belül bejelenteni, ha
a projekt meg valósítása során az olyan tényt vagy körülményt, amely alapján a támogatási szerzõdés módosítása válik
szükségessé.

(3) Ha a projekt összköltsége csökkent a tervezetthez képest, a támogatási összeget csökkenteni kell. A döntéshozó
jogosult a támogatáscsökkentés mértékének meghatározására.

(4) A támogatási szerzõdés módosítását a kedvezményezett és a pályázatkezelõ egyaránt jogosult kezdeményezni.
(5) A támogatási szerzõdés kedvezményezett által kezdeményezett módosításának elutasítása esetén az indokolással

ellátott döntésérõl – a döntést követõ 10 munkanapon belül – a pályázatkezelõ írásban tájékoztatja
a kedvezményezettet.

10. Konzorciumi szerzõdés

33.  § (1) A pályázati kiírás eltérõ rendelkezése hiányában több személy vagy szervezet együttes pályázása esetén a támogatási
szerzõdés megkötésének feltétele, hogy az együttmûködésben részes felek (a konzorcium tagjai) egymással
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– az e rendeletben, valamint a pályázati kiírásban meghatározott feltételekkel – írásban szerzõdést kössenek
(konzorciumi szerzõdés).

(2) A konzorciumi szerzõdésben rendelkezni kell
a) a szellemi tulajdon meghatározásáról, ha a meg valósítandó projekt jellege olyan szellemi tulajdon felhasználását

teszi szükségessé, amelynek már a támogatási szerzõdés létrejötte elõtt konzorciumi tag a jogosultja, és
az érintett konzorciumi tag a szellemi tulajdont a projekt meg valósítása érdekében a konzorcium rendelkezésére
kívánja bocsátani,

b) az a) pont szerinti jogok tekintetében a többi konzorciumi tag részére biztosított felhasználási jog feltételeirõl és
esetleges idõbeli korlátozásáról,

c) a projekt eredményeként létrejött szellemi alkotással kapcsolatos jogok konzorciumi tagok közötti arányáról,
d) az egyes konzorciumi tagok jogának mértékérõl a projekt eredményeként létrejött szellemi alkotással

kapcsolatban, ha az adott szellemi alkotást több konzorciumi tag hozta létre, és az így keletkezett szellemi
tulajdonra a közös tulajdonra vonatkozó szabályokat meg fele lõen alkalmazni kell,

e) arról, hogy az a)–d) pontok szerinti jogok és kötelezettségek a konzorciumi tagokat milyen módon jogosítják,
 illetve terhelik, ideértve az iparjogvédelmi oltalom megszerzésének költségeirõl történõ megállapodást is,

f) a konzorciumi tag együttmûködésbõl  való kilépésének és kizárásának feltételeirõl, különös tekintettel a projekt
során már létrehozott eredményekre,

g) a konzorciumi tagok között a projekt végrehajtásával kapcsolatban keletkezett jogviták rendezésének módjáról,
valamint

h) arról, hogy mely tag jogosult a konzorcium képviseletére.

34.  § (1) Ha a konzorcium egy tagja a projekt befejezése elõtt a konzorciumi szerzõdést felmondja, attól eláll vagy
a konzorciumban  való részvétele bármilyen más módon megszûnik, avagy vele szemben felszámolási eljárás indul
vagy végelszámolást kezdeményez, köteles az esemény bekövetkeztétõl számított 15 napon belül a konzorcium
vezetõje vagy képviselõje számára részletes szakmai és pénzügyi elszámolást készíteni, továbbá a meg valósult
eredményeket teljes körûen és tételesen részére ingyenesen átadni, a létrehozott szellemi alkotásokhoz fûzõdõ
jogokat a konzorcium tagjaira ingyenesen átruházni és a támogatás fel nem használt részét visszautalni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a konzorcium többi tagja részére nyújtandó további támogatás
folyósítását a pályázatkezelõ felfüggeszti az értesítést követõ 10 munkanapon belül és errõl haladéktalanul értesíti
a döntéshozót. A döntéshozó 20 munkanapon belül dönt a konzorcium tagjai részére nyújtandó támogatás további
folyósításának feltételeirõl.

(3) Tagkiválás esetén – a fel nem használt támogatás és a saját forrás biztosítása mellett – a döntéshozó jóváhagyásával új
vagy korábbi konzorciumi tag vállalhatja át a kilépett tag feladatait. A konzorciumvezetõ tag kilépése esetén a projekt
akkor támogatható tovább, ha annak eredményes befejezésének feltételei kialakíthatók.

(4) Ha a tag kiválása a projekt teljesítését ellehetetleníti, a pályázatkezelõ a támogatási szerzõdéstõl elállhat vagy
felmondhatja azt.

11. A támogatás folyósítása

35.  § (1) A támogatás a támogatási szerzõdésben rögzített pénzügyi és idõbeli ütemezésben vehetõ igénybe.
(2) A támogatás igénybevétele – a kamattámogatás kivételével – teljesítésarányosan, utólag történik (utófinanszírozás).
(3) Költségvetési szerv számára a támogatás folyósítása a támogatási szerzõdés megkötését követõ 30 napon belül

elõfinanszírozással, a támogatott számlájára  való átutalással vagy elõirányzat-átcsoportosítással is történhet, ha
a támogatott projekt az átutalástól számított 12 hónapon belül meg valósul.

(4) Ha a pályázati kiírás eltérõen nem rendelkezik, a kedvezményezett a pályamû benyújtását köve tõen keletkezett
költségeket számolhat el.

36.  § (1) A támogatási szerzõdés teljesítése során lehetõség van több részletben történõ elõlegfizetésre. Az elõleg
folyósításának szabályait a támogatási szerzõdés tartalmazza.

(2) Idõközi fizetést a pályázatkezelõ a kedvezményezett által ténylegesen kifizetett kiadásokhoz igazodva teljesíthet.
A projektre elõlegként kiutalt és az idõközi fizetések összege nem haladhatja meg – költségvetési szervek kivételével –
a megítélt támogatás 90%-át. Idõközi fizetésnek nem elõfeltétele a folyósított elõleg teljes összege felhasználásának
igazolása és az azzal történõ elszámolás.
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(3) Elõleg igénybevétele és idõközi kifizetés esetén a támogatási összeg fennmaradó része csak a szakmai és pénzügyi
záróbeszámoló elfogadása után folyósítható.

37.  § A támogatás folyósítása konzorcium esetében a konzorciumvezetõ tag számlájára történõ átutalással is történhet, ha
a pályázati kiírás ezt lehetõvé teszi és a kedvezményezettek errõl a konzorciumi megállapodásban megállapodtak.

38.  § (1) A kedvezményezett köteles elkülönítetten nyilvántartani minden, az e rendelet hatálya alá tartozó projekt
meg valósításához kapcsolódó bevételt, kiadást és dokumentumot.

(2) A kedvezményezett a támogatásból származó kamatbevételt a támogatási szerzõdésben megjelölt célra köteles
használni.

39.  § A támogatási szerzõdés teljesítésérõl a kedvezményezett a támogatási szerzõdésben meghatározottak szerint,
a projekt meg valósításának fõbb szakaszaihoz igazodva idõközi-, a projekt teljesítését köve tõen záró szakmai
beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles benyújtani a pályázatkezelõnek.

40.  § (1) A kedvezményezett pénzügyi elszámolása felhasználási nyilatkozat és számlaösszesítõ benyújtásával történik.
(2) A kedvezményezett könyvvizsgálói záradékkal ellátott felhasználási nyilatkozattal tanúsítja, hogy az elszámolni kívánt

költség az adott projekt kapcsán alkalmazandó tárgyi és idõbeli elszámolhatósági szabályokkal összhangban,
számlákkal vagy egyéb gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatokkal alátámasztva, teljesítésigazolás
mellett, a köztartozásra és a kettõs finanszírozás elkerülésére vonatkozó elõ írások figye lembevétele mellett került
felhasználásra.

(3) A fejezetet irányító szerv eltekinthet az idõközi pénzügyi elszámolás keretében benyújtott felhasználási nyilatkozat
könyvvizsgálói ellenjegyzésétõl, ha a kedvezményezett vállalja, hogy a záró pénzügyi elszámolás keretében az egész
projektre kiterjedõ könyvvizsgálói ellenjegyzéssel ellátott felhasználási nyilatkozatot nyújt be.

(4) A fejezetet irányító szerv eltekinthet egyes költségfajták – különösen az általános (rezsi) költség, menedzsment költség 
– tekintetében a bizonylaton alapuló elszámolástól, ha ezek a költségek és a projekt összköltségének aránya a pályázati 
kiírásban rögzített.

(5) Ha a fejezetet irányító szerv díj vagy ösztöndíj jellegû vissza nem térítendõ támogatást vagy átalány-elszámoláson
alapuló támogatást nyújt, a felhasználási nyilatkozatot és számlaösszesítõt nem kell alkalmazni.

41.  § Ha a pályázati kiírás eltérõen nem rendelkezik, konzorcium esetében a konzorciumi tagok szakmai beszámolóját és
pénzügyi elszámolását a konzorciumvezetõ összesíti és küldi meg a pályázatkezelõnek.

42.  § (1) Ha a kedvezményezett a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás tekintetében jelentési kötelezettségét
határidõben nem vagy hiányosan teljesíti, a pályázatkezelõ a határidõ lejártát követõ 20 munkanapon belül legfeljebb
egy alkalommal írásban felszólítja a szakmai beszámolási és a pénzügyi elszámolási kötelezettségnek a felszólítás
kézhezvételétõl számított 10 munkanapon belül történõ hiánytalan teljesítésére.

(2) Ha a kedvezményezett az (1) bekezdés szerinti határidõt neki felróható módon elmulasztja, a kedvezményezett
késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelem kezdõ idõpontja az (1) bekezdésben meghatározott határidõt
követõ nap, utolsó napja a pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló benyújtását megelõzõ naptári nap. A kötbér
alapja a projekt keretében kiutalt, de el nem számolt támogatás összege. A késedelmi kötbér mértéke
a) 1–60 naptári nap közötti késedelem esetén a kötbér alapját képezõ támogatás 0%-a;
b) 61–180 naptári nap közötti késedelem esetén a kötbér alapját képezõ támogatás 3%-a;
c) 181–365 naptári nap közötti késedelem esetén a kötbér alapját képezõ támogatás 10%-a;
d) 365 naptári napot meghaladó késedelem esetén a kötbér alapját képezõ támogatás 20%-a.

(3) Ha a követelés mértéke nem éri el a tízezer forintot, a követelés érvényesítésétõl el kell tekinteni.
(4) A támogatási szerzõdés teljesítése során a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadásáról vagy elutasítás

esetén a további eljárásról a pályázatkezelõ dönt a támogatási szerzõdésben meghatározott idõn, de legfeljebb
a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás beérkezésétõl számított 45 munkanapon belül. A hiánypótlásra  való
felszólítástól a hiányosságnak a pályázatkezelõhöz történõ beérkezésig terjedõ idõszak a határidõbe nem számít bele.

43.  § (1) A pályázatkezelõ a hiánytalan szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtását követõ 60 naptári napon belül
folyósítja a támogatást,  illetve elõleg és idõközi kifizetés esetén a támogatás fennmaradó részét.
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(2) Késedelmes folyósítás esetén a kedvezményezett késedelmi kötbérre jogosult. A kötbér mértéke
a) 1–60 naptári nap közötti késedelem esetén a késedelemmel érintett kifizetés 0%-a;
b) 61–180 naptári nap közötti késedelem esetén a késedelemmel érintett kifizetés 3%-a;
c) 181–365 naptári nap közötti késedelem esetén a késedelemmel érintett kifizetés 10%-a;
d) 365 naptári napot meghaladó késedelem esetén a késedelemmel érintett kifizetés 20%-a.

(3) Ha a követelés mértéke nem éri el a tízezer forintot, követelést érvényesíteni nem lehet.

44.  § (1) Ha a pályázatkezelõ a szakmai beszámolóból megállapítja, hogy az elvégzett tevékenység nem áll összhangban
a támogatási szerzõdésben foglaltakkal,
a) tájékoztatja a kedvezményezettet arról, hogy a támogatás kifizetéséhez milyen korrekciókat kell tennie vagy
b) kezdeményezi a támogatási szerzõdés módosítását, a támogatás felfüggesztését vagy a támogatási szerzõdéstõl

történõ elállást.
(2) A pályázatkezelõ – a támogatási szerzõdésben rögzített egyéb esetek mellett – köteles a támogatási szerzõdéstõl

elállni, ha
a) hitelt érdemlõen bebizonyosodik, hogy a kedvezményezett a pályamû szakmai vagy pénzügyi tartalmát

érdemben befolyásoló  valótlan, hamis vagy hamisított adatot szolgáltatott vagy
b) a projekt meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását elõidézõ körülmény a kedvezményezettnek felróható okból 

következett be.
(3) Konzorcium esetében az elállási kötelezettség konzorciumi tagonként vizsgálandó.
(4) Elállás esetén az igénybe vett támogatás egészét a folyósítástól a visszafizetésig terjedõ idõszakra a támogatási

szerzõdéstõl  való elállás idõpontjában érvényes, a Ptk. szerinti késedelmi kamatnak megfelelõ mértékû kamattal
növelt összeggel kell visszafizetnie a kedvezményezettnek.

45.  § (1) A pályázatkezelõ a támogatási szerzõdéstõl történõ elállás nélkül is elrendelheti a támogatás részleges visszafizetését,
ha a támogatás egy részét a kedvezményezett jogszabályba vagy a támogatási szerzõdésbe ütközõ módon használta
fel.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a visszafizetésre történõ felszólítás idõpontjában érvényes, a Ptk. szerinti
késedelmi kamatnak megfelelõ mértékû kamattal növelt összeggel kell visszafizetnie a kedvezményezettnek.
A kamatszámítás kezdõ idõpontja a támogatás folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség
teljesítésének napja.

46.  § (1) Ha a kedvezményezett szerzõdésszerû teljesítésre nem képes, azt haladéktalanul köteles bejelenteni
a pályázatkezelõnek. A pályázatkezelõ a finanszírozást felfüggeszti és a bejelentést köve tõen legfeljebb
20 munkanapon belül javaslatot tesz a támogatási szerzõdés módosítására vagy megszünteti a támogatási szerzõdést.

(2) A támogatási szerzõdés megszüntetése esetén 30 munkanapon belül a felek kötelesek egymással elszámolni, a fel
nem használt támogatást a kedvezményezett az elszámolást követõ 10 munkanapon belül köteles visszafizetni.

47.  § (1) A kedvezményezett – vagy a támogatási szerzõdésben a projekt vezetésére kijelölt személy – meghatározott idõre, de
legfeljebb öt évre kizárható az érintett elõirányzatok támogatási rendszerébõl, ha
a) a pályázatkezelõ a 44.  § (2) bekezdés a) pontjára hivatkozással áll el a támogatási szerzõdéstõl,
b) a kedvezményezett a támogatott tevékenységtõl eltérõ kiadásokra használja fel a költségvetésbõl nyújtott

támogatást,
c) a kedvezményezett felszólítás ellenére nem tesz eleget a beszámolási, jelentéstételi kötelezettségének,
d) a kedvezményezett nem tesz eleget ellenõrzéstûrési kötelezettségének, és ennek következtében a támogatott

tevékenység szabályszerû meg valósítását nem lehet ellenõrizni,
e) a kedvezményezett a támogatási igénye során  valótlan, hamis adatot szolgáltatott,
f) a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatást a támogatási szerzõdésben vagy a fizetési

felszólításban meghatározott határidõben nem vagy nem teljes mértékben fizette vissza.
(2) A döntéshozó kérelemre felülvizsgálhatja a kizárásról  szóló döntését.

48.  § (1) A támogatás összege, a támogatási szerzõdéstõl  való elállás esetén alkalmazott kamat, valamint a késedelmi kötbér
megfizetésére irányuló követelés érvényesítése beszedési megbízás alkalmazásával történik, ha a fizetési felszólítás
megküldését köve tõen, az abban foglalt határidõn belül a kedvezményezett nem teljesíti fizetési kötelezettségét.

14214 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 65. szám



(2) A 30.  § (5) bekezdésében meghatározott kedvezményezettek esetében (a természetes személyek kivételével)
a fejezetet irányító szervének,  illetve fenntartójának vezetõje intézkedik a jogosulatlanul igénybe vett támogatás
visszautalásáról vagy visszarendezésérõl.

12. Létrehozott vagyonelem

49.  § (1) Támogatott projekt keretében létrehozott vagy beszerzett vagyonelem (a továb biak ban: vagyonelem)
a záróbeszámoló elfogadásáig elsõsorban a támogatási szerzõdésben meghatározott céloknak meg fele lõen
hasznosítható.

(2) A támogatási céltól eltérõ hasznosítást a pályázatkezelõnek be kell jelenteni. Ha a más célú hasznosítás veszélyezteti
vagy késlelteti a projekt meg valósítását, a pályázatkezelõ megtilthatja azt.

(3) A vagyonelem hasznosításából származó bevételt a projektre kell fordítani. Amennyiben a bevétel meghaladja
az összköltség támogatáson felüli részét a döntéshozó a támogatást arányosan csökkenti.

50.  § (1) A záróbeszámoló elfogadását köve tõen, a vissza nem térítendõ támogatás esetében a vagyonelem – amennyiben
az a támogatási döntés kedvezményezettjének tulajdonába kerül és azt fenntartási kötelezettség terheli –
a támogatási szerzõdésben foglalt kötelezettségek lejártáig vagy a támogatási szerzõdésben meghatározott más
idõpontig csak a pályázatkezelõ elõ ze tes írásos jóváhagyásával, a támogatási szerzõdésben foglalt kötelezettségek
átruházásával és azoknak a szerzõ fél általi átvállalása esetén idegeníthetõ el vagy hasznosítható más módon.

(2) Jóváhagyás hiányában vagy a kötelezettségek átvállalásának megtagadása esetén a kedvezményezett köteles
a támogatás folyósításának idõpontjától számítva a támogatás arányának megfelelõ, de legalább a támogatással
azonos összeget a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten visszafizetni.

(3) A pályázatkezelõ jóváhagyása esetén, ha a szerzõ fél a támogatási szerzõdésben rögzített kötelezettségeket teljes
körûen átvállalja, a kedvezményezett mentesül a támogatás arányának megfelelõ, de legalább a támogatással azonos
összeg visszafizetése alól. A támogatási szerzõdésben rögzített kötelezettségek részbeni átvállalása esetén
a visszatérítés összegét a pályázatkezelõ határozza meg a támogatás arányának és az átvállalás mértékének
figye lembe véte lével.

51.  § A támogatott projekt keretében létrehozott szellemi alkotásokra,  illetve az ilyen szellemi alkotásokhoz fûzõdõ
jogosultságokra a 49–50.  § nem alkalmazható.

13. A támogatás felhasználásának ellenõrzési rendszere

52.  § (1) A kedvezményezett a támogatás felhasználását és annak dokumentumait elkülönítetten köteles nyilvántartani.
A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés napjától
számított tíz évig megõrizni.

(2) A támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettségek teljesítését, a rendeltetésszerû és a támogatási szerzõdésnek
megfelelõ forrásfelhasználást a pályázatkezelõ ellenõrzi. A támogatás folyósításához és felhasználásához kapcsolódó
ellenõrzés folyamatosan és a projekt befejezését köve tõen, utólagosan történik.

(3) A pályázatkezelõ ellenõrzése során a támogatási szerzõdés teljesítésével kapcsolatban vizsgálatot tarthat, ahhoz
kapcsolódóan iratokat és más dokumentációt kérhet, azokról másolatot, kivonatot készíthet, a kedvezményezettnek
a projekt kivitelezésében érintett bármely alkalmazottjától szóban vagy írásban felvilágosítást kérhet.

(4) A kedvezményezett köteles
a) a pályázatkezelõ megkeresésének soron kívül eleget tenni,
b) a pályázatkezelõ részére szóban vagy írásban tájékoztatást és magyarázatot adni,
c) az iratokba  való betekintést lehetõvé tenni,
d) az ellenõrzést végzõ személy kérésére az általa szolgáltatott adatok és rendelkezésre bocsátott dokumentáció

teljességérõl nyilatkozatot tenni és
e) az ellenõrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni.

53.  § (1) A pályázatkezelõ a helyszíni ellenõrzésekrõl minden év február 28-áig éves ellenõrzési tervet készít, amelyet a fejezetet 
irányító szerv hagy jóvá.
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(2) A pályázatkezelõ a pályázati ellenõrzés során köteles kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési rendszert
mûködtetni.

(3) A kockázatelemzés során fel kell mérni és meg kell állapítani a projektekben rejlõ kockázatokat.
(4) A támogatás folyósítása alatt a pályázatkezelõ gondoskodik a kockázatelemzés alapján történõ folyamatba épített

helyszíni ellenõrzés lefolytatásáról, amelynek keretében ellenõrzi a projekt támogatási szerzõdés szerinti
elõrehaladását és azt, hogy a benyújtott számla vagy egyéb gazdasági eseményrõl kiállított bizonylat összhangban
van-e a szerzõdéses feltételekkel és az indikátorok teljesítésével.

(5) Az ellenõrzésekrõl, a megtett intézkedésekrõl és azok eredményérõl a pályázatkezelõ legkésõbb a tárgyévet követõ év
február hó 28. napjáig a fejezetet irányító szervet összefoglaló jelentésben tájékoztatja.

14. Projekt monitoring

54.  § (1) Közfinanszírozású támogatások eredményes, átlátható felhasználására a pályázatkezelõ projekt monitoring rendszert
köteles mûködtetni.

(2) A pályázatkezelõ a monitoring rendszer keretében monitoring bizottságot mûködtet, amely
a) a benyújtott dokumentumok alapján felülvizsgálja a projekt konkrét céljainak elérése irányában történt

elõrehaladást,
b) megvizsgálja a végrehajtás eredményeit és
c) javaslatot tehet a pályázatkezelõ számára a projekt minden olyan kiigazítására vagy felülvizsgálatára

vonatkozóan, amelynek célja a pályázati célkitûzések elérése vagy a projekt irányításának javítása.
(3) A bizottság tagját és elnökét a döntéshozó kéri fel.
(4) A bizottság tagjára a 19.  § (2) bekezdését meg fele lõen alkalmazni kell.
(5) A monitoring bizottság javaslatot tehet a projekt eredeti munkatervének érvényben hagyására, a munka-,  illetve

költségterv módosítására és a projekt támogatásának megszüntetésére.

55.  § A kedvezményezett által benyújtandó monitoring jelentés gyakoriságát, idõtartamát és formáját a támogatási
szerzõdés tartalmazza.

15. A programértékelés rendszere és tartalmi követelményei

56.  § (1) A program értékelésének végrehajtásáért és a programértékelés céljának, módjának, eszközeinek, szempontjainak
meghatározásáért, a programértékelés elfogadásáért és nyilvánosságra hozásáért a fejezetet irányító szerv a felelõs.

(2) A program koordinálását, valamint a programértékelésének megszervezését nem végezheti ugyanazon szervezeti
egység az adott szervezeten belül.

(3) A program értékelését a program kiírójától, a program koordinálásáért és a programértékelés megszervezéséért
felelõs szervtõl és a kedvezményezettõl független személy végzi.

(4) A programértékelés megszervezéséért felelõs szerv a program kidolgozásával egyidejûleg
a) programértékelési tervet készít az adott ágazat, tudományterület sajátosságainak figye lembe véte lével,
b) meghatározza a program céljának és a cél elérésének ismérveit és indikátorait, valamint a programértékelés

idõbeli ütemezését,
c) az a) és b) pontban foglaltakat a program ismertetésével együtt nyilvánosságra hozza.

57.  § (1) A programértékelés kivitelezhetõsége érdekében az értékelés költségének és munkaigényének arányban kell állnia
az értékelendõ feladattal.

(2) Az értékelés költségeit a fejezetet irányító szerv biztosítja. Az értékelés költségei a program pénzügyi keretének
1,5%-át nem haladhatják meg.

58.  § (1) Utólagos programértékelést kell végezni a program lezárását követõ 3 éven – az ismételten meghirdetésre kerülõ
program esetében, az adott programciklus lezárását követõ 2 éven – belül
a) az egyszer meghirdetésre kerülõ programok esetében legalább 1 milliárd forintos összeghatár felett;
b) az ismételten meghirdetésre kerülõ programok esetében, ha az egyes ciklusok kumulált összeghatára 5 év alatt

eléri az 1 milliárd forintot.
(2) A program teljes kifutását követõ, ciklusokat összegzõ végsõ programértékelést 4 éven belül kell elvégezni.
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(3) Újonnan indított programok esetében, amennyiben a programot felügyelõ szerv szükségesnek ítéli, elõ ze tes
programértékelés is elvégezhetõ.

V. FEJEZET
A KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAPRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK

16. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap mûködtetésének szabályai

59.  § (1) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapot (a továb biak ban: Alap) a kutatás-fejlesztésért felelõs miniszter
(a továb biak ban: miniszter) a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (a továb biak ban: Hivatal) közremûködésével
mûködteti.

(2) A Hivatal az Alap pénzeszközeinek kezelésével és felhasználásával összefüggõ feladatait e rendeletben
meghatározottak szerint látja el.

60.  § (1) A Hivatal a nyílt pályázati rendszerben nyújtott támogatású programok lebonyolításába közremûködõ szervezeteket
(a továb biak ban: közremûködõ szervezet) vonhat be.

(2) Közremûködõ szervezetként a Kormány által kijelölt vagy közbeszerzési eljárásban kiválasztott szerv járhat el.
(3) A közremûködõ szervezet a Hivatal nevében és javára jár el. A közremûködõ szervezet a szerzõdésben foglalt feladatait 

nem adhatja át.

61.  § (1) A közremûködõ szervezet az alábbi feladatok ellátására bízható meg
a) a pályamûvek befogadása, a pályamûvek értékeléséhez szükséges adatszolgáltatás a Hivatal részére,

közremûködés a pályamûvek értékelésében,
b) minta alapján szerzõdések elõkészítése (szerzõdések kiküldése, fogadása, hiánypótlás), elõkészített szerzõdés

átadása a Hivatalnak,
c) közremûködés a projektek meg valósítása elõrehaladásának nyomon követésében, beszámoló fogadása, formai

ellenõrzése, hiánypótlás, szerzõdésmódosítás elõkészítése, a támogatás kifizetésének elõkészítése,
d) pályázati adatok folyamatos rögzítése, az adatbázis naprakészségének és megbízhatóságának biztosítása.

(2) A feladatok átadásáról a Hivatal és a közremûködõ szervezet megállapodást köt. A megállapodás tartalmazza
a) a közremûködõ szervezet és a Hivatal kötelezettségeit,
b) a pályamû- és a szerzõdéskezelés során alkalmazandó eljárási szabályokat,
c) az ellenõrzés és beszámolás rendszerét,
d) az adatkezelés és adatszolgáltatás rendjét, az adatvédelmi elõ írásokat,
e) a feladat teljesítésének elfogadását köve tõen a közremûködõi díj rendelkezésre bocsátásának módját és
f) a közremûködõ szervezet és a Hivatal szerzõdésszegésének következményeit.

(3) A közremûködõ szervezet díját arra tekintettel kell meghatározni, hogy az Alapból kizárólag a pályázati programok
meg valósításához közvetlenül kapcsolódó feladatok költségei téríthetõk meg a közremûködõ szervezetnek.

62.  § (1) Jogszabályba ütközõ vagy nem szerzõdésszerû teljesítés esetén a Hivatal elnöke a megállapodást felmondja.
(2) Ha a megbízás megszüntetésre kerül – új közremûködõ szervezet kiválasztásáig – a 61.  § (1) bekezdés a)–d) pontja

szerinti feladatokat a Hivatal látja el.

63.  § A Kormány az Alap pályázatainak kezelésében közremûködõ szervezetként az alábbi szervezeteket jelöli ki:
a) MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.;
b) Tudományos és Technológiai Alapítvány;
c) Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Iroda;
d) DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság;
e) DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság;
f) ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság;
g) NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelõsségû

Társaság;
h) Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság;
i) Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság.
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17. Az innovációs járulék átutalására irányuló eljárás szabályai

64.  § (1) Az állami adóhatóság a befizetett innovációs járulékot a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról  szóló 2003. évi
XC. törvény (a továb biak ban: Atv.) 5.  § (2) bekezdése szerinti esedékességi idõponttól számított 5 munkanap alatt
naponta, más esetekben hetente egy alkalommal, a hét elsõ munkanapján utalja át az Alap Magyar Államkincstárnál
vezetett elõirányzat-felhasználási keretszámlájára.

(2) Az Atv. 5.  § (8) bekezdése szerint visszaigényelhetõ többletbefizetést – annak visszatérítése érdekében – az Alap
számlájáról a (3) bekezdés szerinti megállapodás alapján kell átutalni az adóhatóság részére.

(3) Az átutalásra vonatkozó eljárás részleteit – beleértve az adóbírságból, a késedelmi és az önellenõrzési pótlékokból
származó bevételeknek az állami adóhatóság és az Alap közti megosztására vonatkozó szabályokat is – a Hivatal,
a Magyar Államkincstárnál és az állami adóhatóság közötti megállapodás rögzíti.

18. Az Alap gazdálkodási szabályai

65.  § (1) A Hivatal a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács (a továb biak ban: Tanács) bevonásával elõkészíti és
a miniszternek jóváhagyásra beterjeszti az Alap középtávú felhasználására vonatkozó stratégiáját.

(2) A Hivatal az Alap tárgyévi felhasználására vonatkozó tervét az érintett miniszterek, államigazgatási szervek és a Magyar 
Tudományos Akadémia bevonásával a tárgyévet megelõzõ évben a központi költségvetés tervezésével összhangban
készíti el. A felhasználási tervet a Hivatal elnöke – az éves költségvetési tör vény parlamenti elfogadását és a Tanács
jóváhagyását köve tõen – terjeszti a miniszter elé jóváhagyásra.

(3) Az elfogadott felhasználási tervet év közben a miniszter a Tanáccsal egyetértésben módosíthatja.

66.  § (1) Az Alap terhére vállalt kötelezettségekrõl a Hivatal naprakész nyilvántartást vezet.
(2) Az Alap pénzforgalmának bonyolítása a 64.  § (1) bekezdése szerinti elõirányzat-felhasználási keretszámlán történik,

amely feletti rendelkezési jogot a Hivatal elnöke gyakorolja.

67.  § Az Alap egységes számviteli rendjét a miniszter jóváhagyásával a Hivatal alakítja ki.

68.  § (1) Az Alap mûködtetésének, pénzforgalmának és felhasználásának belsõ ellenõrzését a Hivatal végzi, amelynek
eredményérõl tájékoztatja a minisztert.

(2) Az Alap mûködésének és gazdálkodásának eseti ellenõrzését a Hivatal elnöke vagy a Tanács elnöke a miniszternél
kezdeményezheti.

69.  § (1) A Hivatal elkészíti az Alap éves költségvetési beszámolóját, amelyet a Tanács véleményének megismerését köve tõen
a miniszter hagy jóvá.

(2) A Hivatal a miniszter részére az Alap
a) pénzforgalmáról havonta adatszolgáltatást teljesít;
b) eszközeinek és forrásainak alakulásáról negyedévente mérlegjelentésben ad számot.

VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

70.  § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2010. június 1-jén lép hatályba.
(2) A 42.  § (2)–(3) bekezdése és a 43.  § (2)–(3) bekezdése 2010. augusztus 1-jén lép hatályba.
(3) A 15.  § 2011. január 1-jén lép hatályba.

71.  § (1) E rendelet rendelkezéseit – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a 2010. június 1. napjától meghirdetett
programok esetében kell alkalmazni. A folyamatban lévõ projektek esetében a Kutatási és Technológiai Innovációs
Alap kezelésérõl és felhasználásáról  szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 2010. május 31-én hatályos rendelkezéseit
kell alkalmazni.

(2) A 42.  § (2)–(3) bekezdését és a 43.  § (2)–(3) bekezdését a 2010. szeptember 1-jén és az ezt köve tõen meghirdetett
programok esetében kell alkalmazni.
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72.  § (1) A közfinanszírozású támogatások nyújtása során az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartás
mûködési rendjérõl  szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet VII. fejezetében foglaltakat kell alkalmazni
a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel.

(2) Az államháztartás mûködési rendjérõl  szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 131.  §-át és a 150.  § (2) és (9) bekezdését
nem kell alkalmazni.

73.  § (1) Hatályát veszti
a) a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelésérõl és felhasználásáról  szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet;
b) a közfinanszírozású támogatásban részesülõ kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs programok értékelése

rendszerérõl és tartalmi követelményeirõl  szóló 198/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet;
c) a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól  szóló 146/2007. (VI. 26.)

Korm. rendelet 31.  § (8) bekezdése és 41.  §-a;
d) a Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszerrõl  szóló 160/2001. (IX. 12.) Korm. rendelet 2.  § (1) bekezdés második

mondata és 3.  § (2) bekezdés második mondata.
(2) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól  szóló 146/2007. (VI. 26.) Korm.

rendelet 1.  § (1) bekezdésében a „Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelésérõl és felhasználásáról  szóló
133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe a „kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek
közfinanszírozású támogatásáról  szóló kormányrendelet” szöveg lép.

74.  § A 73.  § az e rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. E § az e rendelet hatálybalépését követõ második
napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelete
a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre 
és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról

A Kormány a vízgazdálkodásról  szóló 1995. évi LVII. törvény 45.  § (7) bekezdés n) pontjában, továbbá a 79–83.  § tekintetében
a környezet védelmének általános szabályairól  szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (7) bekezdés 26. pontjában, valamint
a vízgazdálkodásról  szóló 1995. évi LVII. törvény 24.  § (5) bekezdésében, valamint 45.  § (7) bekezdés a), o) és r) pontjában kapott
felhatalmazás alapján az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1.  § E rendelet hatálya kiterjed
a) a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló munkák, mûvek és létesítmények mûszaki

tervezésére, rendeltetésszerû és biztonságos kialakítására, használatára, fenntartására és üzemeltetésére,
b) a vízgazdálkodási és vízrajzi észlelési célokat szolgáló technológiai berendezések mûszaki tervezésére,

kivitelezésére és üzemeltetésére, és
c) a vízgazdálkodási tárgyú, valamint vízilétesítmények meg valósítását magukban foglaló beruházások döntési

eljárására.
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2. Értelmezõ rendelkezések

2.  § E rendelet alkalmazásában:
1. ártéri öblözet: a folyó mentett árterének természetes vagy mesterséges elhatárolásokkal elkülönülõ része, amelyet

a folyó adott pontján kialakuló nagyvizek – védmûvek nélkül vagy azok védképességének megszûnte esetén –
elönthetnek,

2. árvízcsúcs-csökkentõ tározó: a víz egy részének visszatartásával árhullámok csúcs-vízhozamainak és -vízállásainak
mérséklésére szolgáló vízilétesítmény,

3. árvízvédelmi fal: földtöltés építésére elegendõ hely hiányában az árvízvédelmi földtöltés helyettesítésére, vagy annak
magasítására alkalmazott vasbeton, beton, tégla építmény,

4. árvízvédelmi mû: az elsõrendû, másodrendû, harmadrendû árvízvédelmi vízilétesítmény, valamint annak mûtárgya,
tartozéka, járulékos létesítménye, amely a védvonal védõképességét, rendeltetésszerû használatát biztosítja,  illetve
szolgálja,

5. belvízcsatorna: belvizek elvezetésére szolgáló, meghatározott vízszállító képességû ásott meder, egykori természetes
vízfolyás esetleg földmunkával kibõvített medre,

6. belvízöblözet: lehatárolt vízgyûjtõ terület, amelyrõl a belvizet általában egy ponton, egyetlen fõcsatorna segítségével,
gravitációsan vagy szivattyúzással vezetik le,

7. egyedi szennyvízkezelés: olyan egyedi szennyvízkezelõ létesítmények alkalmazása, amelyek legalább 1, legfeljebb
50 lakosegyenérték szennyvízterhelésnek megfelelõ települési szennyvíz tisztítását, végsõ elhelyezését,  illetve
átmeneti gyûjtését, tárolását szolgálják,

8. egyedi szennyvízkezelõ berendezés: olyan vízilétesítmény, amely a települési szennyvizek nem közmûves, biológiai
tisztítását energiabevitel segítségével végzi,

9. egyedi zárt szennyvíztároló: olyan egy vagy több, zártan és vízzáróan kialakított tartályból,  illetve medencébõl álló
közmûpótló mûtárgy, amely a szennyvizek ártalommentes gyûjtésére és a szennyvízbõl keletkezõ települési
folyékony hulladék idõszakos tárolására szolgál,

10. egyesített rendszerû szennyvízhálózat: a szennyvizet és csapadékvizet azonos rendszerben összegyûjtõ és
a szennyvíztisztító telepre vezetõ szennyvízhálózat,

11. felszín alatti víz energetikai célú kitermelése: felszín alatti vízkészlet vízilétesítménnyel történõ igénybevétele fûtés,
hûtés vagy elektromos energia hasznosítás céljából, annak hõmérsékletétõl függetlenül,

12. felszíni víz vezetõ-csatorna: egy vagy egyidejûleg több vízgazdálkodási feladat (vízátvezetés, vízpótlás, belvízelvezetés,
mezõgazdasági és egyéb vízszolgáltatás) ellátására alkalmas vízilétesítmény,

13. harmadrendû árvízvédelmi mû: a nyárigát és a hullámtéri terelõgát,
14. havaria: természeti csapás vagy emberi tevékenység  miatt elõálló vészhelyzet,
15. holtág: a folyónak kis- és közepes vizek esetén, a folyóval nem vagy csak az egyik végén összefüggõ, áramlás nélküli

mellékága,
16. karsztvíz: a karsztosodott kõzetek (mészkõ, dolomit) pórusaiban, hasadékaiban, üregeiben elhelyezkedõ felszín alatti

víz,
17. közös érdekû árvízvédelmi mû: árvízvédelmi mûnek a szomszédos országokkal, a vízgazdálkodási feladatok

rendezésére kötött kétoldalú nemzetközi szerzõdésben szelvényszámmal rögzített szakasza,
18. magaspart: az észlelt legnagyobb vízszintnél, vagy a mértékadó árvízszintnél az elõírt biztonsággal magasabb,

az árteret természetes módon határoló, a védvonal részét képezõ partalakulat,
19. magas talajvízállású terület: az a terület, ahol a talajvíz felszíntõl számított legmagasabb szintje 1,5 méter felett van,
20. másodrendû árvízvédelmi mû: az árvízvédelmi lokalizációs vonal, a szükségtározó töltései, az elsõrendû árvízvédelmi

mû mögött fekvõ körtöltés,
21. mederelfajulás: folyó, vízfolyás mederalakító munkája következtében kialakult káros mederáthelyezõdés,
22. mikroöntözés: olyan öntözés, melynek során a víz közvetlenül a talaj felszínére,  illetve a talajba jut a párolgási

veszteségek lehetõ legkisebb szinten  való tartása érdekében,
23. nyersvízvezeték: az ivóvízellátás céljára kitermelt, az elosztóhálózatba táplálást megelõzõen kezelést igénylõ vizet

szállító vezeték,
24. öntözés: természetes csapadék pótlása céljából a felszín alatti vizek védelmérõl  szóló kormányrendelet szerinti

háztartási vízigényeket meghaladó mennyiségû víz kijuttatása mesterséges módon a növénytermesztés
hatékonyságának növelése,  illetve a gyepterületek fenntartása érdekében,

25. pangó víz: áramlás hiányában vízminõség romlásnak fokozottan kitett víztest,
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26. partvédelem: a rézsûk rongálódását, a part elhabolását megakadályozó mûszaki beavatkozások, partvédelmi mûvek
összessége,

27. partvédõ mû: folyókon, csatornákon, tavakon a vízsodrás, hullámverés, a jég partokat és mederoldalt rongáló hatását
megakadályozó vízilétesítmény,

28. rétegvíz: üledékes-törmelékes képzõdményekben a talajvíz alatt elhelyezkedõ felszín alatti víz,
29. szennyvíz-befogadó: a felszíni víz, annak medre és a talaj,
30. szennyvizek ártalommentes elhelyezése: a szennyvizek – jogszabálynak megfelelõ mértékû tisztítást követõ –

bevezetése a természeti környezetbe,
31. talajvíz: laza törmelékes, üledékes felszínközeli képzõdmények telített zónájában az elsõ vízzáró vagy félig áteresztõ

réteg mélységéig, legfeljebb a vízgyûjtõ gazdálkodási tervben meghatározott sekély porózus, vagy sekély hegyvidéki
víztest alsó határáig elhelyezkedõ felszín alatti víz,

32. termálvízmû: a termálvíz felszínre hozatalát, kezelését és a hasznosítás helyére történõ eljuttatását szolgáló
vízilétesítmények összessége,

33. természetközeli szennyvíztisztítás: olyan biológiai szennyvíztisztítási eljárás, amely során a szennyezõanyagok
lebomlását a hordozó talajhoz, homokhoz, kavicshoz, növények gyökerének felületéhez kapcsolódó
mikroorganizmusok végzik aerob vagy anaerob módon, valamint a tavas szennyvíztisztítási megoldások,

34. tisztítómezõvel ellátott oldómedencés létesítmény: olyan oldómedencébõl és tisztítómezõbõl álló vízilétesítmény,
amely a települési szennyvizek nem közmûves elvezetésére és elhelyezésére szolgál, és amely a szennyezõanyagok
anaerob lebontását energiabevitel nélkül végzi,

35. tó: természetes tó, mesterséges tó, tározó, holtág,
36. vápa: mesterségesen kialakított, vízvezetési célú, vonalas jellegû terepmélyedés,
37. vízadó: olyan felszín alatti kõzetréteg, kõzetrétegek vagy más földtani képzõdmény, amelynek porozitása vagy

áteresztõ képessége lehetõvé teszi a felszín alatti víz jelentõs áramlását vagy jelentõs mennyiségû felszín alatti víz
kitermelését,

38. víziállás: a víziközlekedésrõl  szóló tör vény alapján kikötõ,  illetve úszómû kivételével a meder talajába beépített vagy
a meder talajára támaszkodó tartókra, cölöpökre, talpakra rögzített mûtárgy, amelynek részét képezheti a bejáró is,
és amely a vízterületnek nem vízgazdálkodási célú használatát teszi lehetõvé,

39. vízmosáskötõ mû: a vízmosás katlanát a lejtõre merõlegesen elzáró, terméskõbõl, esetleg fából, rõzsébõl épített gát,
amelynek célja, hogy a benne lerakódó hordalék megakadályozza a vízmosás medrének további mélyülését és
növekedését,

40. vízvédelmi terület: a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérõl
 szóló kormányrendeletben meghatározott védõterület, védõsáv, valamint a nagyvízi meder.

3. A vízilétesítmények tervezésére, elhelyezésére, méretezésére, 
kialakítására és üzemeltetésére vonatkozó általános szabályok

3.  § (1) A vízgazdálkodási tevékenység mûszaki megoldásának kialakításánál, a vízimunka és vízilétesítmény mûszaki
tervezésnél figye lembe kell venni:
a) az országos, regionális és helyi vízgazdálkodási, az országos, kiemelt térségi és megyei környezetvédelmi,

területrendezési, területfejlesztési, gazdaságfejlesztési terveket, koncepciókat és programokat, továbbá a helyi
építési szabályzatot, a településrendezési tervet és a településfejlesztési koncepciót (a továb biak ban együtt:
a településrendezési eszközök),  illetve – amennyiben rendelkezésre állnak – a védett természeti területek kezelési
terveit, Natura 2000 területek fenntartási terveit, a Nemzeti Éghajlat-változási Stratégiát,

b) a vízgyûjtõ-gazdálkodási terveket és az ezekhez kapcsolódó intézkedési programokat,
c) a határvizeken végzett vízimunkák és meg valósítandó vízilétesítmények esetében a határvizekre vonatkozó

nemzetközi egyezményekben és az azok végrehajtására hozott határozatokban foglalt elõ írásokat, és
d) a Magyar Köztársaság által vállalt nemzetközi kötelezettségeket.

(2) A tervezés során – amennyiben rendelkezésre állnak – mért és ellenõrzött adatokat kell felhasználni.
(3) A tervezés során meg kell vizsgálni a meglévõ és az engedélyezett vízrendszerhez  való csatlakozás feltételeit.
(4) A vízimunkák, vízilétesítmények tervezése során a környezet védelmének általános szabályairól  szóló tör vény ben

meghatározott elérhetõ legjobb technikát és leghatékonyabb megoldást kell alkalmazni.
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4.  § (1) A vízilétesítmények, vízhasználatok tervezése során elõnyben kell részesíteni a többcélú alkalmazási, hasznosítási
megoldásokat.

(2) Többcélú vízilétesítmény esetén az e rendeletben foglalt rendelkezéseket – a létesítmény valamennyi funkciójára
tekintettel – együttesen kell alkalmazni.

(3) A vízilétesítményeket,  illetve vízimunkákat úgy kell tervezni, telepíteni, kialakítani és üzemeltetni, hogy
a) hatásuk – figye lembe véve a kedvezõtlen hatások mérséklésére vagy kivédésére tett intézkedéseket is – ne érintse 

károsan a vizek állapotát, más engedélyezett vízilétesítmények mûködését, azok elhelyezésére kijelölt vagy
igénybe vett térrészt, azok hatásterületét, védõövezetét,  illetve védõidomát, a vízrajzi észlelõ tevékenységet,

b) azok hatása ne sértse a vízkészletekkel  való takarékos gazdálkodás, különösképpen az ivóvíz minõségû
vízkészletekkel  való rendeltetésszerû gazdálkodás követelményeit,

c) az általuk bevezetett vizek,  illetve anyagok ne veszélyeztessék más vízkivételek, vízhasználatok érdekeit,
megfeleljenek a vizek védelmérõl  szóló jogszabályok elõ írásainak,

d) az általuk bevezetett vizek ne veszélyeztessék a befogadó vízelvezetõ képességét,
e) hatásuk ne érintse aránytalanul károsan a természeti környezetet, az élõhelyeket, más környezethasználatokat,

a természetes vízháztartást, figye lembe véve az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû
területekrõl  szóló kormányrendeletben meghatározott hatásbecslést, valamint

f) a természetes környezetnek az üzemeltetés során beálló változása esetén a vízilétesítmény feladatának ellátása
biztosítható legyen.

(4) Felszín alatti vízkészletre telepített vízilétesítményt a felszín alatti vizek védelmérõl  szóló kormányrendelettel
összhangban úgy kell tervezni, kialakítani, üzemeltetni és megszüntetni, hogy a felszín alatti víz szennyezõdése ne
következzen be, figye lembe véve a felszín alatti környezetben már meglévõ szennyezéseket is.

(5) Ha a vízimunka,  illetve vízilétesítmény által a befogadóba vezetett víz veszélyezteti a befogadó vízelvezetõ
képességét, akkor a többlet-vízhozam elvezetése feltételeinek megteremtésérõl az abban érdekelt köteles
gondoskodni.

(6) Vízrendezésnél törekedni kell arra, hogy csak a helyben,  illetve a területen vissza nem tartható, ott nem hasznosítható
többletvizek kerüljenek elvezetésre.

(7) Vízvédelmi területen vízilétesítményt létesíteni,  illetve vízimunkát folytatni a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint
az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérõl és a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó
vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek
értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról  szóló kormányrendelet figye lembe véte lével lehet.

5.  § (1) A vízjogi engedélyes a vízimunka elvégezése, a vízilétesítmény,  illetve az építmény meg valósítása során a víziúton
történõ áthaladást köteles biztosítani.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti munkálatok akadályozzák a folyón,  illetve vízfolyáson az ökológiai átjárhatóságot, akkor
az engedélyes – megfelelõ mûszaki megoldás meg valósításával – köteles gondoskodni a hosszirányú ökológiai
átjárhatóság feltételeinek biztosításáról, kivéve, ha morfológiai viszonyok nem teszik lehetõvé.

6.  § A vízimunkák befejezése után vagy vízilétesítmények megszüntetése esetén az érintett területet, beleértve
az anyagnyerõ helyeket is, rendezni, rekultiválni kell.

7.  § Ha jogszabály vízilétesítmény üzemeltetésére vonatkozóan üzemeltetési szabályzat készítését írja elõ, annak
a jogszabályban meghatározottak mellett tartalmaznia kell:
a) az üzemeltetésért felelõs személyre, az üzemrendre (az üzemvitelt és a munkarendet is beleértve),
b) a technológiai folyamatokra,
c) a karbantartásra,
d) az idõszakos és rendszeres ellenõrzésekre és vizsgálatokra (monitoring),
e) az üzemi és üzemviteli adatok rögzítésére és szolgáltatására,
f) a haváriahelyzetek kezelésére,
g) a vízilétesítmények záró-, védõ- és biztosítóberendezéseinek kezelésére,
h) a közcélú vízilétesítmények esetén a közcélnak megfelelõ üzemrendre és szükség esetén a közérdek mértékén

felüli üzemelési igényekre, az érdekeltek köre, a költségviselõkre, valamint
i) érintettség esetén a vízbázisvédelmi intézkedésekre
vonatkozó elõ írásokat.
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8.  § Ha közcélú vízilétesítmény közérdekû célú üzemeltetésén kívüli üzemeltetés lehetõségét az üzemeltetési szabályzat
lehetõvé teszi, akkor abban meg kell határozni az ahhoz tartozó üzemrendet, az érdekeltek körét és a költségviselõket.

9.  § A vízilétesítmények üzemeltetése,  illetve a vizekbe történõ beavatkozás hatásának megfigyelése érdekében mérõ- és
megfigyelõrendszer (monitoring) kiépítésérõl a vízilétesítmény tulajdonosa, mûködtetésérõl az üzemeltetõ köteles
gondoskodni, amennyiben azt a vízbázis biztonsága indokolttá teszi,  illetve a vizek védelmérõl  szóló jogszabályok
elõírják.

4. Vízkészlet-gazdálkodás

10.  § (1) A vízigény kielégítésének tervezése során figye lembe kell venni
a) a víz mennyisége és minõsége iránti igényt,
b) az érintett terület vízviszonyait,
c) a vízjogi engedéllyel lekötött vízkészletet,
d) a mederben hagyandó vízmennyiséget, valamint
e) a vízhiánytûrés mértékét.

(2) A kizárólag energetikai kitermelési célú vízilétesítményeket úgy kell tervezni, telepíteni, kialakítani és üzemeltetni,
hogy hatásuk ne érintse károsan a források és a karsztforrások hozamát és hõmérsékletét.

(3) A energetikai célra kitermelt felszín alatti vizet a hasznosítást köve tõen ugyanazon vízadóba kell visszatáplálni.
A visszatáplálással mûködõ vízhasznosítást csak a visszatáplálás fenntartásával lehet folytatni.

(4) A vízveszteség, amely az energetikai célra kitermelt felszín alatti víz hitelesített vízmérõvel mért, kivett és a visszatáplált 
mennyiségének különbözete, nem haladhatja meg a kutak karbantartásához feltétlenül szükséges – vízjogi
üzemeltetési engedélyben meghatározott – technológiai vízmennyiséget, figyelemmel a vízmérõk mérési hibájára is.

(5) A használt víz,  illetve a szennyvíz elhelyezésének tervezése során a vizek védelmérõl  szóló jogszabályokban
meghatározott rendelkezések figye lembe véte lével kell meghatározni
a) a használt víz,  illetve a szennyvíz várható mennyiségét, minõségét,
b) a befogadó terhelhetõségét,
c) a befogadóba történõ bevezetés módját,
d) a szennyvíztisztítás módját, valamint
e) mûszaki-gazdasági számítások alapján a legkisebb környezeti terheléssel járó megoldásokat.

11.  § (1) A termálvíz gyógyászati, egyéb egészségügyi, továbbá ivóvíz, ásványvíz, fürdõvíz, használati melegvíz, hõellátási és
villamosenergia-elõállítási célra hasznosítható.

(2) A termálvíz-hasznosítás tervezésénél a többcélú, ismételt és víztakarékos felhasználásra kell törekedni. Vizsgálni kell
az esetleges kísérõ gázok hasznosításának lehetõségét is.

(3) Termálvízmû telepítésekor a hasznosításból kikerülõ termálvizek ártalommentes elvezetésérõl, elhelyezésérõl,
különösen visszatáplálásáról gondoskodni kell.

(4) A termálvízkút telepítése során a felszíni befogadó kiválasztásánál a környezetvédelmi szempontok mellett
a vízkészlet-utánpótlási viszonyokat is figye lembe kell venni.

(5) A használati melegvíz ellátás céljából kitermelt termálvizet házi vízelosztó rendszerbe csak akkor lehet vezetni, ha az az
ivóvíz minõségi követelményeirõl és az ellenõrzés rendjérõl  szóló kormányrendeletben meghatározott minõségi
követelményeknek megfelel.

(6) Ha a termálvíz minõsített ásvány- vagy gyógyvíz, akkor a szükséges vízkezelés technológiáját egyedi vizsgálatok
alapján kell meghatározni. A gyógyvizet csak olyan technológiával lehet kezelni, amely a víz gyógyászatilag jelentõs
tényezõit károsan nem befolyásolja.

II. FEJEZET
IVÓVÍZ- ÉS IPARI VÍZELLÁTÁS

5. A vízellátásra vonatkozó általános elõ írások

12.  § (1) Vízkészlet-gazdálkodási szempontokra figyelemmel és mûszaki-gazdasági mérlegeléssel kell meghatározni, hogy
a közmûves vízellátást egyedi vízmûvel,  illetve térségi rendszerrel indokolt meg valósítani,  illetve átalakítani.
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(2) A vízellátó rendszer kialakítását az üzembiztonságra, valamint az elõ írásoknak megfelelõ ivóvízminõségre
figyelemmel kell biztosítani.

(3) A vízellátás biztonságát a vízbeszerzéstõl a fogyasztóig kell vizsgálni és arról gondoskodni a lehetõ legkisebb kockázat
érdekében.

13.  § (1) A vízellátó rendszer mûszaki tervezése és területigényének meghatározása során a vízellátásnak a településrendezési
eszközökben meghatározott hosszú távú igényeit figye lembe kell venni, tekintettel a szakaszos meg valósítás
lehetõségre is.

(2) A vízbeszerzõ és vízkezelõ létesítményeket úgy kell kialakítani, hogy azok meghibásodás vagy vízszennyezés esetén
a vízellátásból egyenként kikapcsolhatók legyenek. Az üzemeltetés során a vízmintavételi lehetõséget a vízügyi
hatóság által meghatározott helyeken biztosítani kell.

(3) A tûzoltáshoz szükséges vizet rendelkezésre állása esetén ipari vízmû,  illetve a felszín alatti vízkészletek megóvása
érdekében elsõsorban egyéb lehetõségek, különösen felszíni víz figye lembe véte lével kell biztosítani.

14.  § (1) A vízkezelési eljárást a víz fizikai, kémiai, bakteriológiai, toxikológiai, radiológiai és biológiai tulajdonságainak,
az esetleges változásoknak és a felhasználás céljának meg fele lõen kell megválasztani.

(2) A vízellátó rendszer energiaellátásának biztonságát a vízellátási mû jellemzõinek figye lembe véte lével annak egészére
és részegységeire egyaránt meg kell teremteni.

6. Ivóvízellátás

15.  § (1) A különbözõ eredetû és minõségû ivóvizek keveredését lehetõség szerint arra meg fele lõen kialakított mûtárgyakban
kell biztosítani. Vezetékben különbözõ eredetû vizek keveredését kerülni kell.

(2) A nyersvízvezetékre lakossági fogyasztói rákötést tilos kialakítani.
(3) A vízellátó rendszerben a víztermeléstõl a fogyasztási pontig a víz tartózkodási ideje nem veszélyeztetheti

a szolgáltatás biztonságát és az ivóvízminõség követelményeinek teljesítését.

16.  § A település közmûves vízellátásának létesítése során a napi csúcsfogyasztás legalább 30%-ának megfelelõ tárolóteret
kell biztosítani.

7. Ipari vízellátás

17.  § (1) Az ipari üzem vízszükségletét az üzemi vízgazdálkodás rendszerének és a vízzel  való takarékos gazdálkodásnak
a figye lembe véte lével kell meghatározni.

(2) Az ipari tevékenységet folytatók frissvíz-igényét a víztakarékos üzemi vízgazdálkodási rendszer alapján, valamint
a szociális vízigény és a tûzoltáshoz szükséges víz figye lembe véte lével kell meghatározni.

III. FEJEZET
SZENNYVÍZELVEZETÉS, -TISZTÍTÁS ÉS -ELHELYEZÉS

8. A szennyvízelvezetésre, -tisztításra és -elhelyezésre vonatkozó általános elõ írások

18.  § (1) A szennyvízelvezetési, -tisztítási és -elhelyezési rendszert a távlati szennyvízmennyiségnek a településrendezési
eszközökben meghatározott változásának figye lembe véte lével kell méretezni, tekintettel a szakaszos meg valósítás
lehetõségére is.

(2) A szennyvízelvezetési, -tisztítási és -elhelyezési rendszert a helyi adottságok, valamint a mûszaki és gazdaságossági
feltételek mérlegelése alapján kell meghatározni, figyelemmel a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási
Meg valósítási Programmal összefüggõ szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról  szóló kormányrendeletben 
foglaltakra is. A befogadó kiválasztásánál a területi adottságokat, távolságokat, a felszíni és felszín alatti vízkészletek
érzékenységét, terhelhetõségüket figye lembe kell venni.

(3) Egyesített rendszerû, települési szennyvíz és csapadékvíz elvezetésére egyaránt alkalmas szennyvízhálózat csak
indokolt esetben, mûszaki, gazdasági és környezetvédelmi szempontok vizsgálatát köve tõen létesíthetõ.
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A vizsgálatnak ki kell terjednie a csatornahálózatra, a szennyvíztisztító telep felülvizsgálatára és a befogadó
vizsgálatára is.

(4) A szennyvízhálózat létesítésével, bõvítésével egyidejûleg gondoskodni kell az összegyûjtött települési szennyvizek
megfelelõ tisztításáról, elvezetésérõl,  illetve ártalommentes elhelyezésérõl is.

9. Települési szennyvízelvezetés és -tisztítás

19.  § (1) A keletkezõ szennyvizeket – beleértve a tisztításra kerülõ egyesített szenny- és csapadékvizeket is – a szennyvíztisztító
telepen a szennyvíz-befogadó terhelhetõségének megfelelõ mértékben kell megtisztítani.

(2) A települési szennyvíz tisztítása mértékének meghatározásánál a tisztított szennyvíz elhelyezésének, a szennyvíziszap
kezelésének és elhelyezésének lehetõségeire is figyelemmel kell lenni.

(3) A szennyvíz mennyiségének nagyságától függõen törekedni kell a természetközeli szennyvíztisztítási megoldások
alkalmazására.

(4) A szennyvíztisztító telep létesítésével egyidejûleg a felszíni vizek védelmérõl  szóló kormányrendelet
figye lembe véte lével gondoskodni kell a tisztított szennyvíz elhelyezésérõl és a keletkezett szennyvíziszap kezelésérõl,
elhelyezésérõl, valamint meg kell vizsgálni a tisztított szennyvíz hasznosításának lehetõségét és törekedni kell
a szennyvíziszap mezõgazdasági, energetikai,  illetve alternatív hasznosítására.

(5) Szennyvíztisztító telep fejlesztése esetén az agglomerációban és annak közelében a gazdaságos beszállítási távolságra 
levõ településeken keletkezõ települési folyékony hulladék fogadását és tisztítását a települési hulladékkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl  szóló kormányrendeletben elõírt mód figye lembe véte lével
biztosítani kell.

10. Települési szennyvízkezelési program

20.  § (1) A környezet védelmének általános szabályairól  szóló tör vény rendelkezéseinek meg fele lõen a települési
környezetvédelmi program részeként dolgozza ki az önkormányzat a települési szennyvízkezelési programot.

(2) A települési szennyvízkezelési programot úgy kell készíteni, hogy összhangban legyen a regionális vízgazdálkodási,
 illetve a környezetvédelmi és vízvédelmi követelményekkel, a településrendezési eszközökkel.

(3) Az egyes tervek,  illetve programok környezeti vizsgálatáról  szóló kormányrendelet alapján le kell folytatni a települési
szennyvízkezelési program környezeti vizsgálatát.

(4) A települési szennyvízkezelési program környezeti értékelésének elkészítése során figyelemmel kell lenni
a) a földtani közegen, földtani közegben történõ elhelyezés esetében a talajvíz terep alatti szintjének, minõségének,

 illetve a változások tendenciájának vizsgálatára,
b) a szikkasztási próbák eredményeire,
c) az egyedi szennyvízelhelyezés módjának alkalmazhatósági vizsgálatára, ha a település közigazgatási területén

a felszín alatti vizek minõsége szempontjából fokozottan érzékeny vagy magas talajvízállású terület fordul elõ,
d) a célkitûzések teljesülésének ellenõrzési rendszerére, a felszín alatti vizek mennyiségi és minõségi

állapotváltozásainak nyomon követésére alkalmas települési monitoring hálózat meghatározására, és
e) a felszíni vizek minõségének várható alakulására.

(5) A vízügyi hatóság a vízjogi engedélyezési eljárás során egy adott lehatárolt terület tekintetében a magas talajvízállású
területi minõsítéstõl eltérhet, ha azt az abban érdekelt által végzett, vagy végeztetett részletes vizsgálat alátámasztja.

(6) A települési szennyvízkezelési programot felül kell vizsgálni
a) ha a településen a szennyvíz-kibocsátás által okozott szennyezõanyag-kibocsátás 20%-kal növekedett, vagy
b) ha a vízjogi engedély hivatalból történõ módosítása feltételei fennállnak.

11. Ipari szennyvízelvezetés és -tisztítás

21.  § (1) Ipari üzem telepítése, korszerûsítése során meg kell vizsgálni mûszaki és gazdaságossági szempontból, valamint
a szennyvízben várható szennyezõanyagok fajtáinak függvényében, hogy a vizek védelmérõl  szóló jogszabályoknak
megfelelõ, önálló tisztítótelep meg valósítása vagy a közmûre  való csatlakozás indokolt.

(2) Ipari üzem közmûre  való csatlakozása esetén meg kell vizsgálni a szennyvíztisztító telepnek a rendelkezésre álló
szabad kapacitását.
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(3) Az ipari szennyvizek közcsatornába vezetési feltételeit a közcsatornát üzemeltetõ szolgáltató és az ipari üzem közötti
szerzõdésben kell meghatározni.

22.  § Ha az ipari üzemi szennyvíz, valamint a települési szennyvíz egymásra hatása kedvezõ, együttes kezelést lehet
alkalmazni. Az egymásra hatás vizsgálatakor a települési szennyvíz veszélyes anyagokra gyakorolt hígító hatását nem
lehet figye lembe venni.

12. Szennyvízelhelyezés

23.  § (1) Meg kell vizsgálni a szennyvíztisztító telepekrõl kibocsátott tisztított szennyvíz helyben történõ hasznosításának
lehetõségét.

(2) Egyesített rendszerû szennyvízhálózat esetén a szennyvíz-befogadó adottságai alapján esetenként kell meghatározni, 
hogy a szennyvíztisztító telep kapacitását meghaladó mennyiségû, csapadékvízzel felhígult települési szennyvíz
milyen feltételekkel vezethetõ be a szennyvíz-befogadóba. Az egyesített rendszerrel összegyûjtött települési szenny-
és csapadékvizet a szennyvíztisztító telep megkerülésével csak a befogadó terhelhetõségének megfelelõ hígulás
elérése után szabad abba záporkiömlõn keresztül bevezetni, és el kell kerülni, hogy az a környezetben bûzhatást vagy
egyéb más káros hatást okozzon.

13. Egyedi szennyvízkezelés

24.  § (1) Az egyedi szennyvízkezelésre lehatárolt területek közé tartoznak
a) az agglomerációba a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Meg valósítási Programról, valamint

a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Meg valósítási Programmal összefüggõ szennyvízelvezetési
agglomerációk lehatárolásáról  szóló kormányrendelet szerint nem tartozó települések,  illetve településrészek,
lakott területek,

b) az agglomerációba tartozó települések azon részei, ahol közmûves szennyvízelvezetõ mûvek létesítése a Nemzeti 
Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Meg valósítási Programmal összefüggõ szennyvízelvezetési
agglomerációk lehatárolásáról  szóló kormányrendelet szerint nem indokolt.

(2) Az egyedi szennyvízkezelésre lehatárolt területeken a szennyvíz keletkezésével érintett ingatlan tulajdonosa köteles
gondoskodni a szennyvíz egyedi kezelésérõl és ártalommentes elhelyezésérõl olyan módon, hogy a szennyvíz
elhelyezése ellenõrizhetõen nem eredményezheti a felszíni és a felszín alatti vizek minõségi és mennyiségi állapotának 
romlását.

25.  § (1) A talaj adottságainak, a felszín alatti víz mélységének és a települési szennyvíz mennyiségének figye lembe véte lével
méretezett, tisztítómezõvel ellátott oldómedencés létesítmény és az egyedi szennyvízkezelõ berendezés
(a továb biak ban együttesen: egyedi szennyvízkezelõ létesítmény) a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
 szóló kormányrendeletnek, valamint e §-ban és a 26.  §-ban foglalt rendelkezéseknek meg fele lõen létesíthetõ.

(2) Egyedi szennyvízkezelõ létesítményt bármely területen történõ programszerû telepítés esetén,  illetve egyedi
szennyvízkezelõ berendezést a felszín alatti vizek minõsége szempontjából fokozottan érzékeny vagy magas
talajvízállású területeken történõ egyedi telepítés esetén akkor lehet létesíteni, ha a települési önkormányzat által
elfogadott és a vízügyi hatóság által jóváhagyott települési szennyvízkezelési program ezt lehetõvé teszi.

(3) Tilos egyedi szennyvízkezelõ berendezést létesíteni a fokozottan érzékeny területek közül azokon a
a) karsztos területeken, ahol a felszín alatti víztest nem éri el a jó kémiai állapotot vagy a települési szennyvízkezelési

program szerint nem a legalacsonyabb sérülékenységi kategóriába tartozik, vagy
b) területeken, ahol a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények

védelmérõl  szóló kormányrendelet a szennyvíz szikkasztását tiltja.

26.  § (1) Tisztítómezõvel ellátott oldómedencés létesítmény és földtani közegbe történõ bevezetés esetén egyedi
szennyvízkezelõ berendezés csak a felszín alatti vizek védelmérõl  szóló kormányrendeletben meghatározott egyedi
vizsgálatot köve tõen létesíthetõ akkor, ha
a) a kibocsátása meghaladja az 500 m3 /év mennyiséget, vagy
b) a szennyvíz szikkasztása vonatkozásában a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló

vízilétesítmények védelmérõl  szóló kormányrendelet elõírja.
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(2) Egyedi szennyvízkezelõ berendezést akkor lehet létesíteni,
a) ha az megfelel a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és

létesítményekre vonatkozó mûszaki szabályokról  szóló miniszteri rendeletben meghatározott elõ írásoknak, és
b) ha a kérelmezõ engedélyezési eljárása során becsatolja a felelõs szolgáltató nyilatkozatát.

(3) Egyedi szennyvízkezelõ berendezést úgy kell létesíteni, hogy az elfolyó szennyvízbõl történõ mintavétel mûszakilag
megoldható legyen.

(4) Egyedi szennyvízkezelõ létesítmény létesítése során a vízügyi hatóság elõírja
a) egyedi telepítés esetében – amennyiben a felszín alatti vizek védelmérõl  szóló kormányrendelet alapján

szükséges – a kockázat, a beruházás és az üzemeltetés gazdaságosságának szem elõtt tartásával a feltételek
teljesülésének ellenõrzését szolgáló monitorozást,

b) programszerû telepítés esetében a környezet védelmének általános szabályairól  szóló tör vény és a vizek
védelmérõl  szóló jogszabályok alapján az azoknak megfelelõ monitoring rendszer kiépítését és üzemeltetését.

(5) Az új egyedi szennyvízkezelõ létesítmények meg valósításával gondoskodni kell a korábban épített szakszerûtlen
egyedi szennyvízkezelõ létesítmények felszámolásáról.

27.  § (1) Egyedi szennyvízkezelõ létesítmény üzemeltetése során a tulajdonosnak gondoskodnia kell
a) az egyedi szennyvízkezelõ létesítmény üzemeltetés feltételeinek biztosításáról,
b) az egyedi szennyvízkezelõ létesítmény mûködésének rendszeres, szemrevételezéssel történõ napi ellenõrzésérõl,
c) az egyedi szennyvízkezelõ létesítmény megközelíthetõségérõl,
d) a szükséges karbantartási munkák elvégeztetésérõl,
e) a keletkezõ hulladéknak a hulladékgazdálkodásról  szóló tör vénynek megfelelõ módon történõ elhelyeztetésérõl,

ártalmatlaníttatásáról, és
f) a vízügyi hatóság részére történõ adatszolgáltatásról a (2) bekezdés b) pontja és a 28.  § (1) bekezdés alapján.

(2) Egyedi szennyvízkezelõ berendezés üzemeltetése során a tulajdonosnak gondoskodnia kell
a) meghibásodás, bûzképzõdés, tartós habképzõdés esetén a felelõs szolgáltató értesítésérõl,
b) az üzemnapló rendszeres vezetésérõl, a felelõs szolgáltatónak, vízügyi hatóságnak történõ bemutatásáról.

(3) Az egyedi szennyvízkezelõ berendezés tulajdonosa kötelességeit átruházhatja.
(4) A tisztítómezõvel ellátott oldómedencés létesítmény és az egyedi zárt szennyvíztároló tulajdonosának gondoskodnia

kell a keletkezõ hulladék a hulladékgazdálkodásról  szóló tör vénynek megfelelõ módon történõ elhelyeztetését és
ártalmatlaníttatását igazoló, tárgyévre és elõzõ évre vonatkozó dokumentumok, számlák õrzésérõl.

28.  § (1) Az egyedi szennyvízkezelõ berendezések mûködtetéséért felelõs szolgáltatónak gondoskodnia kell
a) a mûködés során, annak üzemnaplóban történõ dokumentálásával

aa) rendszeres helyszíni szemlérõl,
ab) szükséges karbantartási munkák elvégzésérõl,
ac) az elfolyó tisztított szennyvízbõl történõ mintavételek és analitikai vizsgálatok évente történõ elvégzésérõl,

és a vízügyi hatóság számára történõ megküldésérõl,
ad) kifogásolhatóan mûködõ berendezés esetén ismételt mintavételrõl, a hiba kijavításának kötelezettsége

mellett,
ae) tartósan kifogásolt mûködés esetén a vízügyi hatóság értesítésérõl,

b) a 26.  § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott monitoring vizsgálatok elvégzésérõl és nyilvántartásáról,
c) a vízügyi hatósággal történõ kapcsolattartásról, jogszabályban és az üzemeltetési engedélyben meghatározott

adatok térítésmentes szolgáltatásáról,
d) szervízszolgáltatásról, rendelkezésre állásról, és
e) lakossági tájékoztatásról és kapcsolattartásról.

(2) Felelõs szolgáltató az lehet, aki
a) képes hiánytalanul ellátni az (1) bekezdésben meghatározott alapfeladatokat, és
b) rendelkezik szennyvíztechnológus, vagy azzal egyenértékû,  illetve magasabb szakirányú végzettséggel.

(3) Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet akkor végezhet az (1) bekezdés szerinti
tevékenységet, ha tagja vagy vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló más személy rendelkezik
a (2) bekezdésben meghatározott képzettséggel, és ez a tag, személy részt vesz a tevékenység ellátásában.

(4) A felelõs szolgáltató a vízgazdálkodásról  szóló tör vény ben meghatározott közüzemi szerzõdés alapján szolgáltat.

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 65. szám 14227



IV. FEJEZET
ÁRVÍZMENTESÍTÉS

14. Árvízvédelmi vonal kialakításának szempontjai

29.  § Az árvízvédelmi mûre vonatkozó biztonsági követelményeket az árvízvédelmi mû 2.  § 4., 13. és 20. pontjában
meghatározott fajtájának meg fele lõen kell meghatározni a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását
szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó mûszaki szabályokról  szóló miniszteri rendelet elõ írásai
alapján.

30.  § Az ártéri öblözet árvízvédelmi mûveit, valamint a közös érdekû,  illetve a határvízi árvízvédelmi mûveket úgy kell kialakítani,
hogy azok egyenlõ biztonságúak legyenek. Ettõl akkor lehet eltérni, ha az árvízvédelmi mûvek a mûszaki-biztonsági
elõ írásoknak megfelelnek és mûszaki-gazdasági számítások alapján végzett kockázatelemzés lehetõvé teszi.

31.  § (1) Az árvízvédelmi mûvet – a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és
létesítményekre vonatkozó mûszaki szabályokról  szóló miniszteri rendelet szerinti – egyedi vizsgálat és méretezés
alapján
a) a veszélyeztetett területen levõ védett értékekkel,
b) a nemzetközi vízügyi megállapodásokkal,
c) a nagyvízi mederkezelési tervvel, a vízgyûjtõ-gazdálkodási tervvel és az általános szabályozási tervvel,
d) a fenntartás és védekezés lehetõségeivel, valamint igényeivel,
e) a meglevõ árvízvédelmi létesítményekkel,
f) a vízgazdálkodás többi ágazatába tartozó létesítményekkel, elsõsorban a folyó-szabályozással, a sík-, hegy- és

dombvidéki vízrendezéssel  való összhangban, valamint
g) a mûszaki-gazdasági számítások és az elvégzett kockázatelemzés eredményei alapján
kell létesíteni,  illetve fejleszteni a hidrológiai, hidrogeológiai, topográfiai és talajmechanikai viszonyoknak
meg fele lõen, tekintettel a víz, a jég és a hordalék akadálytalan levonulására.

(2) Az árvízvédelmi mû és az altalaj alakváltozását, az árvízvédelmi mûbe épített mûtárgyak mozgását a figyelõpontokon
– az építkezés kezdetétõl – rendszeresen mérni kell.

(3) A holtmeder és élõ meder közé tilos árvízvédelmi töltést telepíteni, ha a töltés állékonysága mûszaki beavatkozásokkal
nem biztosítható.

(4) A részleges és a szakaszos kiépítésû árvízvédelmi mûvet úgy kell telepíteni, hogy illeszkedjen a késõbb kiépítendõ
árvízvédelmi mû nyomvonalába.

32.  § Az árvízvédelmi vonalak magasparti szakaszain a védekezés lehetõségét biztosítani kell.

33.  § (1) Az árvízvédelmi mû létesítésekor mérlegelni kell, hogy az úttal vagy vasúti töltéssel a vízügyi-mûszaki igények sérelme
nélkül gazdaságosan egyesíthetõ-e.

(2) A víz- és jéglevonulás szempontjából kedvezõtlen helyekrõl – mûszaki-gazdasági szempontok mérlegelése alapján –
az árvízvédelmi mûvet át kell helyezni.

(3) Árvízvédelmi mû és annak altalaja megbontásához az árvízvédelmi mû kezelõjének hozzájárulása és az általa
jóváhagyott ideiglenes árvízvédelmi terv szükséges, amely alapján az árvízvédelmi mû kezelõje az ideiglenes
árvízvédelmi mû felépítését, állagának megóvását és a fõvédvonal védképességének helyreállítása után az ideiglenes
árvízvédelmi mû elbontását ellenõrzi.

34.  § Az árvízvédelmi mûvel védett folyókba betorkolló vízfolyás és csatorna torkolati szakaszán – ha azok árvízi hozamai
a zsilipes elzárást nem teszik lehetõvé – a befogadó visszaduzzasztásának határáig a töltéseket a befogadó töltésével
azonos biztonságúra kell kialakítani. A visszaduzzasztás határát a betorkolló vízfolyáson és a befogadón egyidejûleg
elõforduló vízhozamok együttes hatásának mérlegelésével kell meghatározni.

35.  § A folyó hullámterében árvízvédelmi mûvet, vagy más terelõ hatású mûvet csak úgy és akkor szabad létesíteni, ha
a mértékadó árvízszintben okozott duzzasztás az elsõrendû árvízvédelmi mû meglevõ magassági biztonságát nem
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csökkenti,  illetve ha a beavatkozó a magassági biztonságot egyéb módon fenntartja, és ezt az engedélyezési eljárás
során mûszakilag megfelelõ módon igazolja.

36.  § Az árvízvédekezés során a nyárigátakon szükségessé váló vízbeeresztést az elõrejelzés figye lembe véte lével legkésõbb 
a vízjogi engedélyben meghatározott legmagasabb árvízszint elérésekor, az élet védelme és a vagyoni értékek
lehetõség szerinti megóvása mellett kell végrehajtani.

15. Árvízvédelmi töltések és falak

37.  § (1) Az árvízvédelmi vonalat rézsûs, meg fele lõen méretezett földtöltésként kell kialakítani.
(2) Árvízvédelmi fal,  illetve mobil árvízvédelmi rendszer csak a földtöltés kialakításához elegendõ hely hiányában, vagy

településrendezési indokból létesíthetõ. Ebben az esetben a mentett oldalon gépjármû-közlekedés céljára alkalmas
utat kell biztosítani.

38.  § (1) A töltéskoronán,  illetve lokalizációs vonalon vezetett közúton,  illetve vasúton a töltés védelme érdekében a töltés
kezelõje az út létesítõjénél,  illetve fenntartójánál súlykorlátozás elrendelését kezdeményezheti. Az út létesítõje,
fenntartója köteles a súlykorlátozást bevezetni.

(2) A nem közúti közlekedés célját szolgáló töltéseken létesített koronaburkolatnak a töltés kezelõje által a töltés
fenntartása szempontjából meghatározott feltételeknek, valamint a védekezés és a vízgazdálkodás üzemi igényeinek
meg kell felelnie.

(3) A közúti közlekedés céljait nem szolgáló árvízvédelmi töltésen csak a kerékpárforgalom,  illetve a fenntartással,
árvízvédekezéssel és természetvédelmi kezeléssel kapcsolatos közlekedés folyhat. Ezt meghaladó, a (2) bekezdésben
meghatározott szempontoknak megfelelõ közlekedés csak az árvízvédelmi töltés kezelõjének egyedi hozzájárulásával 
történhet.

V. FEJEZET
FOLYÓ-, TÓ ÉS VÍZIÚT-SZABÁLYOZÁS

16. A mederszabályozás általános elõ írásai

39.  § A folyókon és a nagytavakon csak az integrált folyó- és tógazdálkodási tervbe, ezen belül az általános szabályozási
tervbe illeszkedõ létesítmények építhetõk olyan sorrendben, hogy az általuk befolyásolt szakasz egységes rendezését
biztosítsák. A szabályozott szakaszt a természetes állapotban hagyandó szakaszhoz úgy kell csatlakoztatni, hogy az az
utóbbit kedvezõtlenül ne befolyásolja.

40.  § (1) Folyó- és tószabályozásnál a vízgazdálkodási és vízhasználati célokon túlmenõen, ökológiai, halélettani és
egészségügyi szempontokat is figye lembe kell venni.

(2) A medersüllyedés káros ökológiai és más hatásainak ellensúlyozása vagy megakadályozása érdekében törekedni kell
a kapcsolódó vízterek optimális vízszintjének biztosítására, kapcsolatára.

41.  § (1) A partvédõ és a szabályozási mûveken a vízlefolyást károsan befolyásoló növényzetet el kell távolítani.
(2) A természetes módon vagy mederszabályozási mû hatására keletkezett zátonyon, feliszapolódáson nõtt növényzetet

a hidraulikai és a természetvédelmi szempontok figye lembe véte lével úgy kell kezelni, hogy az a jég és a nagyvizek
levonulását ne akadályozza.

(3) A rendeltetésével ellentétes hatást kiváltó szabályozási mûvet el kell távolítani.

42.  § (1) A part állandósítására szolgáló végleges partvédõ mûveket a meder kezelõjének hozzájárulásával, a Balaton esetében
a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat
megállapításáról  szóló tör vény rendelkezései szerint készült partvonal-szabályozási, vízpart-rehabilitációs
tanulmánytervbe és vízpart-rehabilitációs tervbe illeszkedõen, az ideiglenes partvédõ mûveket pedig a meder
kezelõjének az elõ írásai szerint kell kialakítani.

(2) A megrongálódott partvédõ mûvek helyreállítása során vizsgálni kell a természetközeli megoldások alkalmazásának
lehetõségét.
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17. Folyószabályozás

43.  § (1) A középvízi és kisvízi szabályozás körében a folyó hordalék-szállítási egyensúlyát, valamint a jég folyamatos
levonulását biztosító és víziúttá nyilvánított folyón a hajózás igényeit kielégítõ mederméreteket mederszabályozással
kell kialakítani.

(2) A nagyvízi szabályozás mûveinek elhelyezése során és a nagyvízi meder rendezésekor elsõsorban a nagyvíz, hordalék
és a jég akadálytalan levonulását kell biztosítani.

44.  § (1) A mederátvágással kiiktatott mederszakaszt az új meder kialakításával összhangban, a nagyvízi mederkezelési tervnek
meg fele lõen az erdõvédelmi és természetvédelmi igények figye lembe véte lével kell kezelni. Az ökológiai célú
vízpótlást – amennyiben a vízjárás lehetõvé teszi – a természetes vízjárás dinamikáját követve kell biztosítani. Meg kell
vizsgálni a fõág és a mellékág ökológiai kapcsolatának kialakítását is.

(2) A település belterületén levõ kiiktatott mederszakaszban,  illetve a holtágban pangó víz keletkezését meg kell
akadályozni.

18. Folyóhasznosítás

45.  § A folyó vízszintszabályozását az aránytalanul káros ökológiai hatások kizárásával kell meg valósítani. Meg kell vizsgálni
többcélú megoldások, mûvek alkalmazásának és a vízerõ-hasznosítás lehetõségét is.

46.  § (1) A folyókon a vízszintemelést,  illetve vízszintszabályozást az árvízvédelmi, jég- és hordalék levezetési, valamint
a környezetvédelmi, természetvédelmi, ökológiai és hajózási szempontok, valamint a településrendezési eszközökben 
foglaltak figye lembe véte lével kell meg valósítani. Az átjárhatóságról a beavatkozónak kell gondoskodnia, amíg
a folyón az elzárás az átjárhatóságot akadályozza.

(2) A természetes állapotában is hajózható folyó vízhasznosítási célból történõ vízszintszabályozása során a vízlépcsõk
számát, helyét és a duzzasztási szinteket úgy kell megállapítani, hogy a hajóút mérete ne csökkenjen.

(3) A vízszintszabályozással érintett folyószakaszon a mûszakilag megfelelõ part- és medervédelemrõl a beavatkozónak
kell gondoskodni.

19. Vízi utak

47.  § (1) A természetes vízi úton a hajóutat költségtakarékos módon, a lehetõ legkisebb hidromorfológiai állapotromlással járó
folyószabályozási beavatkozással kell állandósítani és fenntartani.

(2) Ha a hajózásra nem alkalmas folyó hajózhatóvá tétele folyószabályozási módszerekkel nem lehetséges, a hajóút a folyó 
a lehetõ legkisebb hidromorfológiai állapotromlással járó lépcsõzésével, vízszintszabályozásával biztosítható.

(3) A természetes víziúthálózat hajózó- és hajózható csatornák létesítésével bõvíthetõ.
(4) A mesterséges vízi utakat a domborzati viszonyok figye lembe véte lével kell kialakítani.

48.  § (1) A hajóút és mûtárgyainak méreteit a vízi utanként külön megállapított hajózási kisvízszintre, szabályozási vízszintre,
valamint a hajózási nagyvízszintre vonatkoztatva kell megadni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti vízszinteket a meder kezelõjének 10 évente felül kell vizsgálni és közzé kell tenni.

VI. FEJEZET
VÍZRENDEZÉS

20. Vízrendezés általános elõ írásai

49.  § (1) A vízfolyások, csatornák medrének, valamint mûtárgyainak kiépítési mértékét
a) belterületen és a kiemelt jelentõségû létesítmények környezetében 1–3%-os
b) külterületen a veszélyeztetett értékek, valamint az elöntéssel veszélyeztetett terület a területhasználat,  illetve

az érintettek igényének figye lembe véte lével legfeljebb 10%-os
elõfordulási  valószínûségû vízhozam levezetésére kell méretezni.
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(2) Meder méretezésénél figye lembe kell venni a vízgyûjtõn, az állandó tározókban,  illetve ideiglenesen
a belvízöblözetben visszatartott vízmennyiséget.

(3) A vízrendezési mûveket úgy kell karbantartani, hogy védõképességük ne csökkenjen a vízjogi engedélyben
meghatározott mérték alá és állapotukat rendszeresen ellenõrizni kell.

(4) Meglévõ, árvízvédelmi mûvel védett vagy depóniával rendelkezõ vízfolyás,  illetve csatorna esetén a töltés külsõ
oldalán a felszíni lefolyásból összegyûlõ vizek elvezetésérõl a terület tulajdonosának, újonnan létesülõ töltés vagy
depónia esetében a vízjogi engedélyesnek kell gondoskodnia.

(5) A belvízcsatornába, csapadékvíz-csatornába, csapadékvíz-elvezetõ árokba tisztítatlan települési szennyvizet vagy
szervestrágyát tartalmazó vizet tilos bevezetni.

21. Hegy- és dombvidéki területek vízrendezése

50.  § (1) Vízépítési mûtárgyakat a mederre elõírt, de legalább a 3%-os elõfordulási  valószínûségû vízhozamra kell méretezni.
(2) A vízmosáskötõ mûvet az 1%-os elõfordulási  valószínûségû árvízi vízhozam vezetésére kell méretezni.

51.  § (1) Nagyvizek levezetésével kapcsolatos beavatkozások tervezése során törekedni kell árvízcsúcs-csökkentõ tározók
létesítésére és az idõszakosan vízjárta területek vízvisszatartásba történõ bekapcsolására.

(2) Vízfolyások kiépítettségének meghatározásánál tavak, tározók árvízcsúcs-csökkentõ hatását csak akkor szabad
figye lembe venni, ha a folyamatos mûködtetés biztosított,  illetve megszüntetés esetén a pótló beavatkozásokat
a vízjogi engedély meghatározza.

22. Síkvidéki területek vízrendezése

52.  § (1) A felszíni víz vezetõ-csatornahálózat és a mûvek kiépítésének alapjául szolgáló mértékadó belvízhozamot
a belvízöblözetek területének területhasználatai és az érintettek igényeinek figye lembe véte lével kell meghatározni.

(2) A csatornahálózat elemeit úgy kell méretezni, kiépíteni és fenntartani, hogy a mértékadó vízhozamot kiöntés és
károkozás nélkül vezessék el, kivéve az idõszakos vízvisszatartásra kijelölt területeket.

(3) A csatornahálózatot úgy kell tervezni, hogy a mértékadó belvízhozamot gravitációsan vezesse el. Amennyiben
a gravitációs elvezetés nem biztosítható, akkor a csatlakozó mellékcsatorna torkolatában megfelelõ elzáró mûtárgy és
szükség szerinti szivattyúzási lehetõség kiépítésérõl gondoskodni kell.

(4) A torkolati mûtárgy megépítése, karbantartása és üzemeltetése a mellékcsatorna kezelõjének feladata.
(5) Az idõszakos vízvisszatartásra kijelölt területeken gondoskodni kell az indokolatlanul kiépített

csatornahálózat-elemek teljes vagy részleges megszüntetésérõl az abban érdekelt költségére.

53.  § (1) A vízgyûjtõn,  illetve a részvízgyûjtõn a hasznosítás szempontjából felesleges csapadék és talajvíz befogadó víztestbe
 való vezetésérõl a területhasználó köteles gondoskodni.

(2) A területhasználó szükség esetén köteles gondoskodni a többlet vízhozam visszatartásáról.

54.  § Ha a felszíni víz gravitációs levonulása a megengedett vízszint mellett a vízjogi engedélyben elõírt idõ alatt nem érhetõ 
el, akkor a kármentesítést,  illetve a károk csökkentését a területhasználatnak meg fele lõen vízkormányzással,
vízvisszatartással, szivattyús átemeléssel kell biztosítani.

55.  § Belvíztározót ott lehet létesíteni, ahol a domborzati viszonyok a víz visszatartására alkalmasak, valamint ahol a létesítés
mûszakilag és gazdaságilag indokolt, továbbá az ökológiai feltételek teljesíthetõk.

56.  § (1) A mûtárgyak helyét úgy kell kijelölni, hogy a belvízvédelmi követelmények és az árvízi biztonság kielégítésén kívül
az áramlási viszonyok kedvezõen alakuljanak, az alapozás, a megközelítés, valamint villamos üzem esetén
a távvezetékhez  való csatlakozás megfelelõ legyen.

(2) A belvízrendszerekben a vizek tervszerû visszatartása, szabályozott lefolyása és kormányzása céljából zsilipeket,
tiltókat kell létesíteni. A tervszerû vízvisszatartást a vízjogi üzemeltetési engedélyben rögzíteni kell.

(3) Belvízcsatorna közérdek mértékét meghaladó célra csak az alapfunkció sérelme nélkül vehetõ igénybe.
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57.  § (1) A belvízcsatornákat érintõ munkák tervezõje köteles egyeztetni a belvízcsatorna kezelõjével, aki megadja az érintett
csatornaszelvényre vonatkozó adatokat, továbbá a tervezésre, kivitelezésre, valamint az üzemeltetésre vonatkozó
feltételeit.

(2) A belvízcsatornákat érintõ munkák megkezdése elõtt a kivitelezõ köteles a munkakezdést bejelenteni a belvízcsatorna
tulajdonosának,  illetve kezelõjének. A belvízcsatornákat érintõ munkákat a kivitelezõ a belvízcsatorna kezelõjének
ellenõrzése mellett köteles elvégezni.

23. Belterületi (települési) vízrendezés

58.  § (1) A belterületi vízelvezetés rendszerét a település jellege és beépítettsége alapján kell meghatározni.
(2) Belterületbe vonást megelõzõen el kell készíteni a terület vízrendezésének mûszaki megoldását tartalmazó tervet.
(3) Csapadékvíz elvezetése csak a 18.  § (3) bekezdésében meghatározott esetben történhet egyesített rendszerû

csatornázással.
(4) A belterületi vízelvezetõ hálózatot,  illetve annak részelemeit a településrendezési eszközökkel összhangban lévõ

vízrendezési terv alapján kell kialakítani.
(5) A belterületi vízrendezést csak a külterületi kapcsolódásokkal összhangban lehet elvégezni.

VII. FEJEZET
VÍZHASZNOSÍTÁS

24. Térségi vízszétosztás, mezõgazdasági vízhasznosítás általános elõ írásai

59.  § (1) Vízhasznosítási célú fõmû létesítésénél a településrendezési eszközökben meghatározott hosszú távú igény vehetõ
alapul, figye lembe véve a szakaszos meg valósítás lehetõségét.

(2) Vízfolyásba öntözõvizet vagy halastavat tápláló,  illetve az innen elfolyó csurgalék- és használtvizeket a vízfolyás
kezelõjének, valamint üzemeltetõjének hozzájárulásával lehet bevezetni.

(3) Az öntözõcsatorna medrébõl történõ elszivárgást – ha azt a talajviszonyok indokolják – mûszaki és gazdasági
szempontok alapján szigeteléssel vagy övárok építésével kell meggátolni.

25. Öntözés

60.  § (1) Öntözõtelepet a (2)–(6) bekezdésekre és a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól
 szóló kormányrendelet elõ írásaira figyelemmel csak ott és akkor szabad létesíteni,  illetve öntözési célú vízkivételt
engedélyezni, ahol
a) felszíni víz igénybevétele esetén hidrológiai vizsgálattal megállapítottan, szabad vagy szabaddá tehetõ készlet áll

rendelkezésre és nem sérülnek a vizekre vonatkozó környezeti célkitûzések és a vizek védelmérõl  szóló
jogszabályokban meghatározott követelmények,

b) a terület vízrendezése a szükséges mértékben megtörtént, vagy az öntözés bevezetésével egyidejûleg
megtörténik,

c) a víz minõsége megfelel, vagy megfelelõvé tehetõ,
d) az öntözõtelep és szolgáltató rendszer kialakításánál a lehetõ legkisebb párolgási veszteséggel járó energia- és

víztakarékos technológiákat alkalmaznak, és
e) a kereslet az öntözõvíz igénybevételére minimum 5 éves idõszakra igazolható.

(2) Rétegvíz, továbbá karsztvíz csak mikroöntözés céljából vehetõ igénybe.
(3) Felszín alatti víz öntözési célú igénybevétele csak felszíni vízbeszerzési lehetõség hiányában engedélyezhetõ.

Hiánynak minõsül, ha a vízigény felszíni vízbõl történõ kielégítése aránytalanul nagy költséggel járna a felszín alatti
vízbeszerzéssel összehasonlítva. A hiány meglétét a vízügyi hatóság a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság
véleményének kikérését köve tõen állapítja meg.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak figye lembe véte lével megállapított felszíni víz hiánya esetén az öntözési vízigényt
lehetõség szerint talajvízbõl kell kielégíteni. A térség közüzemi ivóvízellátására igénybe vett vízadó rétegeket csak más 
vízadó réteg hiányában szabad igénybe venni és csak olyan mértékig, hogy annak ne legyen kedvezõtlen hatása
az ivóvízellátásra.
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(5) Ivóvízbázis környezetében csak olyan öntözés engedélyezhetõ, ami nem eredményezi az ivóvízbázis biztonságának
csökkenését sem mennyiségi, sem minõségi szempontból.

(6) Ha a vízkivételnek a felszín alatti vízviszonyokban várhatóan mérhetõ hatása jelentkezik az öntözött területen kívül,
monitoringról kell gondoskodni.

61.  § (1) Szennyvízöntözést végezni a szennyvizek és szennyvíziszapok mezõgazdasági felhasználásának és kezelésének
szabályairól  szóló kormányrendeletben elõírt feltételek szerint és csak elõtisztított szennyvízzel szabad. A tisztítás
mértékét a talajadottságok, a vízvédelmi,  illetve az egészségügyi követelmények, és a felhasználás technológiája
alapján kell meghatározni.

(2) Az öntözött területen a szennyvíz szétosztására szolgáló hálózatot és az öntözött területet úgy kell megtervezni,  illetve 
üzemeltetni, hogy az öntözõtelepen pangó szennyvíz ne keletkezzék.

(3) Meg kell akadályozni, hogy az öntözõteleprõl tisztított szennyvíz a szomszédos területre, védett természeti területre,
Natura 2000 területre, a talajvízbe vagy befogadóba jusson.

26. Tavak

62.  § (1) Halastavat, horgásztavat, látványtavat és jóléti tavat (a továb biak ban együtt: mesterséges tavat), valamint tározót ott
lehet létesíteni, ahol
a) az elõírt minõségû víz a kívánt idõpontban és a szükséges mennyiségben rendelkezésre áll,
b) a természetvédelmi szempontból fontos élõhelyeket nem károsítja, és
c) a víz késõbbi hasznosítása érdekében az egyébként káros mennyiségû vizek visszatartása biztosítható.

(2) Az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott elõ írásoktól el lehet térni, amennyiben a tó létesítése a vizek
mennyiségi és minõségi viszonyait károsan nem befolyásolja.

63.  § (1) A tavak feltöltésére,  illetve táplálására csak olyan felszíni vizet szabad felhasználni, amely minõség, hõmérséklet,
lebegõanyag-, vegyianyag-tartalom, valamint mikrobiológiai szennyezettség szempontjából a hasznosítási célnak
megfelel. A vízellátást a vízszétosztó rendszerbõl,  illetve a vízszétosztásra igénybe vett belvízcsatorna szakaszokból,
ettõl eltérõ esetben csak folyamatos vízkészletû vízfolyásokból szabad tervezni.

(2) A szennyvízzel, települési folyékony hulladékkal történõ tápanyagképzés, takarmányozás tilos.

64.  § (1) Ivóvízellátást szolgáló felszíni tározót és a vízlépcsõrendszerek létesítése során kialakított tározót úgy kell kialakítani és
a tározóteret rendezni, hogy a víz minõségi romlása megakadályozható legyen. Ivóvízellátást szolgáló tározó esetén
a vízkivételi mûtárgynak több szintben kell biztosítania a vízkivételt.

(2) Az elsõdlegesen nem halászati vízterület, különösen a felszíni víz vezetõ-csatorna és a tó, csak a kezelõjének
hozzájárulásával hasznosítható halászati célra, amennyiben a halászati vízterületté nyilvánítás is megtörtént.

65.  § A tározó üzemeltetési szabályzata – a 7.  §-ban meghatározottakon túl – tartalmazza
a) a tározóra, a vele kapcsolatos létesítményekre és a vízgyûjtõ területre vonatkozó jellemzõ adatokat, továbbá
b) a katasztrófa megelõzéséhez,  illetve elhárításához szükséges megfigyelésekre,
c) a hidrológiai megfigyelésekre,
d) az árvízvédekezésre,
e) a vízszintszabályozásra, és
f) a vízbázisok, távlati vízbázisok és az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények érintettsége esetén védõterületre

vonatkozó részletes elõ írásokat, valamint
g) a tározót tápláló és a tározóból kivett vízmennyiségek, valamint a szivárgás jellemzõinek mérését és

nyilvántartását.
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VIII. FEJEZET
VÍZIÁLLÁSOK

27. Víziállások telepítésének általános szabályai

66.  § (1) A víziállás helyét úgy kell kijelölni, hogy két szomszédos víziállás között a helyi viszonyoknak és a használat jellegének
megfelelõ térköz maradjon.

(2) A víziállások az állami, önkormányzati tulajdonban lévõ vizek medrében vagy a közcélú vízilétesítmények vízterületén
csak a meder kezelõjének, annak hiányában tulajdonosának hozzájárulásával létesíthetõek.

(3) Víziállás csak a kezelõi hozzájárulásban meghatározott idõtartamra létesíthetõ.
(4) Nem telepíthetõ víziállás

a) hajóútban,
b) nagyhajózásra alkalmas folyószakaszokon, kivéve a csatornázott folyószakaszokat,
c) természetes vízjárású folyók, vízfolyások és csatornák 1,5 métert meghaladó vízszint-ingadozással jellemezhetõ

mederszakaszain,
d) a zárt nádasok belsejében,
e) azokon a partszakaszokon, amelyeken terület- és településrendezési, vízügyi, környezet-, természet- vagy

tájvédelmi érdekeket sért vagy veszélyeztet,
f) olyan part-,  illetve mederszakaszon, ahol a mederben elhelyezett vagy medret keresztezõ nyomvonalas

létesítmények biztonságát veszélyeztetné,
g) horgonyzási tilalom alá esõ területen belül,
h) ivóvíztározókban, valamint a víztározók zárógátjai és mûtárgyai közelében,
i) a vízszétosztó rendszer létesítményein, valamint
j) ha a keletkezõ hulladék ártalommentes elhelyezése nem biztosított.

(5) A vízügyi hatóság a kezelõ megkeresésére a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról  szóló kormányrendelet
alapján a kezelõi hozzájárulás nélkül vagy e rendeletnek nem megfelelõ módon létesített víziállások eltávolítására
kötelezi az azt létesítõt.

67.  § (1) A víziállást a mértékadó igénybevétel, a szél, a hullámzás, a jégnyomás, a hasznosítás jellege és módja, valamint a helyi
környezeti adottságok figye lembe véte lével kell megtervezni, méretezni és kivitelezni. A víziállás nem akadályozhatja
a meder fenntartását, az ár- és a belvíz elleni védekezést, valamint a hajózást.

(2) A víziállást és tartozékait a jég kártételeitõl védett helyen szabad létesíteni és olyan anyagból, olyan szerkezettel és
méretekkel, oly módon kell kialakítani, hogy az minden vízállásnál és kedvezõtlen idõjárási viszonyok között is
biztonságosan legyen használható, a víz levonulását ne akadályozza, és ne veszélyeztesse a vizek állapotát.

68.  § A víziállás alapterületét a tervezett használattal arányos méretben kell meghatározni, törekedve a vízterület minél
kisebb igénybevételére. Horgászati célú víziállás bejáró nélkül számított alapterülete nem haladhatja meg a 20 m2 -t.

69.  § (1) A víziállásokhoz a parti bejárót úgy kell kialakítani, hogy az a természetes part állékonyságát vagy a partvédõmû állagát 
ne veszélyeztesse, és a parti nádas állományát ne károsítsa.

(2) A víziállás megközelítésére föld-, beton- vagy kõbejáró nem építhetõ,  illetve nem létesíthetõ olyan bejáró, amely a víz
áramlását akadályozza.

(3) Zárt, a Balaton és a parti zóna nádasainak védelmérõl, valamint az ezeken folytatott nádgazdálkodás szabályairól  szóló
kormányrendelet alapján I–III. osztályúnak minõsített nádasban víziállás nem létesíthetõ.

28. Víziállások telepítésének különös szabályai

70.  § (1) Egész évben a vízben hagyható, állandó jellegû víziállást csak állóvizekben, felszíni víz vezetõ-csatornákban szabad
létesíteni.

(2) Ideiglenes víziállás csak április 1. napja és október 31. napja közötti idõszakban tartható a mederben. Ezt köve tõen
15 napon belül minden tartozékával együtt el kell távolítani. Amennyiben a vízbõl eltávolított víziállás elhelyezésére
a parton kerül sor, oly módon kell elhelyezni, hogy a nagyvizek és a jég levonulását ne akadályozza, és a víz el ne
sodorhassa.
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71.  § (1) Felépítményes víziállás nem létesíthetõ a Balatonon, a Velencei-tavon és a Ráckevei (Soroksári)-Dunában, kivéve
tudományos vagy szakszolgálati célokat szolgáló eszközök és berendezések elhelyezésére vagy ilyen jellegû munkák
végzésére létesített víziállást. Felépítményes víziállásnak minõsül a zárt terû, fedett vagy oldalfalakkal ellátott
– épületnek nem minõsülõ – felépítményt hordozó víziállás.

(2) Felépítmény nélküli víziálláson tartósan csak korlát és ülõpad létesíthetõ.

72.  § (1) A Balatonon víziállás
a) a déli parton a partéltõl számított legfeljebb 150 m távolságon belül, 1,5 m-t meg nem haladó vízmélységben,

a nádas partszakaszok elõtt a nádszegély szélétõl számított legfeljebb 10 m távolságon belül;
b) az északi parton 2 m-t meg nem haladó vízmélységben, a nádas partszakaszok elõtt a nádszegély szélétõl

számított 2–4 méteren belül,  illetve a hajózási hatóság hozzájárulásával a nádszegély szélétõl számított 8 m-en
belül telepíthetõ.

(2) Az (1) bekezdés szerinti vízmélységet a siófoki vízmércén mért 100 cm-es értékre kell vonatkoztatni.

IX. FEJEZET
VIZEK ÉS VÍZILÉTESÍTMÉNYEK KERESZTEZÉSE ÉS MEGKÖZELÍTÉSE MÁS, NYOMVONALAS JELLEGÛ
ÉPÍTMÉNYEKKEL

73.  § (1) Vizet, vízi utat, vízilétesítményt és tartozékaikat más nyomvonalas jellegû létesítménnyel megközelíteni úgy szabad,
hogy állagukat, biztonságukat, valamint használatukat, karbantartásukat és üzemeltetésüket a megközelítõ
létesítmény ne veszélyeztesse,  illetve ne akadályozza.

(2) A kikötõ medencék nyomvonalas jellegû építménnyel  való keresztezés és megközelítés szempontjából üzemi
területnek tekintendõk.

(3) A keresztezést mederszabályozási és más vízgazdálkodási szempontok figye lembe véte lével kell kialakítani, és
hidraulikai, valamint állékonysági szempontból kell méretezni.

(4) Víz és vízilétesítmény más nyomvonalas létesítménnyel  való keresztezésének helyét,  illetve a párhuzamosan vezetett
létesítmény megközelítõ szakaszát meg kell jelölni, ha az egyéb módon nem látható.

(5) Víz és vízilétesítmény más nyomvonalas létesítménnyel  való keresztezéséhez szükséges a víz medrének és
a vízilétesítmény kezelõjének, annak hiányában tulajdonosának hozzájárulása.

(6) A megadott távolságok a keresztezõdõ létesítmények egymáshoz legközelebbi szerkezeti részei között értendõk.

74.  § (1) Állóvíz és parti sávja felett vezetéket tilos elhelyezni.
(2) Tilos tavak medre alatt vezetéket fektetni.

75.  § A vizeknek és vízilétesítményeknek más, nyomvonalas létesítménnyel történõ keresztezésére és megközelítésére
vonatkozó részletes szabályokat az 1. melléklet tartalmazza.

X. FEJEZET
ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

76.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.

77.  § 2012. december 22. napján hatályukat a vesztik a 10.  § (3) bekezdésében és a 60.  §-ban meghatározott tevékenységek
vonatkozásában kiadott, az e rendelet hatálybalépése elõtt indult eljárásokban hozott
a) határozatlan idõtartamú vízjogi üzemeltetési engedélyek, valamint
b) a 2012. december 22. napja után lejáró vízjogi üzemeltetési engedélyek.

78.  § (1) E rendeletet – figyelemmel a (2)–(5) bekezdésben foglaltakra – a hatálybalépést köve tõen indult eljárásokban kell
alkalmazni, kivéve
a) azt a vízjogi létesítési engedélyezési eljárást, amely tárgyában vízimunka, vízilétesítmény vagy vízhasználat elvi

engedélyét a vízügyi hatóság e rendelet hatálybalépése elõtt már kiadta, és
b) azt a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárást, amely tárgyában vízimunka, vízilétesítmény vagy vízhasználat

létesítési engedélyét a vízügyi hatóság e rendelet hatálybalépése elõtt már kiadta.
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(2) E rendeletet a 2012. december 22. napját köve tõen indult vízjogi üzemeltetési engedélyek meghosszabbítása iránti
eljárásokban a (4) és (5) bekezdésben meghatározott kivétellel kell alkalmazni.

(3) A szennyvíztisztító telepek e rendelet hatálybalépése elõtt kiadott üzemeltetési engedélyének meghosszabbítása
vagy módosítása iránt indult eljárásban nem alkalmazandó a 19.  § (5) bekezdés.

(4) A vízgazdálkodásról  szóló 1995. évi LVII. törvény 15.  § (3) bekezdése alapján a visszatáplálási kötelezettség alól
a kizárólag energia hasznosítás céljából termálvizet kitermelõ vízjogi engedélyes
a) a vízgyûjtõ-gazdálkodási tervekben gyenge vagy romló mennyiségi állapotúnak minõsített víztestek esetében

legkésõbb 2014. december 22. napjáig,
b) a vízgyûjtõ-gazdálkodási tervekben jó mennyiségi állapotúnak minõsített víztestek esetében legkésõbb

2020. december 22. napjáig
mentesül.

(5) A 10.  § (3) bekezdésben meghatározott kötelezettséget az engedélyesnek a termálvíznek nem minõsülõ felszín alatti
vizek energetikai célú hasznosítása esetében 2014. december 22. napjáig kell teljesíteni. Ennek érdekében a vízügyi
hatóság a vízjogi engedélyeket hivatalból módosítja.

(6) Ha a 77.  § alapján a (4) bekezdésben meghatározott tevékenységre vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély
a hatályát veszti, akkor a vízkitermeléssel járó vízhasználat 2014. december 22. napjáig csak akkor engedélyezhetõ, ha
a vízkitermeléssel járó vízhasználatra irányuló vízjogi engedély iránti kérelemmel egyidejûleg a visszatáplálásra
vonatkozó vízjogi létesítési engedély iránti kérelem a vízügyi hatósághoz benyújtásra kerül.

79.  § A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérõl  szóló 123/1997.
(VII. 18.) Korm. rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

80.  § (1) A felszín alatti vizek védelmérõl  szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3.  § 8. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„8. elhelyezés: olyan tevékenység, amelynek célja bármilyen anyag lerakása, tárolása a földtani közeg felszínén vagy
a közegben, beleértve a mûszaki védelemmel történõ lerakást, tárolást, szállítást vagy áramoltatást is;”

(2) A felszín alatti vizek védelmérõl  szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10.  § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[Tilos – a (3) és (4) bekezdésekben foglalt kivételektõl eltekintve – az 1. számú melléklet szerinti szennyezõ anyagnak,  illetve
az ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlásuk esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezetõ anyagnak]
„ad) a felszín alatti vizek állapota szempontjából fokozottan érzékeny területen a felszín alatti vízbe történõ közvetett
bevezetése, kivéve egyedi szennyvízkezelõ berendezésekkel tisztított háztartási szennyvíz bevezetésének a vizek
hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános 
szabályokról  szóló kormányrendeletben meghatározott eseteit;”

(3) A felszín alatti vizek védelmérõl  szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 47.  § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az e rendelet végrehajtását szolgáló, a felszín alatti víz,  illetve a földtani közeg kémiai vizsgálatának eredményeit
tartalmazó dokumentációban fel kell tûntetni az alkalmazott szabvány számát vagy meg kell nevezni
a környezetvédelemért felelõs miniszter által közzétett közleményben szereplõ, alkalmazott vizsgálati módszert,
 illetve szabvány vagy közleményben közzétett módszer hiányában meg kell adni az alkalmazott eljárás leírását.”

(4) A felszín alatti vizek védelmérõl  szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 25.  § (1) bekezdésében a „figye lembe véte lével
dönt” szövegrész helyébe a „figye lembe véte lével 2 hónapon belül dönt” szöveg, a 30.  § (7) bekezdésében
a „felügyelõség határozatot hoz” szövegrész helyébe a „felügyelõség 2 hónapon belül határozatot hoz” szöveg lép.

81.  § (1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által
veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének
csökkenésével kapcsolatos eljárásról  szóló 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet 5.  § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A nagyvízi meder rendeltetésére figyelemmel a nagyvízi mederben fekvõ ingatlanok tulajdonosai (használói)
a nagyvízi mederben mezõgazdasági mûvelést, erdõgazdálkodást vagy bármely más tevékenységet kizárólag saját
kockázatukra, a környezetvédelmi, természetvédelmi és a kulturális örökségvédelmi elõ írások betartásával és
az árvizek levezetésének akadályozása nélkül folytathatnak. A nagyvízi mederben a termõföld más célú
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hasznosításának meg valósításához, valamint a mûvelési ág megváltoztatásának meg valósításhoz az érintett
folyószakasz medrének kezelõje hozzájárulása szükséges.”

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által
veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének
csökkenésével kapcsolatos eljárásról  szóló 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet 5.  § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) Nagyvízi mederben építmények, a helyi építési szabályzat, valamint a szabályozási terv, ille tõ leg nagyvízi
mederkezelési terv szerint helyezhetõk el. A vizek használatával közvetlenül összefüggõ építmények, amelyek például
a vízisportot, horgászatot szolgálják – ha a szabályzat vagy a tervek másképp nem rendelkeznek – csak abban
az esetben  valósíthatók meg, ha használatuk közösségi célokat szolgál. A nagyvízi mederben építmény
elhelyezéséhez, építési munka folytatásához az érintett folyószakasz medrének kezelõje hozzájárulása szükséges.”

82.  § Hatályát veszti
a) a közmûves szennyvízelvezetõ és -tisztító mûvel gazdaságosan el nem látható területekre vonatkozó Egyedi

Szennyvízkezelés Nemzeti Meg valósítási Programjáról  szóló 174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet, és
b) a vízgyûjtõ-gazdálkodás egyes szabályairól  szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. számú melléklete,
c) a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre

vonatkozó szabályokról  szóló 379/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet.

83.  § (1) A 79–82.  §, valamint a 2. melléklet a hatályba lépését követõ napon hatályát veszti.
(2) Ez a § a rendelet hatályba lépését követõ második napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelethez

A vizeknek és vízilétesítményeknek más, nyomvonal jellegû építménnyel történõ keresztezésére 
és megközelítésére vonatkozó részletes szabályok

1. Általános elõ írások
1.1. Biztonsági elõ írások
1.1.1. A vízilétesítményeket úgy kell kialakítani, hogy könnyen és biztonságosan kezelhetõk legyenek.
1.1.2. A híd és áteresz kialakításánál figye lembe kell venni a területileg ille té kes vízkárelhárításért felelõs szervezetnek

a tiltózási, elzárási lehetõség biztosítására vonatkozó elõ írását.
1.1.3. A bújtatót a belvíz visszatartására is alkalmassá kell tenni.
1.1.4. Ha a felszíni víz vezetõ-csatorna állandó vízborítású, a mûtárgynál halrács elhelyezési lehetõségét is biztosítani kell.
1.1.5. Természetes,  illetve mesterséges vízi létesítmények keresztezésénél a medret a mederelfajulástól védeni kell.
1.1.6. Árvízvédelmi töltést keresztezõ mûtárgy csõszerû részének vízzáróságát nyomáspróbával kell ellenõrizni. Több tagból

álló vasbeton csõ nyomáspróbáját a konszolidáció lezajlása, de legalább hat hónap eltelte után meg kell ismételni.
Az árvízvédelmi töltést keresztezõ csõszerû mûtárgyakat árvízkor is biztonságosan kezelhetõ víz- és mentett oldali
elzáró szerkezettel kell ellátni.

1.2. Keresztezés a térszín felett
1.2.1. A keresztezõ létesítmény tartószerkezetét a parti sávon,  illetve az árvízvédelmi töltés és magasvezetésû csatorna vagy

duzzasztott vízszintû vízfolyás töltésének lábvonalától – a töltésfejlesztés mértékét is figye lembe véve – 10 m-es sávon
belül tilos elhelyezni.

1.2.2. Árvízvédelmi vonal felett keresztezés a vízilétesítmény kezelõje elõ írásainak betartásával vezethetõ.
1.2.3. Árvízvédelmi töltés testében a keresztezõ vezetéket tilos átsajtolással vagy öblítéssel elhelyezni.
1.2.4. Árvízvédelmi töltésbe helyezett nyomócsövet szigetelés és visszatakarás elõtt, a keresztezés teljes hosszában

próbanyomásnak kell alávetni a csõvezetékre vonatkozó elõ írás szerint.
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1.2.5. Hullámtéren a térszín felett keresztezõ létesítményt a mértékadó árvízszint,  illetve az eddig elõfordult legnagyobb
vízállás közül a magasabb felett kell átvezetni úgy, hogy sem a vezeték, sem tartószerkezete a jég vagy árvíz
levonulását, a vízi közlekedést ne zavarják, mederelfajulást ne okozzanak, ne akadályozzák az árvízvédekezést és
a mederszabályozási tevékenységet.

1.2.6. Vízfolyást, öntözõ-, táp- és belvízcsatornát úgy lehet keresztezni, hogy a sokévi középvízszintnél,  illetve
az üzemvízszintnél a mederben úszó, a parti sávon,  illetve a magasvezetésû csatorna töltéskoronáján, vagy a töltés
menti, legfeljebb 6 m széles sávon dolgozó és legfeljebb 7 m magas munkagép akadálytalanul dolgozhasson.

1.2.7. Árvízvédelmi töltést térszín felett keresztezõ létesítményt a mértékadó árvízszint,  illetve az eddig elõfordult
legnagyobb vízállás közül a magasabb érték fellett kell átvezetni.

1.3. Keresztezés a térszín,  illetve mederfenék alatt
1.3.1. Folyók,  illetve árvízvédelmi mûvek irányított ferdefúrással kialakítandó keresztezését minden esetben egyedi tervek

alapján a folyó,  illetve az árvízvédelmi mû kezelõjének hozzájárulásával az alábbi szempontok figye lembevétele
mellett lehet meg valósítani:

1.3.1.1. Kritikus holtmeder-keresztezések és altalajhibás védvonalszakaszok esetén a fúrásos keresztezés tilos.
1.3.1.2. A kivitelezés teljes idõszakát felölelõ – az összes építési fázisra méretezett – árvízvédelmi tervet kell készíteni.
1.3.1.3. A kivitelezési munkákat az érintett mûvek mentén elrendelt árvízvédelmi készültség idõszakában, vagy

veszélyhelyzetben megkezdeni tilos.
1.3.1.4. Az engedélyezési tervnek a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemrõl és mellékleteirõl  szóló

jogszabályban foglalt mellékletek mellett tartalmaznia kell:
1.3.1.4.1. a töltés és a csõkivezetési hely közötti talajrétegzõdés adatait, a talajrétegek osztályozó jellemzõit is tartalmazó

fúrásszelvények alapján. Olyan talajmechanikai feltárást kell készíteni, amelynek mélysége nagyobb, mint
a csõátvezetés alsó síkjának másfélszeres mélysége, legalább:

1.3.1.4.1.1. a vízoldali töltéslábnál,
1.3.1.4.1.2.  a mentett oldali töltéslábnál és
1.3.1.4.1.3. a mentett oldali elõtér szélén;
1.3.1.4.2. a töltés állékonyságának kielégítõ voltát igazoló számításokat az építés utáni idõszakra.
1.3.1.5. A keresztezést úgy kell kialakítani, hogy
1.3.1.5.1. a csõ felsõ síkja legalább 3,0 m-rel legyen a mentett oldali védõsáv külsõ szélének szintje alatt,
1.3.1.5.2. a csõ fogadó aknája vagy terepszintre  való kivezetése a mentett oldalon a 3 m-nél magasabb töltés esetében legalább

a töltés lábától mért 30 méternél távolabb, ennél kisebb töltés esetében legalább 20 méternél távolabb legyen,
1.3.1.5.3. az indító,  illetve fogadó aknák és a mentett oldali töltésláb között a vezetékek környezetét – fellazulás esetén –

injektálni kell.
1.3.1.6. A nem megfelelõ fúrást – ha már a behúzott csõ is bent van – vízzáró anyaggal kell kitölteni a töltés alatt és mind a víz-

mind a mentett oldalon további 20-20 fm hosszúságban. Behúzott csõ nélküli kifúrt, de felhagyott lyuknál elfogadott
mûszaki módszerrel kell a biztonságot helyreállítani.

1.3.1.7. A csõvezetéket a teljes irányított fúrással érintett szakaszon az üzemi nyomás kétszeresének megfelelõ biztonsággal
kell kialakítani.

1.3.2. Hajózható folyót és hajózható csatornát keresztezni a mederfenék alatt – figye lembe véve a folyamatban lévõ és
tervezett folyószabályzási, mederrendezési és bõvítési munkákat – a mederkezelõ által meghatározott szinten és
módon szabad. Az átvezetett létesítményt legalább 2,5 m mély árokba kell fektetni. Ezen elõ írástól mûszakilag vagy
gazdaságilag indokolt esetben a meder kezelõjének hozzájárulásával el lehet térni, azonban a vezeték felett legalább
1,5 m vastag takarást biztosítani kell. A medret keresztezõ vezeték felsõ síkját – a hajóútban és annak két oldalán
10-10 m-es sávban – az adott folyószakaszra érvényes hajózási kisvízszinthez képest nemzetközi víziút esetében
legalább 4,5 m, egyéb esetben legalább 4,0 m mélységben kell elhelyezni.

1.3.3. Ahol az átvezetett létesítményt takaró réteg vastagsága kevesebb, mint 2,5 méter, ott az átvezetett létesítmény
védelmére horgonytilalmi táblát kell elhelyezni, a hajózási hatóság elõ írásai szerint.

1.3.4. Az 1.3.2. pontban foglaltak szerint átvezetett létesítmény védelmére a keresztezés vízfolyás szerinti felsõ oldalától
50 m-re védõkötelet vagy -láncot kell a mederben elhelyezni, az esetleg elsodródó hajók horgonyainak felfogására.
A védõkötelet vagy -láncot, valamint annak parti rögzítését a víziúton közlekedõ hajók és hajókötelékek tömegének
figye lembe véte lével kell méretezni.

1.3.5. A vízfolyást keresztezni a mederfenék alatt – figye lembe véve a folyamatban lévõ és tervezett folyószabályozási,
mederrendezési és -bõvítési munkákat – a mederfenék szintjétõl 1,5 m-nél mélyebben, burkolt, rendezett mederfenék 
esetén 1,0 m-nél mélyebben lehet. Az elõírt távolságokat a rézsûben is tartani kell.
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1.3.6. A meder alatti átvezetés helyén a medret a mederelfajulástól védeni kell.
1.3.7. A meder alá helyezett vezetéket a felúszás,  illetve az elsodródás ellen biztosítani kell.
1.4. Megközelítés
1.4.1. Vizek és mélyvezetésû felszíni víz vezetõ-csatorna partjával párhuzamos vezeték a parti sávon kívül kell haladjon.
1.4.2. Magasvezetésû felszíni víz vezetõ-csatorna, duzzasztott vízszintû vízfolyás töltésének lábvonalától – a töltésfejlesztés

mértékét és a talaj rétegzõdését is figye lembe véve – 10 m-es sávon belül,  illetve a töltés és a szivárgó-csatorna között
párhuzamosan vezeték nem fektethetõ.

1.4.3. Árvízvédelmi töltés lábvonalától, a töltésfejlesztés mértékét is figye lembe véve számított 10 m-es védõsávon belül
vezetéket elhelyezni tilos.

1.4.4. Árvízvédelmi töltést öntözõ-, táp- és belvízcsatornával, vízellátási, csapadék- és szennyvízelvezetõ nyomóvezetékkel
vagy gravitációs vezetékkel és csatornával a töltéslábtól számítva, a töltésfejlesztés mértékét is figye lembe véve,
10 m-en belül tilos megközelíteni.

2. Víz és vízilétesítmény keresztezése vasúttal, közúttal és saját használatú úttal
2.1. Folyó keresztezése
2.1.1. A folyón a híd elhelyezését úgy kell megválasztani, és azt úgy kell kialakítani, hogy a víz, az uszadék, a hordalék és a jég

levonulását, valamint a vízi közlekedést ne akadályozza, a meder állandóságát kedvezõtlenül ne befolyásolja. A híd
szerkezeti részein esetlegesen fennakadó és összegyülekezõ uszadék eltávolítása mindenkor a híd kezelõjének vagy
üzemeltetõjének feladata. A hidat úgy kell elhelyezni, hogy a folyó általános szabályozási tervébe illeszkedjen, ezt
szabályozási és partbiztosítási mûvekkel kell biztosítani.

2.1.2. A hidat olyan helyre kell tervezni, ahol a kisvízi, középvízi és nagyvízi sodorvonal helyzete a tervezett hídszelvény
környezetében lényegesen nem tér el egymástól, valamint úgy kell kialakítani, hogy a tengelye lehetõleg merõleges
legyen a sodorvonalra.

2.1.3. A hídfõk függõleges síkját és a pilléreket úgy kell kialakítani, hogy a középvízi sodorvonallal párhuzamosak legyenek.
A hídpillérek sem a kisvízi, sem a középvízi, sem a nagyvízi sodorvonalba nem kerülhetnek.

2.1.4. A folyón a hidat úgy kell elhelyezni és kialakítani, hogy a hídfõk és pillérek elhelyezése folytán káros duzzasztás vagy
sebességnövekedés és ezek következtében káros kimélyülés vagy partrongálás ne állhasson elõ. A megengedhetõ
határsebesség megállapításánál meg kell vizsgálni a híd körüli meder talaját.

2.1.5. A hídnyílások méreteit és a szerkezetük alsó élét úgy kell meghatározni, hogy a híd a mértékadó vízhozam mellett ne
okozzon olyan duzzasztást, és ne idézze elõ a vízsebesség olyan növekedését, ami a meder elfajulását okozhatja. Olyan
folyószakaszok áthidalásánál, amelyeknél a kétoldali hullámtér együttes szélessége eléri vagy meghaladja a középvízi
meder szélességét, minden esetben külön hidraulikai vizsgálatot kell végezni.

2.1.6. Ha vízügyi, ökológiai és gazdasági szempontok lehetõvé teszik, a méretezésre mértékadó vízhozam a fõmeder,
valamint hullámtér mellékágai vagy holtágai között megosztva vezethetõ.

2.2. Hajózható folyó és csatorna keresztezése
2.2.1. Hajózható folyón és csatornán a hajóúti hídnyílásban a külön jogszabályban meghatározott hajóúti

ûrszelvényméreteket biztosítani kell, hogy a víziúton közlekedõ mértékadó hajók és hajókötelékek a hajózási
kisvízszintnél (HKV) és hajózási nagyvízszintnél (HNV) is biztonságosan áthajózhassanak.

2.2.2. Kerülni kell a híd elhelyezését folyókanyarulatban, vagy ha ez elkerülhetetlen, a hídtól számított vízfolyás szerinti felsõ
és alsó folyószakaszon a mértékadó hajókötelékek fordulásához, megállásához szükséges szélességû és hosszúságú
hajóút szakaszt kell biztosítani.

2.2.3. Új hidat meglévõ hídtól, át nem látható kanyartól, gázlótól, hajószûkülettõl, a hajóút kimeneti szakaszától,
kikötõbejárattól és hajózható mellékágak bejáratától a hajók fordulásához, megállásához szükséges távolságra kell
elhelyezni. Ha ez nem teljesíthetõ, akkor a hídnyílás szélességének növelésével kell a kétirányú hajózást biztosítani.

2.2.4. Hidat tilos létesíteni ott, ahol a folyón a híd feletti szakaszon, a víziúton közlekedõ mértékadó hajókötelék kétszeres
hosszának, vagy a híd alatti szakaszon egyszeri hosszának megfelelõ távolságon belül horgonytilalmi mezõ van. Ha ez
nem teljesíthetõ, akkor a megadott határokon belül a horgonyzást lehetõvé kell tenni.

2.2.5. Hajóhidat,  illetve pontonhidat nehezen belátható folyószakaszra nem szabad telepíteni, vagy ha ez elkerülhetetlen,
a hajóforgalom irányításához a hídtól kellõ távolságra jelzõállomást kell felállítani. Nemzetközi jelentõségû és
regionális víziúton csak különösen indokolt esetben és ideiglenesen telepíthetõ hajóhíd.

2.2.6. A hajóhíd sodorvonalba esõ részén,  illetve hajóútközépen a hajóút biztosítása céljából, a hajóútra elõírt szélességben
mozgatható hídtagot kell beiktatni.
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2.2.7. A híd nyílásainak méreteit úgy kell meghatározni, hogy a megállapított szabad nyílásszélességek a haladási irányra
merõlegesen biztosítva legyenek. A sodorvonal feletti fõ hídnyílásokon kívül a többi nyílás szélességét – mind
a középvízi meder felett, mind a hullámtérben – a helyi adottságok figye lembe véte lével kell megállapítani.

2.2.8. A hajózási ûrszelvény magasságot a hajóúti hídnyílásokban a külön jogszabályban meghatározott ûrszelvényméretek
szerint kell biztosítani. A híd valamennyi – víziút fõ medrébe épített – nyílásának méreteit közzé kell tenni. Ezt
a szabályt kell alkalmazni az üzemi területet részben vagy egészében keresztezõ híd esetében is.

2.2.9.1. A hídszerkezet alsó élének magasságát úgy kell meghatározni, hogy az a mértékadó árvízszintnél legalább 1,0 m-rel
magasabban legyen. Ha a jeges árvízszint a mértékadó, akkor ez a magasság legalább 1,5 m legyen. Alul íves vonalú
hídszerkezet legalsó pontjának is legalább 30 cm-rel, jeges árvízszint esetén pedig 80 cm-rel kell a mértékadó
árvízszint felett lennie.

2.2.9.2. A hídszerkezet alsó élének magasságát úgy kell megállapítani, hogy az mind a hajózási ûrszelvényre vonatkozó
elõ írásoknak, mind pedig a mértékadó árvízszint felett betartandó biztonságnak megfeleljen.

2.2.10.1. A hídon el kell helyezni a vízi közlekedés rendjérõl  szóló jogszabályban elõírt hajózási jelzéseket. A hídon
a közvilágításra szolgáló fényforrásokat úgy kell elhelyezni, hogy azok elsõsorban a hidat világítsák meg és elkerülhetõ
legyen a hajóvezetõk elvakítása.

2.2.10.2. A hajózható hídnyílás melletti pilléreken, a pilléreknek hajóút tengelyével párhuzamos vonalában radarjeleket
visszaverõ berendezést kell elhelyezni.

2.2.10.3. A nagyhajózásra használt víziúton, vízlépcsõk építése esetében a hidak szabad nyílásmagasságának jelzéséhez
szükséges berendezések elhelyezésének lehetõségét biztosítani kell, vízlépcsõi építése esetében annak
hatásterületén minden hídnál, szabadfolyású folyón hidanként vagy hídcsoportonként a legkedvezõtlenebb
magasságú híd adataival.

2.3. Nem hajózható folyó keresztezése
2.3.1. Nem hajózható folyón átvezetett híd esetében a fõ nyílást a sodorvonal felett kell elhelyezni.
2.3.2. A hídszerkezet alsó élének magasságát úgy kell meghatározni, hogy annak legalacsonyabb pontja is a mértékadó

árvízszintnél legalább a folyók mértékadó árvízszintjeirõl  szóló jogszabályban meghatározott magassági biztonsággal
magasabban legyen. Ha a jeges árvízszint a mértékadó, akkor a folyók mértékadó árvízszintjeirõl  szóló jogszabályban
meghatározott magassági biztonságot legalább 1,5 m-rel meg kell növelni.

2.3.3. A mederbe pillér nem építhetõ. A pillér parti sávban történõ elhelyezés esetén a mederoldal védelmét a meder
kezelõjének elõ írásai szerint kell megoldani.

2.4. Vízfolyás keresztezés
2.4.1. A vízfolyás mértékadó vízmennyiségének átvezetését megfelelõ nyílásmérettel és a mederszelvény kellõ kialakításával 

kell biztosítani. Ha a talajadottság  miatt burkolat szükséges, vagy a csatlakozó mederszakaszon is van burkolat, vagy
a híd a talaj szempontjából meg nem engedhetõ sebességnövekedést okoz, ennek hossz- és magassági méreteit is
meg kell tervezni.

2.4.2. Vízfolyást keresztezõ vasút, közút és saját használatú út hídját, átereszét
2.4.2.1. belterületen 1%-os,
2.4.2.2. külterületen, a mûszaki-gazdaságossági szempontok mérlegelésével 1–3%-os  valószínûségû árvízi vízhozam

károkozás nélküli vezetésére kell méretezni.
2.4.3. Ha a vízügyi, ökológiai és gazdaságossági szempontok lehetõvé teszik, a méretezésre mértékadó vízhozam a fõmeder,

valamint az ártér mellékágai, vagy holtágai között megosztva vezethetõ át.
2.4.4. A híd nyílásméretét, a pillérek alakját és elosztását úgy kell megállapítani, hogy a vízáramlás sebessége a mûtárgy

nélküli lefolyás sebességét 10%-nál nagyobb mértékben, a mûtárgy által okozott duzzasztás pedig a mértékadó
vízhozamhoz tartozó vízszint felett belterületen, fontos létesítmények térségében,  illetve nemzetgazdaságilag
kiemelt jelentõségû területen levõ mûtárgyaknál a 10 cm-t, mezõgazdasági és egyéb területen a 12 cm-t ne haladja
meg.

2.4.5.1. A 120 m3/s-ot meghaladó 1%-os  valószínûségû árvízi vízhozamú vízfolyásokon a mûtárgy szerkezeti alsó éle és
a mértékadó vízhozam alapján számított vízszint között legalább 1,0 m, a 80–120 m3/s között 0,7 m, a 80 m3/s-nél
kisebb vízhozamoknál pedig 0,5 m szabad magasságot kell biztosítani.

2.4.5.2. Zárt szelvényû mûtárgynál az 1%-os  valószínûségû árvízi vízhozam nyomás alatt is átvezethetõ, ha uszadék nem
várható.
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2.4.6. Vízfolyáson a hídszerkezet legalsó pontjának is legalább a folyók mértékadó árvízszintjeirõl  szóló jogszabályban
meghatározott magassági biztonsággal a mértékadó vízszint felett lennie. Azokon a vízfolyásokon, amelyek nem
tartoznak a folyók mértékadó árvízszintjeirõl  szóló jogszabály hatálya alá, a hídszerkezet legalsó pontjának is legalább
0,3 m-rel kell az adott vízfolyásra engedélyezett maximális vízszint felett lennie.

2.5. Belvízcsatorna keresztezés
2.5.1.1. Belvízcsatornát keresztezõ vasút, közút és saját használatú út mûtárgyát legalább a csatornaszakaszra engedélyezett,

 illetve a belvízcsatorna kezelõje által megadott vízhozamra kell méretezni a tisztíthatóság (karbantarthatóság)
figye lembe véte lével.

2.5.1.2. A mértékadó vízmennyiség átvezetését megfelelõ nyílásmérettel és a mederszelvény kellõ kialakításával kell
biztosítani. Ha a talajadottság  miatt burkolat szükséges, vagy a csatlakozó mederszakaszon is van burkolat, vagy a híd
a talaj szempontjából meg nem engedhetõ sebességnövekedést okoz, ennek hossz- és magassági méreteit is meg kell
tervezni.

2.5.1.3. A duzzasztás megengedett felsõ határa 4 cm.
2.5.2.1. Az áthidaló szerkezet alsó élét úgy kell kialakítani, hogy a keresztezési szakaszon jellemzõ partél felett 0,5 m-rel

magasabb legyen.
2.5.2.2. Íves alsó vonalú hídszerkezet legalsó pontját úgy kell kialakítani, hogy legalább 0,30 m-rel a mértékadó vízszint felett

legyen. A falazathoz érintõlegesen csatlakozó boltozatoknál az érintési pont a mértékadó vízszint magasságáig
süllyeszthetõ.

2.5.3. A belvízcsatorna kezelõjének elõ írása alapján biztosítani kell, hogy a fenntartásnál alkalmazandó úszó fenntartógép
akadálymentesen közlekedhessen.

2.6. Öntözõ- és tápcsatorna keresztezés
2.6.1. Öntözõ- és tápcsatornát keresztezõ vasút, közút és sajáthasználatú út mûtárgyát a csatornaszakasz engedélyezett

vízszállító képességével egyezõ, a kezelõ által megadott vízhozamra kell méretezni a tisztíthatóság
(karbantarthatóság) figye lembe véte lével.

2.6.2. A hidat vagy átereszt úgy kell kialakítani, hogy a vizet lehetõleg duzzasztás és vízszintesés nélkül átvezesse.
A megengedhetõ duzzasztás,  illetve vízszintesés mértékét egyedileg kell megállapítani.

2.6.3. Az áthidaló szerkezet alsó élét úgy kell kialakítani, hogy a keresztezett szakaszra jellemzõ partél felett 0,5 m-rel
magasabb legyen, minden esetben figye lembe véve a fejlesztést is.

2.6.4. A híd és áteresz kialakításánál figye lembe kell venni a vízfolyáskezelõnek a szükséges tiltózásra,  illetve elzárásra
kiterjedõ elõ írását.

2.6.5. Ha az öntözõ- vagy tápcsatorna állandó vízborítású, a mûtárgynál halrács elhelyezésének lehetõségét is biztosítani
kell.

2.6.6. A csatorna kezelõjének elõ írása alapján biztosítani kell, hogy a fenntartásnál alkalmazandó úszó fenntartógép
akadálymentesen közlekedhessen.

2.7. Árvízvédelmi vonal keresztezése
2.7.1. Az árvízvédelmi vonalnak közúttal,  illetve saját használatú úttal  való, az elõírt koronaszint alatt történõ keresztezésénél 

biztosítani kell a védvonal teljes értékû, az árvízvédelmi biztonságot kielégítõ elzárási lehetõségét. Elsõrendû
árvízvédelmi vonal és árvízvédelmi szükségtározó töltése az elõírt koronaszint alatt nem keresztezhetõ közúttal,  illetve 
saját használatú úttal.

2.7.2. Árvízvédelmi töltés kiépített fel- és lejáróit és a hozzávezetõ utakat megszüntetni,  illetve kapacitásukat csökkenteni
a vízügyi hatóság és a fõvédvonal kezelõje esetenkénti elõ írásának betartásával szabad.

2.7.3. Másod- és harmadrendû árvízvédelmi töltésen vezetett útnál biztosítani kell annak lehetõségét, hogy az átereszek,
a hidak és egyéb nyílások a vízfelõli oldalon legalább kétsoros betétpallóval vagy betétgerendával elzárhatók
legyenek.

2.7.4. Biztosítani kell, hogy a védekezésnél és fenntartásnál alkalmazott gépjármûvek a védvonalon az útépítés után is
akadálymentesen átmehessenek.

2.8. Hullámtéri átvezetés
2.8.1. Hullámtéren vasút,  illetve a térszínbõl kiemelkedõ út csak az árvíz és a jég zavartalan levonulásának biztosítása mellett

helyezhetõ el.
2.9. Víz és vízilétesítmény megközelítés
2.9.1. Vizek partjával párhuzamosan vasutat, közutat – a kikötõk területét kivéve – a partmenti fenntartási sávon,  illetve

kisajátítási határon kívül kell vezetni.
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2.9.2. Magasvezetésû csatorna vagy duzzasztott vízszintû vízfolyás töltésének lábvonalától – a töltésfejlesztés mértékét és
a talaj rétegzõdését is figye lembe véve – 10 m-es védõsávon belül,  illetve a töltés és a szivárgó csatorna között vasutat,
közutat tilos vezetni.

2.9.3. Árvízvédelmi töltés lábvonalától, a töltésfejlesztés mértékét is figye lembe véve számított 10 m-es védõsávon belül
vasutat, közutat tilos elhelyezni.

3. Víz és vízilétesítmény keresztezése és megközelítése függõpályával és szállítószalaggal
3.1. Keresztezés a térszín felett
3.1.1. A függõpálya és magasvezetésû szállítószalag tartószerkezetét a vasúti és közúti áthidalásokra vonatkozó elõ írás

szerint kell kialakítani. A medret meg kell védeni a víz áramlását zavaró mértékû, és a víz minõségét rontó anyag
bejutásától.

3.1.2. Állóvíz és parti sávja, valamint árvízvédelmi vonal felett függõpálya és szállítószalag a vízügyi hatóság és
a vízilétesítmény kezelõje esetenkénti elõ írásainak betartásával vezethetõ.

3.2. Keresztezés a térszín alatt
3.2.1. Állóvízen és árvízvédelmi vonalon a térszín alatt szállítószalag nem vezethetõ át.
3.2.2. A terepszint alatt elhelyezett vízellátási, csapadékvíz- és szennyvízelvezetõ nyomóvezeték és gravitációs zárt vezeték

keresztezését a vízilétesítmény kezelõjének hozzájárulásával lehet kialakítani.
3.3. Megközelítés
3.3.1. Vizek partjával párhuzamosan függõpályát és szállítószalagot úgy kell kialakítani, hogy a partmenti sávon,  illetve

fenntartási sávon kívül haladjon.
3.3.2. Magasvezetésû csatorna vagy duzzasztott vízszintû vízfolyás töltésének lábvonalától – a töltésfejlesztés mértékét és

a talaj rétegzõdését is figye lembe véve – 10 m-es sávon belül történõ,  illetve a töltés és szivárgócsatorna között
párhuzamosan vezetett függõpálya vagy szállítószalag elhelyezését el kell kerülni.

4. Víz és vízilétesítmény keresztezése és megközelítése távközlési vezetékkel
4.1. Keresztezés a térszín felett
4.1.1.1. Hajózható folyót és hajózható csatornát légvezetékkel úgy szabad keresztezni, hogy a légvezeték a legnagyobb

hajózási vízszintnél a rendeletben megadott magasságot elérje a legkedvezõtlenebb helyzetében is.
4.1.1.2. Az átfeszítés megjelölésére jelzõtáblát a vízfolyás szerint az átfeszítés alatt 300, felette 500 m-re kell elhelyezni. A táblát

fényvisszaverõ anyaggal kell bevonni. A hajózási hatóság elõ írásai szerint egyes átfeszítés jelzõtábláit meg kell
világítani.

4.1.1.3. Nemzetközi jelentõségû és regionális víziútakat keresztezõ keresztezõ légvezetéken radarjeleket visszaverõ
berendezést kell elhelyezni.

4.1.2. Állóvíz és parti sávja felett légvezetéket a vízfelület kezelõjének hozzájárulásával szabad elhelyezni.
4.1.3. Árvízvédelmi töltést a töltés koronája felett 8 m-es magasság és a légvezetékre elõírt biztonsági távolság együttes

számbavételével szabad keresztezni.
4.1.4. A terepszint alatt vezetett vízellátási, csapadékvíz- és szennyvízelvezetõ nyomóvezetéktõl a tartóoszlopokat olyan

távolságra kell elhelyezni, hogy az oszlop alapsíkjától 45° szög alatt húzott egyenes a vezeték nyitott munkaárkát ne
metssze.

4.1.5. Vízellátási, csapadékvíz- és szennyvízelvezetõ nyíltcsatornát keresztezni a vízilétesítmény kezelõjének
hozzájárulásával lehet.

4.2. Keresztezés a térszín alatt
4.2.1. Árvízvédelmi töltést csak a mértékadó árvízszint,  illetve az eddig elõfordult legnagyobb vízállás közül a magasabb

felett szabad kábellel keresztezni.
4.2.2. Hullámtéren kábelt a térszín alatt, a kábelre elõírt takarás betartásával szabad fektetni, vagy a mértékadó árvízszint,

 illetve az eddig elõfordult legnagyobb vízállás közül a magasabb felett a légvezetékekre vonatkozó elõ írás
betartásával szabad vezetni.

4.2.3. A hullámtéren  való átvezetést, ha egyéb módon nem jelzett, meg kell jelölni.
4.2.4.1. A terepszint alatt elhelyezett vízellátási, csapadékvíz- és szennyvízelvezetõ nyomóvezeték és gravitációs zárt vezeték

kábellel, a kábelre vonatkozó biztonsági távolság betartásával keresztezhetõ.
4.2.4.2. Ivóvízminõségû vizet szállító vezeték esetén a betartandó távolság legalább 0,6 m. A vezetéket úgy kell kialakítani,

hogy azon a keresztezés helyétõl 2-2 m távolságon belül csõkötés ne legyen.
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4.3. Megközelítés
4.3.1. Vizek és mélyvezetésû csatornák partjával párhuzamosan távközlési vezetéket úgy kell kialakítani, hogy a part menti

sávon,  illetve fenntartási sávon kívül haladjon.
4.3.2. Magasvezetésû csatorna, duzzasztott vízszint vízfolyás töltésének lábvonalától – a töltésfejlesztés mértékét és

a talajrétegzõdését is figye lembe véve – 10 m-es sávon belül,  illetve a töltés és a szivárgócsatorna között
párhuzamosan távközlési vezeték nem haladhat.

4.3.3. Árvízvédelmi töltések testében, vagy a töltés lábvonalától, a töltésfejlesztés mértékét is figye lembe véve számított
10 m-es védõsávon belül a töltéssel párhuzamosan kábelt fektetni, vagy e sáv felett légvezetéket vezetni tilos.

4.3.4. Vízügyi célú távközlési kábelt a töltéstestben, a töltéssel párhuzamosan, a mértékadó árvízszint felett, a töltéskorona
alatt lehet elhelyezni, olyan közel a mentett oldali koronaélhez, amennyire azt a fektetési technológia lehetõvé teszi.

4.3.5. A vezeték nyomvonalát jelölni kell.

5. Víz és vízilétesítmény keresztezése és megközelítése földgáz-, kõolaj- és kõolajtermék szállító (elosztó- és csatlakozó)
vezetékkel

5.1. Általános elõ írás
5.1.1. Hajózható vízfolyások keresztezését földgáz-, kõolaj- és kõolajtermék szállító (elosztó- és csatlakozó) vezetékkel

(a továb biak ban: szállítóvezetékekkel) csak irányított vízszintes (át)fúrással szabad kivitelezni.
5.1.2. A földgáz-, kõolaj- és kõolajtermék-szállító vezetékek tartozékát képezõ kábelekre a távközlési vezetékekre vonatkozó

elõ írásokat kell alkalmazni.
5.2. Keresztezés a térszín felett
5.2.1. Hajózható folyókat és hajózható csatornákat szállítóvezetékkel térszín felett keresztezni tilos.
5.2.2. Nem hajózható vízfolyásokat keresztezni szállítóvezetékkel a távközlési vezetékre,  illetve tartószerkezetre vonatkozó

elõ írások betartásával lehet.
5.3. Keresztezés a térszín alatt
5.3.1. Hajózható folyó, hajózható csatorna és vízfolyás medrét keresztezõ, a víz élõvilágára vagy a hajókra veszélyt jelentõ

anyagot szállító csõvezetéket úgy kell elhelyezni, hogy szivárgás, csõsérülés szempontjából a csõvezeték ellenõrizhetõ 
és meghibásodás esetén a jelentõsebb károkozás kizárható legyen.

5.3.2. Árvízvédelmi töltést keresztezõ szállítóvezetékbe a vízfolyás mindkét oldali töltésének mentett oldali védõsávján kívül
árvíz idején is biztonságosan kezelhetõ elzáró szerkezetet kell beépíteni.

5.3.3. A hullámtér alatt átvezetett, az elsõrendû árvízvédelmi töltést is keresztezõ nyomócsõvezetéket a töltés mentett oldali
védõsávján kívül elhelyezett, árvíz idején is kezelhetõ elzáró szerkezettel kell megépíteni.

5.3.4. A szállítóvezetéket árvízvédelmi töltésen a töltéskorona alatt, de a mértékadó árvízszint felett úgy kell átvezetni, hogy
a csõvezeték a töltés hasznos keresztmetszetét ne csökkentse, rendeltetésszerû használatát ne veszélyeztesse, és
a vezeték szükséges, legalább 1 m-es földtakarása biztosítva legyen.

5.3.5. Árvízvédelmi töltés építésénél az elõírt mértékû tömörítést el kell végezni. A tömörítés mértékét mérni kell, és arról
mérési jegyzõkönyvet kell kiállítani.

5.3.6. A szállítóvezetéket a felúszástól, elsodródástól és a horgonyzás káros hatásaitól védeni kell.
5.3.7. Vízellátási, csapadékvíz- és szennyvízelvezetõ nyomóvezetéket és zárt gravitációs vezetéket a vízilétesítmény kezelõjének

hozzájárulásával szabad keresztezni. A meder alatt átvezetett csövet úgy kell kialakítani, hogy a mederfenék alatt
– figye lembe véve a folyamatban levõ és tervezett mederbõvítési munkákat is – legalább 1,0 m-rel mélyebben haladjon.
Ez a távolság mederburkolattal ellátott keresztezés esetén a meder kezelõjének eseti elõ írása szerint kisebb is lehet.

5.4. Megközelítés
5.4.1. Ivóvizet szállító vezeték mellett a függõleges érintõ síkoktól véve vízszintes 2-2 m-es sávon belül, a vezeték felett

a terepszintig, a vezeték alatt a vezetéktõl mérve 1 m mélységig más vezeték nem vezethetõ. Egyéb vizet szállító
vezeték esetén a vízügyi hatóság és a vízilétesítmény kezelõje esetenkénti elõ írását kell betartani.

6. Víz és vízilétesítmény keresztezése és megközelítése erõsáramú kábellel és légvezetékkel
6.1. Általános elõ írás
6.1.1. A 4. pontban meghatározott, távközlési vezetékre vonatkozó elõ írásokat kell alkalmazni.
6.1.2. Árvízvédelmi töltés felett vezetett légvezeték feszültségmentesítését – a töltés kezelõje kérésének meg fele lõen –

biztosítani kell.
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6.1.3. Légvezetéket nyíltvízi kikötõk, rakodók, veszélyes anyagot szállító hajók részére kijelölt veszteglõhelyek felett
átvezetni tilos.

6.1.4. A 750 kV vagy annál nagyobb feszültségû légvezeték hajózható folyó vagy hajózható csatorna feletti átvezetésénél
a hajózási hatóság esetenkénti elõ írásait is be kell tartani.

7. Víz és vízilétesítmény keresztezése és megközelítése távhõellátási vezetékkel
7.1. Általános elõ írás
7.1.1. A keresztezésnél és megközelítésnél a gázszállító vezetékre vonatkozó elõ írásokat kell alkalmazni.
7.1.2. Az elõírt nyomáspróbát az üzemi nyomás 1,5-szeres értékének 0,1 MPa-lal növelt nyomással kell végrehajtani.

8. Víz keresztezése és megközelítése vízilétesítménnyel
8.1. Vízellátási, csapadékvíz- és szennyvízelvezetõ nyomócsõ
8.1.1. Szennyvízcsõ vagy vízkivételi csõ mederben levõ végét úgy kell kialakítani, hogy a hajózási kisvízszinthez tartozó,

mértékadó hajózási ûrszelvény alsó síkja alatt 4,5 m-rel maradjon, figye lembe véve a folyó medrének természetes,
 illetve szabályozási mûvekkel irányított fejlõdését.

8.1.2.1. A keresztezõ vezetéken mûtárgyat, tolózárat vagy egyéb szerelvényt a parti sávon,  illetve a fenntartási sávon
elhelyezni tilos. Nyomócsövet a terepszint felett átvezetni a csõvezetékre és tartószerkezetére,  illetve a hidakra
vonatkozó elõ írások figye lembe véte lével lehet.

8.1.2.2. Vizek partjával párhuzamosan nyomócsõvezetéket úgy kell kialakítani, hogy a parti sávon,  illetve a fenntartási sávon
kívül haladjon.

8.1.3. Vízfolyást a térszín felett nyomócsõvel keresztezni a hidakra vonatkozó elõ írások betartásával lehet.
8.2. Gravitációs csatorna és zárt vezeték
8.2.1. Vízfolyáson gravitációs csatorna átvezetését bujtatóval, csatornahíddal, csõhíddal úgy kell kialakítani, hogy a vizek

egymással ne keveredhessenek, kivéve azt az esetet, amikor vízátvezetés,  illetve leürítés céljára külön berendezés
létesül.

8.2.2. A keresztezésnél biztosítani kell, hogy belterületen 1%-os, külterületen a gazdaságossági szempontok mérlegelésével
meghatározott 1–3%-os  valószínûségû árvízi vízhozamot átvezetõ nedvesített keresztszelvény a jelenlegi és
a vízfolyásrendezés utáni állapotban egyaránt szabadon maradjon. 10%-ot meg nem haladó szelvénycsökkenést
akkor lehet meg valósítani, ha az káros sebességnövekedést nem okoz.

8.2.3. A bújtató meder alatt átvezetett csövét úgy kell kialakítani, hogy a mederfenék alatt – figye lembe véve a folyamatban
levõ és tervezett mederrendezési munkákat – legalább 1,0 m-rel mélyebben haladjon.

8.2.4. Csatornahíd és csõhíd alsó élének kialakításánál a hidakra vonatkozó elõ írásokat kell alkalmazni.
8.2.5.1. Hullámtéren öntözõ-, táp- és belvízcsatornát, valamint csapadékvíz-elvezetõ nyílt csatornát átvezetni a folyó és

a töltés kezelõjének esetenkénti elõ írásai szerint szabad.
8.2.5.2. Hullámtéren vízellátási és szennyvízelvezetõ gravitációs nyíltcsatornát átvezetni tilos. Vízzáró vezeték a terepszint

alatt átvezethetõ.

9. Vízilétesítmény keresztezése és megközelítése vízilétesítménnyel
9.1. Öntözõ-, táp- és belvízcsatorna
9.1.1.1. A csatornák egymással  való keresztezését úgy kell kialakítani, hogy a vizek egymással ne keveredhessenek, kivéve azt

az esetet, amikor vízátvezetés,  illetve leürítés céljára külön berendezés létesül.
9.1.1.2. Belvízcsatornát keresztezõ mûtárgyat úgy kell kialakítani, hogy a mértékadó belvízhozam átvezetésénél, legfeljebb

4 cm-es duzzasztást okozzon.
9.1.1.3. Öntözõ és tápcsatornáknál a megengedhetõ duzzasztás mértékét esetenként vizsgálni kell.
9.1.2. A meder alatt átvezetett csövet úgy kell kialakítani, hogy a mederfenék alatt – figye lembe véve a folyamatban levõ és

tervezett mederbõvítési munkákat is – legalább 1,0 m-rel mélyebben haladjon. Ez a távolság mederburkolattal ellátott
keresztezés esetén a meder kezelõjének eseti elõ írása szerint kisebb is lehet.

9.1.3. A csatornát áthidaló szerkezet alsó élét úgy kell kialakítani, hogy belvízcsatornán, valamint öntözõ- és tápcsatornán
a keresztezett szakaszra jellemzõ partél,  illetve töltéskorona felett 0,5 m-rel magasabban legyen, minden esetben
figye lembe véve a fejlesztést is.

9.1.4. A keresztezésnél esetenként vizsgálni kell és megoldani mindkét csatornán a fenntartógép mozgásának biztosítását.
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9.1.5. Az öntözõ-, táp- és belvízcsatornák egymás mellett a fenntartási igényeket, valamint – a szivárgási szempontból is
vizsgált – állékonysági feltételeket kielégítõ távolságban vezethetõk.

9.1.6. Vízellátási, csapadékvíz- és szennyvízelvezetõ nyomóvezetékkel és gravitációs zárt vezetékkel a térszín alatt  való
keresztezésnél és megközelítésénél a 8. pont elõ írásai értelemszerûen alkalmazandók.

9.2. Árvízvédelmi vonal
9.2.1. Az árvízvédelmi töltést és falat keresztezõ-, öntözõ-, táp- és belvízcsatornák vízellátási, csapadékvíz- és

szennyvízelvezetõ vezetékek mûtárgyának alakját,  illetve hosszát a szivárgási viszonyok, és töltésfejlesztés
szelvényméreteinek figye lembe véte lével kell meghatározni.

9.2.2. Elsõrendû árvízvédelmi töltésbe épített, víz átvezetésére alkalmas mûtárgyon a töltés víz- és mentett oldalán
elzárószerkezetet kell beépíteni. Amennyiben a víz árvízvédelmi tározóba történõ kivezetésének célja az árhullám
magasságának csökkentése és a tározó korona szintje megegyezik a fõvédvonal korona szintjével, vagy a tározó
túltöltés elleni védelme más módon megoldott, úgy egy fõelzárással,  illetve kétoldali ideiglenes elzárással kell
a vízkivezetõ mûtárgyat kialakítani. Másod- és harmadrendû árvízvédelmi töltés esetén biztosítani kell, hogy
az átereszek, hidak, egyéb nyílások a víz felõli oldalon, legalább kétsoros betétpallóval vagy betétgerendával
elzárhatók legyenek.

9.2.3. Az árvízvédelmi mûbe épített csõzsilip legkisebb belsõ szelvény mérete 0,8 m lehet.
9.2.4.1. Elsõrendû árvízvédelmi töltésbe épített gravitációs csõzsilipet mindkét végén kettõs elzárószerkezettel kell ellátni.

A második elzárás betétpallókkal is megoldható.
9.2.4.2. A mentett oldalon a második elzárást elegendõ az üzemi viszonyoknak meg fele lõen kiépíteni, a többi elzárást és

a csövet a mértékadó árvízszint elõírt magassági biztonsággal növelt magasságát alapul véve kell méretezni.
9.2.4.3. A hullámtéri oldalon az elzárásokat úgy kell kialakítani, hogy a legnagyobb árvíznél is biztonságosan kezelhetõk

legyenek.
9.2.5. Elsõrendû árvízvédelmi töltésbe épített szivattyútelep nyomócsövéül is szolgáló csõzsilipet mindkét végén, árvíz

idején is biztonságosan mûködtethetõ, a mértékadó árvízszint elõírt magassági biztonsággal növelt magasságát
alapul véve méretezett, kettõs elzárással kell megépíteni. A második elzárás betétpallókkal is megoldható.

9.2.6. Elsõrendû árvízvédelmi töltésbe épített táblás zsilip és árvízkapu üzemi elzárásán kívül, a mindkét oldali ideiglenes
elzárást is a mértékadó árvízszint elõírt magassági biztonsággal növelt magassági alapulvételével kell méretezni.
Mindhárom elzárás kezelését a legmagasabb árvízszintnél is biztosítani kell.

9.2.7.1. Árvízi meder alatti, az árvízvédelmi töltést is keresztezõ bújtatót mindkét végén a mértékadó árvíz,  illetve az eddig
elõfordult legnagyobb vízállás közül a magasabb ellen védõ kettõs elzárószerkezettel kell ellátni.

9.2.7.2. A második elzárás betétpallókkal is megoldható. Biztosítani kell a vízzárás teljességét és vizsgálhatóságát. A meder
alatti rész felsõ szintjét a meglevõ,  illetve a fejlesztés során tervezett mederfenék alatt legalább 1 m mélyen kell
kialakítani.

9.2.7.3. A bújtató környezetében mederbiztosítást kell létesíteni.
9.2.8.1. Szivattyútelep nyomócsövét lehetõleg, szivornyát minden esetben a mértékadó árvízszint,  illetve az eddig elõfordult

legnagyobb vízállás közül a magasabb felett kell az árvízvédelmi töltésen átvezetni és a töltés mindkét oldalán,
árvízkor is biztonságosan kezelhetõ elzárószerkezettel kell ellátni.

9.2.8.2. Szivattyútelep nyomócsöve esetében a mentett oldali elzárás a szivattyútelepen levõ tolózárral vagy más
mûködtethetõ szerkezettel is megoldható.

9.2.8.3. Szivattyútelep mélyvezetésû acél nyomócsövét vasbeton védõköpennyel kell körülvenni.
9.2.8.4. Szivattyútelep árvízvédelmi töltésbe helyezett nyomócsövét szigetelés és visszatakarás elõtt, a keresztezés teljes

hosszában, az üzemi nyomás 1,5-szeres értékének 0,1 MPa-lal növelt, nyomással próbanyomásnak kell alávetni.
9.2.9. Szivattyútelep alépítménye árvízvédelmi töltést a mentett oldalon, a töltés fejlesztési szelvényének alapulvételével

meghatározott lábvonalánál jobban nem közelíthet meg. A mélyvezetésû nyomócsõ vagy az erre használt csõzsilip
hullámtér felõli elzáróaknája a hullámtéri rézsû – a fejlesztési szelvény alapulvételével meghatározott – folyó felõli,
legfeljebb fele részben építhetõ.

9.2.10. A szivattyútelephez csatlakozó csatornát a szivárgási viszonyoktól függõ burkolattal kell ellátni.
9.2.11. A hullámtér alatt átvezetett, az elsõrendû árvízvédelmi töltést is keresztezõ nyomóvezetéket, a töltés mentett oldali

védõsávján kívül elhelyezett, árvíz idején is kezelhetõ elzárószerkezettel kell megépíteni.
9.2.12. Árvízvédelmi töltésbe helyezett nyomócsövet a próbanyomásnyál az üzemi nyomás 1,5-szeres értékének 0,1 MPa-lal

növelt értékével kell ellenõrizni.
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9.2.13.1. A szivornya aknáját a hullámtéren az árvízvédelmi töltés védõsávján belül is el lehet helyezni, a mentett oldalon
az árvízvédelmi töltés védõsávján kívül kell elhelyezni.

9.2.13.2. A szivornyához csatlakozó csatornát a szivárgási viszonyoktól függõ burkolattal kell ellátni.
9.3. Vízellátási, csapadékvíz- és szennyvízelvezetõ nyomóvezeték és gravitációs vezeték
9.3.1. A nyomóvezetékek egymással  való keresztezésénél legfelül az ivóvizet szállító vezetéket, legalul a szennyvizet szállító

vezetéket kell vezetni. Ivóvizet szállító nyomóvezeték alatt csõvédelem nélkül 1,0 m-es védõtávolságot kell betartani.
9.3.2. Ha a csatornavezeték magasabban fekszik, mint a nyomóvezeték, akkor a gravitációs csapadékvíz- és

szennyvízelvezetõ csõvezeték és ivóvizet szállító nyomóvezeték keresztezõdésénél a csatornavezetéket a keresztezési 
ponttól számított 2-2 m hosszúságú vízzáró védõcsõben kell elhelyezni, és állékonyságát biztosítani kell.

9.3.3. Ha a csõvezeték mélyebben fekszik, mint a nyomóvezeték és
9.3.3.1. a két vezeték vízszintes érintõsíkok között mért függõleges távolsága 0,5 m-nél kisebb, a nyomóvezetéket úgy kell

megépíteni, hogy a keresztezõdési pont mindkét irányban mért 2-2 m, összesen tehát 4 m hosszúságon belül
a nyomóvezetéken csõkötés ne legyen, a csõvezetéket pedig a keresztezési ponttól mindkét irányban még 1-1 m,
összesen tehát 2 m hosszban csõvédelemmel, legalább 10 cm vastag betonköpennyel kell ellátni,

9.3.3.2. a két vezeték vízszintes érintõsíkok között mért függõleges távolsága 0,5–1 m között van, a csõvezetéket kell
a keresztezési ponttól mindkét irányban 1-1 m, összesen 2 m hosszban, legalább 10 cm vastag betonburkolattal kell
ellátni.

9.3.4. A nyomóvezeték és gravitációs csõvezeték egymást – az ivóvizet szállító vezetékre elõírt védõtávolság betartásával –
esetenként meghatározott távolságra közelíthetik meg.

9.3.5. Ivóvizet vagy ivóvíz minõségû vizet szállító nyomóvezeték és egyéb vezeték között – függõleges érintõsíkok között
mérve – a következõ vízszintes távolságokat kell tartani:

9.3.5.1. ha az ivóvizet szállító nyomóvezeték halad mélyebben, akkor 1,0 m,
9.3.5.2. ha az ivóvizet szállító nyomóvezeték magasabban halad, de a talajvízben vagy közvetlen közelében, a maximális

talajvízszint felett 0,4 m-en belül helyezkedik el, akkor 1,0 m-t, és ha két vezeték távolsága 2,0 m-nél kisebb
a csõvezeték állékonyságát biztosítani kell,

9.3.5.3. ha az ivóvizet szállító nyomóvezeték száraz talajban magasabban, a maximális talajvízszint felett 0,4 m-en kívül halad,
0,5 m-t.

9.3.6. Száraz talajban vezetett ivóvizet szállító nyomóvezeték esetén, ha az elõírt távolságok betartása valamilyen ok  miatt
nem lehetséges, a távolság csökkenthetõ, de az egyéb vezetéket az érintett szakaszon védõcsõben kell vezetni.

14246 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 65. szám



2. melléklet a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelethez

1. A védõterületek és védõidomok övezeteire vonatkozó korlátozások

A B C D E

1 Felszíni és felszín alatti
vízbázisok

Felszín alatti vízbázisok
hidrogeológiai

2 belsõ külsõ A B

3 védõövezetek Védõövezetek

4 BEÉPÍTÉS, ÜDÜLÉS

5 Lakótelep; új percellázás üdülõterület kialakítása – – – o

6 Lakó- vagy irodaépület csatornázással – x + +

7 Lakóépületek csatornázás nélkül – – x o

8 Szennyvízcsatorna átvezetése – x o o

9 Szennyvíztisztító telep – – o +

10 Házi szennyvíz szikkasztása – – o o

11 Települési folyékonyhulladék-lerakó létesítése és
üzemeltetése

– – – x

12 Települési hulladéklerakó (nem veszélyes hulladékok
lerakása)

– – – o

13 Építési hulladék lerakása – – o +

14 Temetõ – – x +

15 Házikertek, kiskertmûvelés – – o o

16 Sátorozás, fürdés – x + +

17 Sportpálya – x + +

18 IPAR

19 Erõsen mérgezõ vagy radioaktív anyagok elõállítása,
feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása

– – – –

20 Mérgezõ anyagok elõállítása, feldolgozása, tárolása – – – o

21 Mérgezõ anyagokkal nem dolgozó üzemek, megfelelõ
szennyvízelvezetéssel

– x o +

22 Ásványolaj és -termékek elõállítása, vezetése,
feldolgozása, tárolása

– – x o

23 Veszélyeshulladék-ártalmatlanító – – – x

24 Veszélyeshulladék-lerakó – – – –

25 Veszélyes hulladék üzemi gyûjtõ – – x o

26 Élelmiszer-ipari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik
tárolása

– – – o

27 Egyéb ipari szennyvíz szikkasztás – – – –

28 Salak, hamu lerakása – – o o

29 MEZÕGAZDASÁG

30 Erdõtelepítés és mûvelés vegyszeres kezelés nélkül – + + +

31 Erdõfelújítás vegyszeres kezelés nélkül + + + +

32 Növénytermesztés – o o o

33 Komposztálótelep – – x o

34 Önellátást meghaladó állattartás – – x o

35 Legeltetés, háziállat tartás – o o +

36 Szervestrágyázás – o o +
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37 Mûtrágyázás – o o o

38 Hígtrágya és trágyalé kijuttatása termõföldre – – – o

39 Hígtrágya- és trágyalé leürítés – – – –

40 Szennyvízöntözés – – – o

41 Tisztított szennyízzel  való öntözés – – o +

42 Növényvédõ szerek alkalmazása – o o o

43 Növényvédõ szer-kijuttatás légi úton – – – o

44 Növényvédõszer-tárolás és -hulladék elhelyezés – – – x

45 Növényvédõ szeres eszközök mosása, hulladékvizek
elhelyezése

– – – o

46 Szerves- és mûtrágya raktározása és tárolása – – x o

47 Szennyvíziszap tárolása – – x o

48 Szennyvíziszap termõföldön történõ elhelyezése – – x o

49 Állathullák elföldelése, dögkutak létesítése és
mûködtetése

– – – o

50 Haltenyésztés, haletetés – – o o

51 KÖZLEKEDÉS

52 Autópálya, autóút, vízzáróan burkolt
csapadékvízárok-rendszerrel

– o o +

53 Egyéb út, vízzáróan burkolt 
csapadékvízárok-rendszerrel

– o + +

54 Egyéb út – o o +

55 Vasút – x o +

56 Gépkocsiparkoló – – o +

57 Üzemanyagtöltõ-állomás – – x o

58 Gépkocsimosó, javítómûhely, sódepónia – – o +

59 Egyéb tevékenység

60 Bányászat – – x o

61 Fúrás, új kút létesítése – o o o

62 A fedõ- vagy vízvezetõ réteget érintõ egyéb
tevékenység

– – o o

2. Jelmagyarázat:

A B C

1 – = Tilos
2 x = Új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévõnél a környezetvédelmi

felülvizsgálat vagy a környezeti hatásvizsgálat eredményétõl függõen
megengedhetõ

3 o = Új vagy meglévõ létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat,
 illetve a környezetvédelmi felülvizsgálat,  illetve az ezeknek megfelelõ tartalmú
egyedi vizsgálat eredményétõl függõen megengedhetõ

4 + = Nincs korlátozva”
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A Kormány 148/2010. (IV. 29.) Korm. rendelete
a Rendõrség szerveirõl és a Rendõrség szerveinek feladat- és hatáskörérõl  szóló 
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet, és a határterületrõl, valamint a határátkelõhely területére 
nem határátlépés céljából történõ belépés és tartózkodás szabályairól  szóló 
330/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Rendõrségrõl  szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100.  § (1) bekezdés c) pontjában és
az 5.  § tekintetében a Rendõrségrõl  szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100.  § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

1.  § A Rendõrség szerveirõl és a Rendõrség szerveinek feladat- és hatáskörérõl  szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet
(a továb biak ban: R1.) 6.  § (3) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az ORFK közigazgatási hatáskörében gondoskodik a hatáskörébe utalt közigazgatási hatósági eljárások lefolytatásáról,
ellátja a hatósági, nyilvántartási és ellenõrzési feladatokat, ennek keretében)
„i) eljár a rendkívüli haláleset kivizsgálásával kapcsolatos eljárásban – a közlekedési baleset következtében beállott
rendkívüli haláleset kivételével – az ORFK állományába tartozó hivatásos állományú tag rendkívüli halála esetén,”

2.  § Az R1. 11.  § (3) bekezdés g) pontja a következõ gg) alponttal egészül ki:
(A rend õr-fõkapitányság közigazgatási hatáskörében: eljár a rendkívüli haláleset kivizsgálásával kapcsolatos eljárásban
– a közlekedési baleset következtében beállott rendkívüli haláleset kivételével –, ha)
„gg) rend õrségi fogdában fogvatartott személy az elhalt,”

3.  § (1) Az R1. 12.  § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A rend õrkapitányság rendészeti feladatkörében:)
„f) – az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott kivétellel – biztosítja a folyamatos balesethelyszínelõi tevékenység
ellátását, baleset-megelõzési feladatokat végez,”

(2) Az R1. 12.  § (2) bekezdése a következõ m) ponttal egészül ki:
(A rend õrkapitányság rendészeti feladatkörében:)
„m) ellenõrzi a házi õrizet, valamint a lakhelyelhagyási tilalom elõ írásainak megtartását.”

(3) Az R1. 12.  §-a a következõ (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Szolnoki Rendõrkapitányság látja el
a) Jász-Nagykun-Szolnok megye területén a folyamatos balesethelyszínelõi, valamint balesetvizsgálói tevékenységet, 
valamint
b) a Jász-Nagykun-Szolnok megyén áthaladó fõközlekedési útvonalakon a forgalombiztonsági tevékenységgel
kapcsolatos feladatokat.
(6) A 13.  §-ban meghatározott határrendészeti feladatokat Homorúd község tekintetében a Hercegszántó
Határrendészeti Kirendeltség látja el.”

4.  § (1) Az R1. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az R1. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az R1. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az R1. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

5.  § (1) A határterületrõl, valamint a határátkelõhely területére nem határátlépés céljából történõ belépés és tartózkodás
szabályairól  szóló 330/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továb biak ban: R2.) 1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(2) Az R2. 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
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6.  § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ tizenötödik napon lép hatályba, és 2010.
december 31-én hatályát veszti.

(2) Az 5.  § (2) bekezdése a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek 2010. évi általános választása napján lép
hatályba.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 148/2010. (IV. 29.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelethez

A Rendõrség egyes szerveinek elnevezése és székhelye

1. A Rendõrség központi szervének székhelye
1.1. Országos Rendõr-fõkapitányság, Budapest

2. Az Rtv. 4.  § (3) bekezdése alapján létrehozott rend õri szervek székhelye
2.1. Köztársasági Õrezred, Budapest
2.2. Nemzeti Nyomozó Iroda, Budapest
2.3. Készenléti Rendõrség, Budapest
2.4. Repülõtéri Rendõr Igazgatóság, Budapest

3. A rend õr-fõkapitányságok elnevezése és székhelye
3.1. Budapesti Rendõr-fõkapitányság, Budapest
3.2. Baranya Megyei Rendõr-fõkapitányság, Pécs
3.3. Bács-Kiskun Megyei Rendõr-fõkapitányság, Kecskemét
3.4. Békés Megyei Rendõr-fõkapitányság, Békéscsaba
3.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendõr-fõkapitányság, Miskolc
3.6. Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság, Szeged
3.7. Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság, Székesfehérvár
3.8. Gyõr-Moson-Sopron Megyei Rendõr-fõkapitányság, Gyõr
3.9. Hajdú-Bihar Megyei Rendõr-fõkapitányság, Debrecen
3.10. Heves Megyei Rendõr-fõkapitányság, Eger
3.11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendõr-fõkapitányság, Szolnok
3.12. Komárom-Esztergom Megyei Rendõr-fõkapitányság, Tatabánya
3.13. Nógrád Megyei Rendõr-fõkapitányság, Salgótarján
3.14. Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság, Budapest
3.15. Somogy Megyei Rendõr-fõkapitányság, Kaposvár
3.16. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság, Nyíregyháza
3.17. Tolna Megyei Rendõr-fõkapitányság, Szekszárd
3.18. Vas Megyei Rendõr-fõkapitányság, Szombathely
3.19. Veszprém Megyei Rendõr-fõkapitányság, Veszprém
3.20. Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság, Zalaegerszeg”
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2. melléklet a 148/2010. (IV. 29.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelethez

A rend õrkapitányságok elnevezése és székhelye

1. Bács-Kiskun Megyei Rendõr-fõkapitányság
1.1. Kecskeméti Rendõrkapitányság, Kecskemét
1.2. Bajai Rendõrkapitányság, Baja
1.3. Kalocsai Rendõrkapitányság, Kalocsa
1.4. Kiskõrösi Rendõrkapitányság, Kiskõrös
1.5. Kiskunfélegyházi Rendõrkapitányság, Kiskunfélegyháza
1.6. Kiskunhalasi Rendõrkapitányság, Kiskunhalas
1.7. Kunszentmiklósi Rendõrkapitányság, Kunszentmiklós

2. Baranya Megyei Rendõr-fõkapitányság
2.1. Pécsi Rendõrkapitányság, Pécs
2.2. Komlói Rendõrkapitányság, Komló
2.3. Siklósi Rendõrkapitányság, Siklós
2.4. Mohácsi Rendõrkapitányság, Mohács
2.5. Szigetvári Rendõrkapitányság, Szigetvár

3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendõr-fõkapitányság
3.1. Miskolci Rendõrkapitányság, Miskolc
3.2. Edelényi Rendõrkapitányság, Edelény
3.3. Encsi Rendõrkapitányság, Encs
3.4. Kazincbarcikai Rendõrkapitányság, Kazincbarcika
3.5. Mezõkövesdi Rendõrkapitányság, Mezõkövesd
3.6. Ózdi Rendõrkapitányság, Ózd
3.7. Sárospataki Rendõrkapitányság, Sárospatak
3.8. Sátoraljaújhelyi Rendõrkapitányság, Sátoraljaújhely
3.9. Szerencsi Rendõrkapitányság, Szerencs
3.10. Tiszaújvárosi Rendõrkapitányság, Tiszaújváros

4. Békés Megyei Rendõr-fõkapitányság
4.1. Békéscsabai Rendõrkapitányság, Békéscsaba
4.2. Gyulai Rendõrkapitányság, Gyula
4.3. Orosházi Rendõrkapitányság, Orosháza
4.4. Békési Rendõrkapitányság, Békés
4.5. Mezõkovácsházi Rendõrkapitányság, Mezõkovácsháza
4.6. Szarvasi Rendõrkapitányság, Szarvas
4.7. Szeghalmi Rendõrkapitányság, Szeghalom
4.8. Sarkadi Rendõrkapitányság, Sarkad

5. Budapesti Rendõr-fõkapitányság
5.1. BRFK I. kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
5.2. BRFK II. kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
5.3. BRFK III. kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
5.4. BRFK IV. kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
5.5. BRFK V. kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
5.6. BRFK VI. kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
5.7. BRFK VII. kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
5.8. BRFK VIII. kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
5.9. BRFK IX. kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
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5.10. BRFK X. kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
5.11. BRFK XI. kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
5.12. BRFK XII. kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
5.13. BRFK XIII. kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
5.14. BRFK XIV. kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
5.15. BRFK XV. kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
5.16. BRFK XVI. kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
5.17. BRFK XVII. kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
5.18. BRFK XVIII. kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
5.19. BRFK XIX. kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
5.20. BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
5.21. BRFK XXI. kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
5.22. BRFK XXII. kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
5.23. BRFK Dunai Vízirendészeti Rendõrkapitányság, Budapest

6. Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság
6.1. Szegedi Rendõrkapitányság, Szeged
6.2. Hódmezõvásárhelyi Rendõrkapitányság, Hódmezõvásárhely
6.3. Makói Rendõrkapitányság, Makó
6.4. Szentesi Rendõrkapitányság, Szentes
6.5. Csongrádi Rendõrkapitányság, Csongrád
6.6. Kisteleki Rendõrkapitányság, Kistelek

7. Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
7.1. Székesfehérvári Rendõrkapitányság, Székesfehérvár
7.2. Dunaújvárosi Rendõrkapitányság, Dunaújváros
7.3. Bicskei Rendõrkapitányság, Bicske
7.4. Móri Rendõrkapitányság, Mór
7.5. Sárbogárdi Rendõrkapitányság, Sárbogárd
7.6. Gárdonyi Rendõrkapitányság, Gárdony

8. Gyõr-Moson-Sopron Megyei Rendõr-fõkapitányság
8.1. Gyõri Rendõrkapitányság, Gyõr
8.2. Soproni Rendõrkapitányság, Sopron
8.3. Mosonmagyaróvári Rendõrkapitányság, Mosonmagyaróvár
8.4. Csornai Rendõrkapitányság, Csorna
8.5. Kapuvári Rendõrkapitányság, Kapuvár

9. Hajdú-Bihar Megyei Rendõr-fõkapitányság
9.1. Debreceni Rendõrkapitányság, Debrecen
9.2. Balmazújvárosi Rendõrkapitányság, Balmazújváros
9.3. Berettyóújfalui Rendõrkapitányság, Berettyóújfalu
9.4. Hajdúböszörményi Rendõrkapitányság, Hajdúböszörmény
9.5. Hajdúhadházi Rendõrkapitányság, Hajdúhadház
9.6. Hajdúnánási Rendõrkapitányság, Hajdúnánás
9.7. Hajdúszoboszlói Rendõrkapitányság, Hajdúszoboszló
9.8. Püspökladányi Rendõrkapitányság, Püspökladány

10. Heves Megyei Rendõr-fõkapitányság
10.1. Egri Rendõrkapitányság, Eger
10.2. Gyöngyösi Rendõrkapitányság, Gyöngyös
10.3. Hatvani Rendõrkapitányság, Hatvan
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10.4. Hevesi Rendõrkapitányság, Heves
10.5. Füzesabonyi Rendõrkapitányság, Füzesabony

11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendõr-fõkapitányság
11.1. Jászberényi Rendõrkapitányság, Jászberény
11.2. Karcagi Rendõrkapitányság, Karcag
11.3. Kunszentmártoni Rendõrkapitányság, Kunszentmárton
11.4. Mezõtúri Rendõrkapitányság, Mezõtúr
11.5. Szolnoki Rendõrkapitányság, Szolnok
11.6. Tiszafüredi Rendõrkapitányság, Tiszafüred
11.7. Tiszai Vízirendészeti Rendõrkapitányság, Szolnok
11.8. Törökszentmiklósi Rendõrkapitányság, Törökszentmiklós

12. Komárom-Esztergom Megyei Rendõr-fõkapitányság
12.1. Tatabányai Rendõrkapitányság, Tatabánya
12.2. Esztergomi Rendõrkapitányság, Esztergom
12.3. Komáromi Rendõrkapitányság, Komárom
12.4. Tatai Rendõrkapitányság, Tata
12.5. Oroszlányi Rendõrkapitányság, Oroszlány
12.6. Dorogi Rendõrkapitányság, Dorog
12.7. Kisbéri Rendõrkapitányság, Kisbér

13. Nógrád Megyei Rendõr-fõkapitányság
13.1. Salgótarjáni Rendõrkapitányság, Salgótarján
13.2. Balassagyarmati Rendõrkapitányság, Balassagyarmat
13.3. Pásztói Rendõrkapitányság, Pásztó
13.4. Rétsági Rendõrkapitányság, Rétság
13.5. Szécsényi Rendõrkapitányság, Szécsény
13.6. Bátonyterenyei Rendõrkapitányság, Bátonyterenye

14. Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság
14.1. Budaörsi Rendõrkapitányság, Budaörs
14.2. Ceglédi Rendõrkapitányság, Cegléd
14.3. Dabasi Rendõrkapitányság, Dabas
14.4. Dunakeszi Rendõrkapitányság, Dunakeszi
14.5. Érdi Rendõrkapitányság, Érd
14.6. Gödöllõi Rendõrkapitányság, Gödöllõ
14.7. Monori Rendõrkapitányság, Monor
14.8. Nagykátai Rendõrkapitányság, Nagykáta
14.9. Nagykõrösi Rendõrkapitányság, Nagykõrös
14.10. Ráckevei Rendõrkapitányság, Ráckeve
14.11. Szentendrei Rendõrkapitányság, Szentendre
14.12. Szigetszentmiklósi Rendõrkapitányság, Szigetszentmiklós
14.13. Váci Rendõrkapitányság, Vác

15. Somogy Megyei Rendõr-fõkapitányság
15.1. Kaposvári Rendõrkapitányság, Kaposvár
15.2. Barcsi Rendõrkapitányság, Barcs
15.3. Marcali Rendõrkapitányság, Marcali
15.4. Nagyatádi Rendõrkapitányság, Nagyatád
15.5. Siófoki Rendõrkapitányság, Siófok
15.6. Fonyódi Rendõrkapitányság, Fonyód
15.7. Balatoni Vízirendészeti Rendõrkapitányság, Siófok
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16. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság
16.1. Nyíregyházi Rendõrkapitányság, Nyíregyháza
16.2. Fehérgyarmati Rendõrkapitányság, Fehérgyarmat
16.3. Kisvárdai Rendõrkapitányság, Kisvárda
16.4. Mátészalkai Rendõrkapitányság, Mátészalka
16.5. Nyírbátori Rendõrkapitányság, Nyírbátor
16.6. Vásárosnaményi Rendõrkapitányság, Vásárosnamény
16.7. Záhonyi Rendõrkapitányság, Záhony
16.8. Tiszavasvári Rendõrkapitányság, Tiszavasvári

17. Tolna Megyei Rendõr-fõkapitányság
17.1. Szekszárdi Rendõrkapitányság, Szekszárd
17.2. Bonyhádi Rendõrkapitányság, Bonyhád
17.3. Dombóvári Rendõrkapitányság, Dombóvár
17.4. Paksi Rendõrkapitányság, Paks
17.5. Tamási Rendõrkapitányság, Tamási

18. Vas Megyei Rendõr-fõkapitányság
18.1. Szombathelyi Rendõrkapitányság, Szombathely
18.2. Kõszegi Rendõrkapitányság, Kõszeg
18.3. Celldömölki Rendõrkapitányság, Celldömölk
18.4. Körmendi Rendõrkapitányság, Körmend
18.5. Sárvári Rendõrkapitányság, Sárvár
18.6. Vasvári Rendõrkapitányság, Vasvár

19. Veszprém Megyei Rendõr-fõkapitányság
19.1. Veszprémi Rendõrkapitányság, Veszprém
19.2. Ajkai Rendõrkapitányság, Ajka
19.3. Balatonalmádi Rendõrkapitányság, Balatonalmádi
19.4. Balatonfüredi Rendõrkapitányság, Balatonfüred
19.5. Pápai Rendõrkapitányság, Pápa
19.6. Tapolcai Rendõrkapitányság, Tapolca
19.7. Várpalotai Rendõrkapitányság, Várpalota

20. Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság
20.1. Zalaegerszegi Rendõrkapitányság, Zalaegerszeg
20.2. Nagykanizsai Rendõrkapitányság, Nagykanizsa
20.3. Keszthelyi Rendõrkapitányság, Keszthely
20.4. Lenti Rendõrkapitányság, Lenti”
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3. melléklet a 148/2010. (IV. 29.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelethez

A határrendészeti kirendeltségek elnevezése és székhelye

1. Bács-Kiskun megye
1.1. Határrendészeti Kirendeltség Hercegszántó, Hercegszántó
1.2. Határrendészeti Kirendeltség Bácsbokod, Bácsbokod
1.3. Határrendészeti Kirendeltség Bácsalmás, Bácsalmás
1.4. Határrendészeti Kirendeltség Kelebia, Kelebia

2. Békés megye
2.1. Határrendészeti Kirendeltség Battonya, Battonya
2.2. Határrendészeti Kirendeltség Lõkösháza, Lõkösháza
2.3. Határrendészeti Kirendeltség Gyula, Gyula
2.4. Határrendészeti Kirendeltség Kötegyán, Kötegyán
2.5. Határrendészeti Kirendeltség Biharugra, Biharugra

3. Csongrád megye
3.1. Határrendészeti Kirendeltség Szeged, Szeged
3.2. Határrendészeti Kirendeltség Kiszombor, Kiszombor
3.3. Határrendészeti Kirendeltség Nagylak, Nagylak

4. Hajdú-Bihar megye
4.1. Határrendészeti Kirendeltség Biharkeresztes, Biharkeresztes
4.2. Határrendészeti Kirendeltség Létavértes, Létavértes
4.3. Határrendészeti Kirendeltség Nyírábrány, Nyírábrány

5. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
5.1. Határrendészeti Kirendeltség Nyírbátor, Nyírbátor
5.2. Határrendészeti Kirendeltség Csenger, Csenger
5.3. Határrendészeti Kirendeltség Kölcse, Kölcse
5.4. Határrendészeti Kirendeltség Beregsurány, Beregsurány
5.5. Határrendészeti Kirendeltség Barabás, Barabás
5.6. Határrendészeti Kirendeltség Záhony, Záhony”
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4. melléklet a 148/2010. (IV. 29.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelethez

A külön jogszabály szerinti pirotechnikai tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásban közremûködõ szakhatóságok

A B C D

1 Bevonás és közremûködés feltétele Szakkérdés 1. fokú szakhatóság 2. fokú szakhatóság

2 Pirotechnikai termék védett természeti 
területen való felhasználásának
engedélyezése

Annak elbírálása kérdésében, hogy a
pirotechnikai termék felhasználása a
természet védelmére vonatkozó
nemzeti és közösségi jogi
követelményeknek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e

Környezetvédelmi, természetvédelmi
és vízügyi felügyelõség

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség

3 Minden esetben Tûzvédelmi szempontból a
védõterület meghatározása

Az illetékes megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóság, a fõváros területén a
Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság

Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

4 A védõterületen belül található
létesítmények és más veszélyforrások
vizsgálata

5 A tûz jelzéséhez és oltásához
szükséges eszközök meglétének
vizsgálata

6 A felhasználók tûzvédelmi
szakvizsgájának ellenõrzése

”
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5. melléklet a 148/2010. (IV. 29.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 330/2007. (XII. 13.) Korm. rendelethez

A határterülethez tartozó települések

1. Baranya megye
1.1. Adorjás
1.2. Alsószentmárton
1.3. Bár
1.4. Baranyahidvég
1.5. Beremend
1.6. Bezedek
1.7. Bogdása
1.8. Bóly
1.9. Borjád
1.10. Cún
1.11. Csányoszró
1.12. Diósviszló
1.13. Drávacsehi
1.14. Drávacsepely
1.15. Drávafok
1.16. Drávaiványi
1.17. Drávakeresztúr
1.18. Drávapalkonya
1.19. Drávapiski
1.20. Drávaszabolcs
1.21. Drávaszerdahely
1.22. Drávasztára
1.23. Dunaszekcsõ
1.24. Egyházasharaszti
1.25. Endrõc
1.26. Felsõszentmárton
1.27. Gordisa
1.28. Gyöngyösmellék
1.29. Harkány
1.30. Hirics
1.31. Homorúd
1.32. Illocska
1.33. Ipacsfa
1.34. Ivándárda
1.35. Kákics
1.36. Kásád
1.37. Kémes
1.38. Kemse
1.39. Kétújfalu
1.40. Kisharsány
1.41. Kislippó
1.42. Kistapolca
1.43. Kisszentmárton
1.44. Kórós
1.45. Kovácshida
1.46. Kölked
1.47. Lánycsók
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1.48. Lapáncsa
1.49. Lippó
1.50. Lúzsok
1.51. Magyarbóly
1.52. Majs
1.53. Márfa
1.54. Markóc
1.55. Marócsa
1.56. Márok
1.57. Matty
1.58. Mohács
1.59. Nagycsány
1.60. Nagyharsány
1.61. Nagynyárád
1.62. Nagytótfalu
1.63. Old
1.64. Piskó
1.65. Rádfalva
1.66. Sámod
1.67. Sárok
1.68. Sátorhely
1.69. Sellye
1.70. Siklós
1.71. Siklósnagyfalu
1.72. Sósvertike
1.73. Szaporca
1.74. Szörény
1.75. Teklafalu
1.76. Tésenfa
1.77. Töttös
1.78. Udvar
1.79. Vajszló
1.80. Vejti
1.81. Villány
1.82. Villánykövesd
1.83. Zádor
1.84. Zaláta

2. Bács-Kiskun megye
2.1. Balotaszállás
2.2. Bácsalmás
2.3. Bácsbokod
2.4. Bácsborsód
2.5. Bácsszentgyörgy
2.6. Bácsszõlõs
2.7. Bátmonostor
2.8. Csátalja
2.9. Csikéria
2.10. Dávod
2.11. Dunafalva
2.12. Gara
2.13. Hercegszántó
2.14. Katymár
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2.15. Kelebia
2.16. Kisszállás
2.17. Kunbaja
2.18. Madaras
2.19. Mátételke
2.20. Mélykút
2.21. Nagybaracska
2.22. Tataháza
2.23. Tompa
2.24. Vaskút

3. Békés megye
3.1. Almáskamarás
3.2. Battonya
3.3. Biharugra
3.4. Doboz
3.5. Dombegyház
3.6. Dombiratos
3.7. Elek
3.8. Geszt
3.9. Gyula
3.10. Kaszaper
3.11. Kétegyháza
3.12. Kevermes
3.13. Kisdombegyház
3.14. Körösnagyharsány
3.15. Kõrösújfalu
3.16. Kötegyán
3.17. Kunágota
3.18. Lõkösháza
3.19. Magyarbánhegyes
3.20. Magyardombegyház
3.21. Medgyesegyháza
3.22. Méhkerék
3.23. Mezõgyán
3.24. Mezõhegyes
3.25. Mezõkovácsháza
3.26. Nagybánhegyes
3.27. Nagykamarás
3.28. Okány
3.29. Pusztaottlaka
3.30. Sarkad
3.31. Sarkadkeresztúr
3.32. Szabadkígyós
3.33. Tótkomlós
3.34. Újszalonta
3.35. Végegyháza
3.36. Zsadány

4. Borsod-Abaúj-Zemplén megye
4.1. Abaújvár
4.2. Aggtelek
4.3. Alsóberecki
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4.4. Alsóregmec
4.5. Alsószuha
4.6. Arló
4.7. Bánréve
4.8. Becskeháza
4.9. Bodroghalom
4.10. Bodrogolaszi
4.11. Bódvalenke
4.12. Bódvarákó
4.13. Bódvaszilas
4.14. Borsodnádasd
4.15. Borsodszentgyörgy
4.16. Bózsva
4.17. Büttös
4.18. Cigánd
4.19. Csenyéte
4.20. Dámóc
4.21. Debréte
4.22. Domaháza
4.23. Égerszög
4.24. Farkaslyuk
4.25. Fáj
4.26. Felsõberecki
4.27. Felsõgagy
4.28. Felsõregmec
4.29. Filkeháza
4.30. Fulókércs
4.31. Füzér
4.32. Füzérkajata
4.33. Füzérkomlós
4.34. Füzérradvány
4.35. Gagyvendégi
4.36. Gömörszõlõs
4.37. Gönc
4.38. Göncruszka
4.39. Györgytarló
4.40. Hangony
4.41. Hercegkút
4.42. Hernádpetri
4.43. Hernádszurdok
4.44. Hernádvécse
4.45. Hét
4.46. Hidasnémeti
4.47. Hidvégardó
4.48. Hollóháza
4.49. Imola
4.50. Járdánháza
4.51. Jósvafõ
4.52. Kánó
4.53. Kány
4.54. Karcsa
4.55. Karos
4.56. Kéked
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4.57. Kelemér
4.58. Keresztéte
4.59. Királd
4.60. Kishuta
4.61. Kisrozvágy
4.62. Kissikátor
4.63. Komjáti
4.64. Kovácsvágás
4.65. Krasznokvajda
4.66. Lácacséke
4.67. Litka
4.68. Makkoshotyka
4.69. Martonyi
4.70. Mikóháza
4.71. Nagyhuta
4.72. Nagyrozvágy
4.73. Nyíri
4.74. Ózd
4.75. Pácin
4.76. Pálháza
4.77. Pamlény
4.78. Pányok
4.79. Perecse
4.80. Perkupa
4.81. Pusztafalu
4.82. Pusztaradvány
4.83. Putnok
4.84. Ragály
4.85. Révleányvár
4.86. Ricse
4.87. Sajómercse
4.88. Sajónémeti
4.89. Sajópüspöki
4.90. Sajóvelezd
4.91. Sárazsadány
4.92. Sárospatak
4.93. Sátoraljaújhely
4.94. Semjén
4.95. Serényfalva
4.96. Szalonna
4.97. Szászfa
4.98. Szemere
4.99. Szin
4.100. Szinpetri
4.101. Szögliget
4.102. Szõlõsardó
4.103. Szuhafõ
4.104. Telkibánya
4.105. Teresztenye
4.106. Tiszacsermely
4.107. Tiszakarád
4.108. Tornabarakony
4.109. Tornakápolna
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4.110. Tornanádaska
4.111. Tornaszentandrás
4.112. Tornaszentjakab
4.113. Tornyosnémeti
4.114. Trizs
4.115. Vágáshuta
4.116. Vajdácska
4.117. Varbóc
4.118. Vilyvitány
4.119. Viszló
4.120. Zádorfalva
4.121. Zemplénagárd
4.122. Zsujta

5. Csongrád megye
5.1. Ambrózfalva
5.2. Apátfalva
5.3. Ásotthalom
5.4. Csanádalberti
5.5. Csanádpalota
5.6. Deszk
5.7. Domaszék
5.8. Ferencszállás
5.9. Királyhegyes
5.10. Kiszombor
5.11. Klárafalva
5.12. Kövegy
5.13. Kübekháza
5.14. Magyarcsanád
5.15. Makó
5.16. Maroslele
5.17. Mórahalom
5.18. Nagyér
5.19. Nagylak
5.20. Öttömös
5.21. Pitvaros
5.22. Röszke
5.23. Ruzsa
5.24. Szeged
5.25. Tiszasziget
5.26. Újszentiván
5.27. Zákányszék

6. Gyõr-Moson-Sopron megye
6.1. Abda
6.2. Acsalag
6.3. Ágfalva
6.4. Agyagosszergény
6.5. Ásványráró
6.6. Babót
6.7. Barbacs
6.8. Bezenye
6.9. Bezi
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6.10. Böres
6.11. Bõny
6.12. Bõsárkány
6.13. Cakóháza
6.14. Csorna
6.15. Darnózseli
6.16. Dör
6.17. Dunakiliti
6.18. Dunaremete
6.19. Dunaszeg
6.20. Dunaszentpál
6.21. Dunasziget
6.22. Ebergõc
6.23. Egyházasfalu
6.24. Enese
6.25. Farád
6.26. Fehértó
6.27. Feketeerdõ
6.28. Fertõboz
6.29. Fertõd
6.30. Fertõendréd
6.31. Fertõhomok
6.32. Fertõrákos
6.33. Fertõszentmiklós
6.34. Fertõszéplak
6.35. Gönyû
6.36. Gyalóka
6.37. Gyõr
6.38. Gyõrladamér
6.39. Gyõrsövényház
6.40. Gyõrújfalu
6.41. Gyõrzámoly
6.42. Halászi
6.43. Harka
6.44. Hédervár
6.45. Hegyeshalom
6.46. Hegykõ
6.47. Hidegség
6.48. Ikrény
6.49. Jánossomorja
6.50. Kapuvár
6.51. Kimle
6.52. Kisbajcs
6.53. Kisbodak
6.54. Kóny
6.55. Kópháza
6.56. Kunsziget
6.57. Levél
6.58. Lébény
6.59. Lipót
6.60. Lövõ
6.61. Maglóca
6.62. Markotabödöge
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6.63. Máriakálnok
6.64. Mecsér
6.65. Mosonmagyaróvár
6.66. Mosonszentmiklós
6.67. Mosonszolnok
6.68. Nagybajcs
6.69. Nagycenk
6.70. Nagylózs
6.71. Nagyszentjános
6.72. Nemeskér
6.73. Osli
6.74. Öttevény
6.75. Pereszteg
6.76. Petõháza
6.77. Pinnye
6.78. Püski
6.79. Rábapatona
6.80. Rábatamási
6.81. Rajka
6.82. Répcevis
6.83. Röjtökmuzsaj
6.84. Sarród
6.85. Sopron
6.86. Sopronhorpács
6.87. Sopronkövesd
6.88. Szakony
6.89. Szárföld
6.90. Tárnokréti
6.91. Újrónafõ
6.92. Und
6.93. Vámosszabadi
6.94. Várbalog
6.95. Vének
6.96. Veszkény
6.97. Vitnyéd
6.98. Völcsej
6.99. Zsira

7. Hajdú-Bihar megye
7.1. Álmosd
7.2. Ártánd
7.3. Bagamér
7.4. Bedõ
7.5. Berekböszörmény
7.6. Berettyóújfalu
7.7. Biharkeresztes
7.8. Bojt
7.9. Debrecen
7.10. Derecske
7.11. Esztár
7.12. Fülöp
7.13. Gáborján
7.14. Hajdúbagos
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7.15. Hajdúsámson
7.16. Hencida
7.17. Hosszúpályi
7.18. Kismarja
7.19. Kokad
7.20. Komádi
7.21. Konyár
7.22. Körösszakál
7.23. Körösszegapáti
7.24. Létavértes
7.25. Magyarhomorog
7.26. Mezõpeterd
7.27. Mezõsas
7.28. Mikepércs
7.29. Monostorpályi
7.30. Nagykereki
7.31. Nyírábrány
7.32. Nyíracsád
7.33. Nyíradony
7.34. Nyírmártonfalva
7.35. Pocsaj
7.36. Sáránd
7.37. Szentpéterszeg
7.38. Tépe
7.39. Told
7.40. Újléta
7.41. Vámospércs
7.42. Váncsod

8. Komárom-Esztergom megye
8.1. Ács
8.2. Almásfüzitõ
8.3. Baj
8.4. Bajót
8.5. Bana
8.6. Bábolna
8.7. Csolnok
8.8. Dorog
8.9. Dömös
8.10. Dunaalmás
8.11. Dunaszentmiklós
8.12. Esztergom
8.13. Kisigmánd
8.14. Kesztölc
8.15. Kocs
8.16. Komárom
8.17. Lábatlan
8.18. Mocsa
8.19. Mogyorósbánya
8.20. Nagysáp
8.21. Naszály
8.22. Neszmély
8.23. Nyergesújfalu
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8.24. Pilismarót
8.25. Sárisáp
8.26. Süttõ
8.27. Szomód
8.28. Tata
8.29. Tardos
8.30. Tát
8.31. Tokod

9. Nógrád megye
9.1. Balassagyarmat
9.2. Bárna
9.3. Borsosberény
9.4. Cered
9.5. Csesztve
9.6. Csitár
9.7. Debercsény
9.8. Dejtár
9.9. Diósjenõ
9.10. Drégelypalánk
9.11. Egyházasgerge
9.12. Endrefalva
9.13. Érsekvadkert
9.14. Etes
9.15. Hollókõ
9.16. Hont
9.17. Horpács
9.18. Hugyag
9.19. Iliny
9.20. Ipolyszög
9.21. Ipolytarnóc
9.22. Ipolyvece
9.23. Karancsalja
9.24. Karancsberény
9.25. Karancskeszi
9.26. Karancslapujtõ
9.27. Karancsság
9.28. Kazár
9.29. Litke
9.30. Ludányhalászi
9.31. Magyargéc
9.32. Magyarnándor
9.33. Mátraszele
9.34. Mihálygerge
9.35. Mohora
9.36. Nagylóc
9.37. Nagyoroszi
9.38. Nógrádmarcal
9.39. Nógrádmegyer
9.40. Nógrádsipek
9.41. Nógrádszakál
9.42. Õrhalom
9.43. Patak
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9.44. Patvarc
9.45. Piliny
9.46. Pusztaberki
9.47. Rimóc
9.48. Salgótarján
9.49. Ságújfalu
9.50. Somoskõújfalu
9.51. Szalmatercs
9.52. Szátok
9.53. Szécsény
9.54. Szécsényfelfalu
9.55. Szilaspogony
9.56. Szügy
9.57. Tereske
9.58. Varsány
9.59. Zabar

10. Pest megye
10.1. Bernecebaráti
10.2. Ipolydamásd
10.3. Ipolytölgyes
10.4. Kemence
10.5. Kóspallag
10.6. Letkés
10.7. Márianosztra
10.8. Nagybörzsöny
10.9. Perõcsény
10.10. Szob
10.11. Tésa
10.12. Vámosmikola
10.13. Zebegény

11. Somogy megye
11.1. Babócsa
11.2. Bakháza
11.3. Barcs
11.4. Bélavár
11.5. Berzence
11.6. Bolhó
11.7. Csokonyavisonta
11.8. Csurgó
11.9. Csurgónagymarton
11.10. Darány
11.11. Drávagárdony
11.12. Drávatamási
11.13. Gyékényes
11.14. Háromfa
11.15. Heresznye
11.16. Istvándi
11.17. Kastélyosdombó
11.18. Komlósd
11.19. Lakócsa
11.20. Nagyatád
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11.21. Õrtilos
11.22. Péterhida
11.23. Porrog
11.24. Porrogszentkirály
11.25. Porrogszentpál
11.26. Potony
11.27. Rinyaújlak
11.28. Rinyaújnép
11.29. Somogyaracs
11.30. Somogybükkösd
11.31. Somogyudvarhely
11.32. Szenta
11.33. Szentborbás
11.34. Szulok
11.35. Tarany
11.36. Tótújfalu
11.37. Vízvár
11.38. Zákány
11.39. Zákányfalu

12. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
12.1. Anarcs
12.2. Aranyosapáti
12.3. Barabás
12.4. Bátorliget
12.5. Benk
12.6. Beregdaróc
12.7. Beregsurány
12.8. Botpalád
12.9. Cégénydányád
12.10. Csaholc
12.11. Csaroda
12.12. Császló
12.13. Csegöld
12.14. Csenger
12.15. Csengersima
12.16. Csengerújfalu
12.17. Darnó
12.18. Dombrád
12.19. Döge
12.20. Encsencs
12.21. Eperjeske
12.22. Fábiánháza
12.23. Fehérgyarmat
12.24. Fényeslitke
12.25. Fülesd
12.26. Fülpösdaróc
12.27. Gacsály
12.28. Garbolc
12.29. Géberjén
12.30. Gelénes
12.31. Gemzse
12.32. Gulács
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12.33. Gyõröcske
12.34. Gyõrtelek
12.35. Gyügye
12.36. Gyüre
12.37. Hermánszeg
12.38. Hetefejércse
12.39. Ilk
12.40. Jánd
12.41. Jánkmajtis
12.42. Jéke
12.43. Kékcse
12.44. Kérsemjén
12.45. Kisar
12.46. Kishódos
12.47. Kisnamény
12.48. Kispalád
12.49. Kisvarsány
12.50. Kisszekeres
12.51. Kisvárda
12.52. Kocsord
12.53. Komlódtótfalu
12.54. Komoró
12.55. Kölcse
12.56. Kömörõ
12.57. Lónya
12.58. Lövõpetri
12.59. Magosliget
12.60. Mánd
12.61. Mándok
12.62. Márokpapi
12.63. Mátészalka
12.64. Mátyus
12.65. Méhtelek
12.66. Mérk
12.67. Mezõladány
12.68. Milota
12.69. Nábrád
12.70. Nagyar
12.71. Nagydobos
12.72. Nagyecsed
12.73. Nagyhódos
12.74. Nagyszekeres
12.75. Nagyvarsány
12.76. Nemesborzova
12.77. Nyírbátor
12.78. Nyírbéltek
12.79. Nyírbogát
12.80. Nyírcsaholy
12.81. Nyírcsászári
12.82. Nyírkáta
12.83. Nyírlövõ
12.84. Nyírlugos
12.85. Nyírmeggyes
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12.86. Nyírmihálydi
12.87. Nyírpilis
12.88. Nyírvasvári
12.89. Olcsva
12.90. Olcsvaapáti
12.91. Ópályi
12.92. Ököritófülpös
12.93. Ömböly
12.94. Panyola
12.95. Pap
12.96. Pátyod
12.97. Penészlek
12.98. Penyige
12.99. Piricse
12.100. Porcsalma
12.101. Rápolt
12.102. Rozsály
12.103. Sonkád
12.104. Szabolcsbáka
12.105. Szabolcsveresmart
12.106. Szamosangyalos
12.107. Szamosbecs
12.108. Szamoskér
12.109. Szamossályi
12.110. Szamostatárfalva
12.111. Szamosújlak
12.112. Szamosszeg
12.113. Szatmárcseke
12.114. Tákos
12.115. Tarpa
12.116. Terem
12.117. Tiborszállás
12.118. Tiszaadony
12.119. Tiszabecs
12.120. Tiszabezdéd
12.121. Tiszacsécse
12.122. Tiszakanyár
12.123. Tiszakerecseny
12.124. Tiszakóród
12.125. Tiszamogyorós
12.126. Tiszaszalka
12.127. Tiszaszentmárton
12.128. Tiszavid
12.129. Tisztaberek
12.130. Tivadar
12.131. Tornyospálca
12.132. Tunyogmatolcs
12.133. Túristvándi
12.134. Túrricse
12.135. Tuzsér
12.136. Tyukod
12.137. Újkenéz
12.138. Ura
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12.139. Uszka
12.140. Vállaj
12.141. Vámosatya
12.142. Vámosoroszi
12.143. Vásárosnamény
12.144. Záhony
12.145. Zajta
12.146. Zsarolyán
12.147. Zsurk

13. Vas megye
13.1. Alsószölnök
13.2. Apátistvánfalva
13.3. Bajánsenye
13.4. Balogunyom
13.5. Bozsok
13.6. Bucsu
13.7. Cák
13.8. Csákánydoroszló
13.9. Csörötnek
13.10. Daraboshegy
13.11. Dozmat
13.12. Egyházasrádóc
13.13. Felsõcsatár
13.14. Felsõmarác
13.15. Felsõszölnök
13.16. Gasztony
13.17. Gencsapáti
13.18. Gyöngyösfalu
13.19. Halogy
13.20. Harasztifalu
13.21. Hegyhátszentjakab
13.22. Hegyhátszentmárton
13.23. Horvátlövõ
13.24. Horvátzsidány
13.25. Ispánk
13.26. Ivánc
13.27. Ják
13.28. Kemestaródfa
13.29. Kercaszomor
13.30. Kerkáskápolna
13.31. Kétvölgy
13.32. Kisrákos
13.33. Kisunyom
13.34. Kiszsidány
13.35. Kondorfa
13.36. Körmend
13.37. Kõszeg
13.38. Kõszegdoroszló
13.39. Kõszegszerdahely
13.40. Lukácsháza
13.41. Magyarlak
13.42. Magyarnádalja
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13.43. Magyarszecsõd
13.44. Magyarszombatfa
13.45. Nagykölked
13.46. Nagyrákos
13.47. Nádasd
13.48. Nárai
13.49. Narda
13.50. Nemescsó
13.51. Nemesmedves
13.52. Ólmod
13.53. Orfalu
13.54. Õrimagyarósd
13.55. Õriszentpéter
13.56. Pankasz
13.57. Perenye
13.58. Peresznye
13.59. Pinkamindszent
13.60. Pornóapáti
13.61. Pusztacsó
13.62. Rábagyarmat
13.63. Rátót
13.64. Rádóckölked
13.65. Rönök
13.66. Sé
13.67. Szaknyér
13.68. Szakonyfalu
13.69. Szalafõ
13.70. Szatta
13.71. Szentgotthárd
13.72. Szentpéterfa
13.73. Szombathely
13.74. Szõce
13.75. Torony
13.76. Vasalja
13.77. Vaskeresztes
13.78. Vasszentmihály
13.79. Velem
13.80. Velemér
13.81. Viszák

14. Zala megye
14.1. Alsószenterzsébet
14.2. Baglad
14.3. Bánokszentgyörgy
14.4. Bázakerettye
14.5. Becsehely
14.6. Belezna
14.7. Belsõsárd
14.8. Borsfa
14.9. Bödeháza
14.10. Csertalakos
14.11. Csesztreg
14.12. Csömödér
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14.13. Csörnyeföld
14.14. Dobri
14.15. Eszteregnye
14.16. Felsõszenterzsébet
14.17. Fityeház
14.18. Gáborjánháza
14.19. Gosztola
14.20. Hernyék
14.21. Iklódbördõce
14.22. Kányavár
14.23. Kálócfa
14.24. Kerkabarabás
14.25. Kerkafalva
14.26. Kerkakutas
14.27. Kerkaszentkirály
14.28. Kerkateskánd
14.29. Kiscsehi
14.30. Kistolmács
14.31. Kozmadombja
14.32. Külsõsárd
14.33. Lasztonya
14.34. Lendvadedes
14.35. Lendvajakabfa
14.36. Lenti
14.37. Letenye
14.38. Lispeszentadorján
14.39. Liszó
14.40. Lovászi
14.41. Magyarföld
14.42. Maróc
14.43. Márokföld
14.44. Molnári
14.45. Murakeresztúr
14.46. Murarátka
14.47. Muraszemenye
14.48. Nagykanizsa
14.49. Nemesnép
14.50. Nemespátró
14.51. Nova
14.52. Páka
14.53. Petrivente
14.54. Pórszombat
14.55. Ramocsa
14.56. Rédics
14.57. Resznek
14.58. Rigyác
14.59. Semjénháza
14.60. Sormás
14.61. Surd
14.62. Szécsisziget
14.63. Szentgyörgyvölgy
14.64. Szentmargitfalva
14.65. Szepetnek
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14.66. Szijártóháza
14.67. Szilvágy
14.68. Tormafölde
14.69. Tornyiszentmiklós
14.70. Tótszentmárton
14.71. Tótszerdahely
14.72. Valkonya
14.73. Várfölde
14.74. Zajk
14.75. Zalabaksa
14.76. Zalalövõ
14.77. Zalaszombatfa”

6. melléklet a 148/2010. (IV. 29.) Korm. rendelethez

Az R2. 1. melléklete a következõ 6.67/A. ponttal egészül ki:
„6.67/A. Mosonudvar”

A Kormány 149/2010. (IV. 29.) Korm. rendelete
a villamos energiával összefüggõ egyes kérdésekrõl  szóló 2008. évi LXX. törvény alapján
visszafizetendõ állami támogatások kiszámításáról és az erõmûvi átállási költségekrõl

A Kormány villamos energiával összefüggõ egyes kérdésekrõl  szóló 2008. évi LXX. törvény 11.  § (1) bekezdés a) pont aa) és
ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:
1. erõmûegység: hasonló mûszaki jellemzõkkel rendelkezõ, a villamos energiával összefüggõ egyes kérdésekrõl

 szóló 2008. évi LXX. törvény (a továb biak ban: HTM tör vény) 1.  § (1) bekezdésében meghatározott Megállapodás
(a továb biak ban: Megállapodás) szerint is azonos díjazásban részesülõ termelõegységek,

2. kötelezõ átvétel: a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energiának,
valamint a kapcsoltan termelt villamos energiának a villamos energiáról  szóló 2001. évi CX. törvény, valamint
a villamos energiáról  szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továb biak ban: VET), és azok felhatalmazása alapján kiadott 
jogszabályok szerint, jogszabályban rögzített áron történõ kötelezõ átvétele,

3. termelõegység: a hazai erõmû olyan mûszaki egysége, amely önállóan képes villamos energiát elõállítani,
4. változó költség: egy egységnyi többlet villamos energia megtermeléséhez szükséges tüzelõanyag költség,
5. vélelmezett piac: egy olyan, kizárólag villamos energia adásvételével foglalkozó piac, amely az e rendelet szerinti

modellszámítások szerint meg valósult volna a Megállapodások hiányában,
6. vélelmezett rendszerszintû tartalék piac: a rendszerszintû tartalék villamosenergia-kapacitások olyan piaca, amely

a Megállapodások hiányában feltételezhetõen meg valósult volna,
7. vizsgált idõszak: 2004. május 1-je és 2008. december 31-e közötti idõszak,
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8. kezdeti beruházás: az eladó termelõi eszközeinek könyv szerinti nettó értéke a privatizáció idõpontjában,
amelynek meghatározása a privatizáció évére vonatkozó év eleji és az év végi eszközérték közötti arányosítással
történik a privatizáció pontos idõpontja alapján,

9. idõszaki beruházás: az eladó által tételesen, eszközönként,  illetve eszközcsoportonként igazolt, a Megállapodás
teljesítéséhez a kezdeti beruházás után szükséges aktivált eszközérték,

10. vállalati maradványérték: az eladó 2008. december 31-én nyilvántartott termelõeszközeinek könyv szerinti értéke
a Megállapodás eredeti futamidejének végén, 20 éves hasznos élettartam alapján számítva és 2009. december
31-i idõpontra diszkontálva,

(2) Az (1) bekezdésben meg nem határozott fogalmakat a HTM tör vény, a VET, és a VET egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról  szóló 273/2009. (X. 19. ) Korm.rendelet rendelkezései szerint kell értelmezni.

2. Általános alapelvek

2. § (1) A Magyar Energia Hivatal (a továb biak ban: Hivatal) a visszafizetendõ állami támogatást azon erõmûegységekre
számítja ki, amelyek a Megállapodások hatálya alá tartoztak a vizsgált idõszakban. A visszafizetendõ állami támogatás
kiszámítását meghatározó képleteket az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A vélelmezett rendszerszintû tartalék piacon az egyes erõmûegységek az átviteli rendszerirányító által a vizsgált
idõszakban a rendelkezésre állás céljából ténylegesen kifizetett összeggel azonos rendelkezésre állásból fakadó
bevételhez jutnak. A vélelmezett rendszerszintû tartalék piacon az igénybevett villamos energia ára az órás piaci ár
szerint alakul.

(3) Az eladók kötelesek a visszafizetendõ állami támogatás kiszámításához szükséges adatokat a Hivatal rendelkezésére
bocsátani.

(4) Az egyes idõszakok pénzáramlásait jelenérték-számítással 2009. december 31-i idõpontra kell kiszámolni.
(5) A visszafizetendõ állami támogatást erõmûegységenként kell kiszámítani, és ki kell igazítani a ténylegestõl eltérõ

árbevétel adófizetési hatásával.
(6) Amennyiben a visszafizetendõ állami támogatás értéke negatív, a számítások során nulla értékkel kell figye lembe

venni.

3. A vélelmezett piacra vonatkozó piacszimuláció szabályai

3. § (1) A vélelmezett piacra vonatkozó szimulációt a vizsgált idõszakra órás bontásban kell elkészíteni.
(2) A piacszimuláció a következõ feltételezéseken alapul:

a) a c) pont szerinti kivétellel a fogyasztás kielégítéséhez még szükséges legdrágább változó költségû
termelõegység változó költsége határozza meg a piaci árat;

b) minden megtermelt villamosenergia-mennyiség a piaci áron kerül értékesítésre, kivéve a kötelezõ átvétel körébe
tartozó villamos energiát;

c) ha az adott termelõ egység villamosenergia-termelését nem gazdasági ok, hanem mûszaki korlát vagy
hõszolgáltatási kötelezettség határozza meg az adott órában, akkor az adott termelõegység ebben az idõszakban
nem határozhatja meg a piaci árat;

d) a fogyasztás a ténylegessel megegyezõen alakul;
e) az export – import egyenleg a ténylegessel megegyezõen alakul;
f) a kötelezõ átvétel keretében történõ villamosenergia-értékesítés a ténylegessel megegyezõen alakul;
g) az egész piacon egységes a piaci ár, azaz nincsenek szûk keresztmetszetek a magyar villamosenergia-rendszerhez

tartozó hálózaton;
h) a termelõegységek rendelkezésre állása és mûszaki paraméterei a ténylegessel megegyezõen alakulnak;
i) a felhasznált tüzelõanyagok típusa és ára, valamint az indítási költség a ténylegessel megegyezõen alakul.

(3) A távhõszolgáltatási kötelezettséggel rendelkezõ termelõegységek villamosenergia-termelése úgy kerül
meghatározásra, hogy a hõigény kielégíthetõ legyen.

(4) A piacszimuláció biztosítja, hogy a rendszerirányító által a vizsgált idõszakban lekötött tartalék kapacitás
rendelkezésre álljon a vélelmezett piacon is.

(5) A piacszimuláció a termelõegységek következõ mûszaki jellemzõit veszi figye lembe:
a) termelési technológia,
b) legkisebb stabil terhelés,
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c) jellemzõ nyári és téli villamosenergia-hatásfok,
d) terhelésváltozáshoz szükséges idõ,
e) minimális mûködési idõ,
f) minimális pihenési idõ.

4. A ténylegesen visszafizetendõ állami támogatások meghatározásának módszertana

4. § (1) A ténylegesen visszafizetendõ állami támogatás meghatározásához az e rendelet szerint kiszámított visszafizetendõ
állami támogatás összegeket a 11.  §-ban meghatározott módon csökkenteni kell az e rendelet szerinti átállási
költségekkel.

(2) A ténylegesen visszafizetendõ állami támogatás nem lehet negatív.

5. Általános alapelvek

5. § (1) Az átállási költségek számításánál a következõ, – a befagyott költséghez kapcsolódó állami támogatás elemzésének
módszertanáról  szóló európai bizottsági közleménnyel összhangban megfogalmazott – alapelveket kell figye lembe
venni:
a) az átállási költségek számítási módszertana nem alkalmaz az eladó tulajdonosi szerkezetén alapuló

megkülönböztetést, de az azonos tulajdonosi csoporthoz tartozó felek közötti, a Megállapodás
megszüntetésébõl származó esetleges veszteség nem minõsül átállási költségnek,

b) az átállási költségek alapját képezõ beruházás értékét csökkenteni kell a beruházáshoz kapott egyéb támogatások 
értékével,

c) az átállási költségek meghatározása során gazdaságossági szempontból mérlegelni kell az átállási költségre
jogosító beruházás (eszköz) leállításának, értékesítésének lehetõségét is,

d) az átállási költségeket úgy kell meghatározni, hogy azok mértéke és hatása ne akadályozza a szabad piaci verseny
bõvülését, valamint új szereplõk piacra lépését.

(2) Az átállási költség 11.  § szerinti beszámítása esetén az eladó a beszámítás idõtartama alatt nem részesülhet az Európai
Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és
a regionális támogatási térképrõl  szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 8. mellékletében meghatározott nehéz
helyzetben lévõ vállalkozások részére nyújtható megmentési és szerkezetátalakítási támogatásban.

6. Az átállási költség beszámítására nem jogosultak köre

6. § (1) Azon eladók, amelyeknél az e rendelet szerinti visszafizetendõ állami támogatás nem merült fel, átállási költség
beszámítására nem jogosultak.

(2) Az átállási költség beszámítására nem jogosult vállalkozásokra az e rendelet szerinti átállási költségszámításokat nem
kell elvégezni.

7. Az átállási költségek számításának módszertana

7. § (1) A különbözõ idõszakok eladónkénti pénzáramlásait az e rendelet 3. melléklete szerinti tényezõkkel azonos idõpontra,
2009. december 31-i értékre mint jelenértékre (a továb biak ban: jelenérték) kell átszámolni.

(2) Az átállási költségre jogosító beruházások értékét a kezdeti beruházás és az idõszaki beruházások jelenértékének
összegeként kell meghatározni a 2. melléklet 2. pontjának meg fele lõen.

(3) A kezdeti beruházás értékét a 2. melléklet 1. pontjában foglalt képlet szerint kell kiszámolni.
(4) Az idõszaki beruházás értékeket az erõmûvek által eszközönkénti bontásban a Hivatalhoz és az Európai Bizottsághoz

bejelentett, az Európai Bizottság által jóváhagyott eszközberuházások jelentik. A 2004. május 1-je utáni beruházások
csak abban az esetben vehetõk figye lembe, ha azokat 2004. május 1-jén már nem lehetett gazdaságosan leállítani,
vagy ha elengedhetetlenül szükségesek a további mûködéshez és a beruházás értéke várhatóan megtérül a piaci
körülmények között.

8. § (1) A megtérült beruházások értéke a 2008. december 31-ig megtérült, és a 2008. december 31-e után a kompenzációs
idõszak végéig feltételezhetõen megtérülõ beruházások összege.
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(2) A megtérült beruházások számítása 2008. december 31-ig az évenként számított pénzáramlások jelenértékének
összeadásával történik.

(3) Az évenkénti pénzáramlások számítása 2008. december 31-ig az eladók auditált számviteli éves beszámolóinak
eredménykimutatásából történik az alábbi módon:

Bruttó pénzáramlás = Értékesítés nettó árbevétele ± Aktivált saját teljesítmények + Egyéb bevételek – Anyagjellegû
ráfordítások – Személyi jellegû ráfordítások – Egyéb ráfordítások

(4) A számítás során figye lembe vehetõ tevékenységekre esõ társasági nyereségadó és különadó a bruttó pénzáramlást
csökkenti. A nettó pénzáramlás számítása a 2. mellékletének 3. pontjában bemutatottak szerint történik.

9. § Amennyiben a 2008. december 31-ig megtérült beruházás visszafizetendõ állami támogatással csökkentett értéke
meghaladja az átállási költségre jogosító beruházások értékét (azaz a beruházás az állami támogatás visszafizetése
esetén is már megtérült), akkor a visszafizetendõ állami támogatások csökkentésére beszámítható átállási költség
nulla forint.

10. § (1) A 2008. december 31-e után megtérülõ beruházások becslése a Megállapodás eredeti futamidejének végéig számított 
pénzáramlások jelenértékének, és az eredeti futamidõ végére kalkulált vállalati maradványérték jelenértékének
összegzésével történik.

(2) 2009. január 1-jétõl az eredeti futamidõ végéig terjedõ idõszakban a pénzáramlások meghatározása a 3.  § szerinti
piacszimuláció felhasználásával történik.

(3) A megtérülés-számítás egyes lépéseinek eredményeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) Az átállási költségek maximális értékét e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

8. Az átállási költségek beszámítása a visszafizetendõ állami támogatásokba

11. § (1) Amennyiben a 2008. december 31-ig megtérült beruházás visszafizetendõ állami támogatással csökkentett értéke
nem haladja meg az átállási költségre jogosító beruházások értékét, akkor a visszafizetendõ állami támogatások
(a továb biak ban: SA) csökkentésére beszámítható átállási költséget (a továb biak ban: BSC) a (2)–(5) bekezdések szerint
kell meghatározni:

(2) Ha az átállási költség (a továb biak ban: SC): SC0, akkor BSC = SA, azaz ha az átállási költségre jogosító beruházások még
a visszafizetendõ állami támogatás visszafizetése nélkül sem térülnek meg a kompenzációs idõszak végéig, akkor
a beszámítható átállási költség a visszafizetendõ állami támogatással egyezik meg (az erõmûnek nem kell
visszafizetnie az e rendelet szerinti állami támogatást).

(3) Ha SC<=0 és SC + SA > 0, akkor BSC = SA + SC, azaz ha az átállási költségre jogosító beruházások várhatóan csak
a visszafizetendõ állami támogatás visszafizetése nélkül térülnének meg a kompenzációs idõszak végéig, akkor
a beszámítható átállási költség a visszafizetendõ állami támogatás átállási költséget meghaladó része (az erõmûnek
az állami támogatás visszafizetése nélkül számított megtérülését kell befizetnie).

(4) Ha SC<=0 és SC + SA <= 0, akkor BSC=0, azaz ha az erõmû a visszafizetendõ állami támogatás visszafizetése mellett is
megtérül a kompenzációs idõszak végéig, akkor az állami támogatás csökkentésére beszámítható átállási költség nulla 
forint (az erõmûnek a teljes állami támogatást vissza kell fizetnie).

(5) A visszafizetendõ állami támogatások csökkentésre beszámítható átállási költség (BSC) nem lehet nagyobb
az e rendelet 5. mellékletében meghatározott maximális értéknél.

9. Az átállási költségek nyomon követése és beszámoló készítése

12. § A Hivatal a HTM tör vény 8.  § (1) bekezdése szerinti esetekben hozott határozatainak jogerõre emelkedését követõ
90 napon belül határoz a jogosulatlan beszámítás megállapításáról és a visszafizetendõ állami támogatások
csökkentésére jogosulatlanul beszámított átállási költség visszafizetésérõl.

13. § A megtérülések alakulására és a tényadatok alapján lefolytatott eljárásokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettséget –
a Hivatal minden tárgyévet követõ év április 30-áig megküldött adatszolgáltatása alapján – a pénzügyminiszter
teljesíti az Európai Bizottság felé.
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14. § (1) A Hivatal a kompenzációs idõszak végéig a tárgyévre vonatkozóan évente kiszámítja az e rendelet szerinti átállási
költség (SC) és beszámítható átállási költség (BSC) értékét a 11.  §, valamint a 2. mellékletben szereplõ képletek alapján,
az évenként változó tényezõk tényleges értékeit behelyettesítve.

(2) Amennyiben az eladó olyan új beruházást hajt végre, amely beruházásra jutó pénzáramlást a pénzáramlás éves
tényértékének számítása során figyelmen kívül kívánja hagyni, akkor be kell mutatnia, hogy ezen beruházás nem
minõsül a HTM tör vény 2.  §-ának 2. pontja szerinti beruházásnak (e bekezdés alkalmazásában a továb biak ban: HTM
beruházás), és a pénzáramlásait meg kell osztania a HTM és nem HTM beruházások között. Az eladónak a HTM
beruházásokra jutó – független könyvvizsgáló által auditált – nettó pénzáramlást, a pénzáramlást meghatározó
számviteli tételek megosztásának elveivel és értékeivel együtt minden év március 31-ig a Hivatal számára be kell
nyújtania.

(3) Az éves számítások során az SC képletben szereplõ I értéke, az M nem diszkontált értéke, az r2009 tényezõ, és
a 2008. december 31-ig felmerült nettó pénzáramlások nem változnak. Az eredményrõl a Hivatal a tárgyévet követõ év 
április 30-ig tájékoztatja a pénzügyminisztert.

(4) Az (1) bekezdés szerinti számítás egyedi, kizárólag az adott erõmûre vonatkozó eredményeit a Hivatal tájékoztatásul
megküldi az érintett eladónak.

(5) A Hivatal a kompenzációs idõszak végén összesített elszámolást készít.
(6) Amennyiben a kompenzációs idõszak végén az (5) bekezdés szerinti összesített elszámolás szerint a tényadatok

alapján kiszámított beszámítható átállási költség (BSC) nem éri el az 5. mellékletben meghatározott maximális
beszámítható átállási költség értéket, akkor a Hivatal határozatban dönt az állami támogatás erõmû általi
visszafizetésérõl a 11.  § rendelkezéseivel összhangban. A visszafizetendõ értéket a 3. melléklet 1. pontja szerinti GDP
deflátor tényleges értékei és a 3. számú melléklet 2. pontja szerinti súlyozott tõkeköltség (WACC) érték alapján kell
a kifizetésnek megfelelõ idõpontra hozni.

10. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ hónap elsõ napján lép hatályba.

16. § A 13.  § szerinti adatszolgáltatást elõször 2011-ben kell teljesíteni.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 149/2010. (IV. 29.) Korm. rendelethez

A visszafizetendõ állami támogatás meghatározásához használt képletek, 
valamint az éves kamatláb referencia értékek

1. A visszafizetendõ állami támogatás meghatározásához használt képletek
Az eladók i-edik erõmûegységeire vonatkozó állami támogatást az alábbi képlettel kell kiszámítani:

SA Max P Q P Q r ai t
PPA

t
PPA

t t t t
t

T

t
= +

=

Õ0 1 1
1

; [ * – * ] * ( ) *( – )* *
=å

ì
í
î

ü
ý
þ

1

PPA end–

ahol:

SAi: az eladó i-edik erõmûegységére vonatkozó állami támogatás összege
t: tárgynegyedév
PPA-end: az adott megállapodás megszûnési idõpontjának megfelelõ negyedév
Pt

PPA: az eladó által az adott Megállapodás alapján az adott negyedévben elért átlagár [Ft/MWh], 
melyet az alábbi képlet határoz meg:

Pt
PPA = (TRt

e + TRt
cap – TRt

TSO)/Qt
PPA , ahol

TRt
e: az adott megállapodásban szereplõ energiadíjból befolyó összeg a „t-edik” negyedévben [Ft]

TRt
cap: az adott megállapodásban szereplõ kapacitásdíjból befolyó összeg a „t-edik” negyedévben [Ft]

TRt
TSO: az adott megállapodáson keresztül nyújtott rendszerszintû tartalék kapacitásért a rendszerirányító által 

fizetett összeg a „t-edik” negyedévben [Ft]
Qt

PPA: az adott megállapodás keretében biztosított villamos energia a „t-edik” negyedévben [MWh]

Max{}: a kifejezésben szereplõ, pontosvesszõvel elválasztott értékek közül a legnagyobb
Pt

*: a vélelmezett piacon az adott erõmûegység által a „t-edik” negyedévben elért eladási átlagár [Ft/MWh]
Qt

*: az adott erõmûegység által a vélelmezett piacon értékesített villamos energia a „t-edik” negyedévben 
[MWh]

rt: az Európai Bizottság által meghatározott referencia kamatlábak értékébõl számított 
éves nominális kamatlábak, amelyek e melléklet b) pontjában találhatók

T: a 2009. év utolsó negyedéve
at: az adott eladóra vonatkozó átlagos adóráta a „t-edik” negyedévben

2. Alkalmazott referencia kamatlábak

Negyedév Éves bázisú kamatláb értéke (%)

2004/I 9,59%

2004/II 9,59%

2004/III 9,59%

2004/IV 9,59%

2005/I 9,59%

2005/II 9,59%

2005/III 9,59%

2005/IV 9,59%

2006/I 8,04%

2006/II 8,04%

2006/III 8,04%

2006/IV 9,12%
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Negyedév Éves bázisú kamatláb értéke (%)

2007/I 9,54%

2007/II 9,54%

2007/III 9,54%

2007/IV 9,54%

2008/I 8,58%

2008/II 8,58%

2008/III 9,58%

2008/IV 9,58%

2009/I 12,01%

2009/II 12,01%

2009/III 12,01%

2009/IV 12,01%

2. melléklet a 149/2010. (IV. 29.) Korm. rendelethez

Az átállási költségek kiszámításához használt képletek

1. A kezdeti beruházás kiszámításának módja:
Ikezd = IJ + TE

ahol:

Ikezd = kezdeti beruházás, ezer forintban,
IJ = immateriális javak könyv szerinti nettó értéke a privatizáció évében a privatizáció idõpontjára arányosítva, 

ezer forintban
TE = tárgyi eszközök könyv szerinti nettó értéke a privatizáció évében a privatizáció idõpontjára arányosítva, 

ezer forintban.

2. Átállási költségre jogosító beruházások
Az átállási költségre jogosító beruházásokat (I) a kezdeti és az idõszaki beruházások jelenértékeként kell kiszámítani:

I I rt To ii tt To
= + +

= += Õå [ * ( ) *( )],1 1
1

20092008
p

ahol

To: a kezdeti befektetés éve
It: a „t-edik” évben meg valósított beruházás és ITo=Ikezd

rTo: az adott eladóra vonatkozó, 3. melléklet 2. pontja szerinti súlyozott tõkeköltség a kezdeti befektetés évében

pi: az „i-edik” évre vonatkozó, 3. melléklet 1. pontja szerinti GDP deflátor

3. A nettó pénzáramlás kiszámítása:
i) 2008-ig:

     NCF = BCF – tényleges adófizetés
ii) 2009-tõl:

     NCF = BCF – adóalap*tT – adóalap*tK
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ahol:

NCF: nettó pénzáramlás,
BCF: bruttó pénzáramlás,
adóalap bruttó pénzáramlás – a számviteli értékcsökkenési leírás
tT: az adott évi társasági nyereségadó kulcs
tK: az adott évi különadó-kulcs

A 2009–2011. évekre vonatkozó nettó pénzáramlás becslése a 3.  § szerinti részletes piac-szimuláció alapján történik,
a további évekre vonatkozó nettó pénzáramlások pedig a 2011. évi nettó pénzáramlás várható értékére alapozva
kerülnek meghatározásra.

4. Az átállási költség kiszámítása:

SC I NCF r NCF NCFt To ii t t= + +
= +Õ– [ * ( ) *( )] – – *1 1

1

2009
2009p

1
1 12009

20102010 ( ) *( )
––

+ +

é

ë
ê

ù

û
ú=== Õå

r
M

i
i

t

t

PPA end

t T po

2008
å

ahol:

SC: az adott eladó átállási költsége
PPA-end: az adott eladó Megállapodásának eredeti lejárati éve, több Megállapodás esetén a legkésõbb lejáró 

Megállapodás szerint
r2009: az adott eladóra 2009-tõl alkalmazott, 3. melléklet 2. pontja szerinti súlyozott tõkeköltség
M: az adott eladó Megállapodás hatálya alá tartozó eszközeinek a megállapodás eredeti lejáratának 

idõpontjára kiszámított maradványértékének jelenértéke
A képlet egyes elemeinek értékeit az 4. melléklet, az átállási költség számított értékét az 5. melléklet tartalmazza.

3. melléklet a 149/2010. (IV. 29.) Korm. rendelethez

Az átállási költségek számításához használt adatok

1. A különbözõ idõszakok pénzáramlásainak azonos idõpontra hozásához használt GDP deflátor. Az 1996–2007-es
számok tényadatok (forrás: OECD), a 2008–2011 közöttiek nyilvános elõrejelzések (forrás: IMF). 2012-tõl a 3%-os
Magyar Nemzeti Bank által meghatározott célérték került alkalmazásra.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
21,2% 18,5% 12,7% 8,4% 9,9% 8,5% 7,7% 5,8% 4,4% 2,2% 3,9%

2007 2008 2009 2010 2011
5,8% 4,1% 4,5% 4,1% 4,1%

2. A különbözõ idõszakok pénzáramlásainak azonos idõpontra hozásához használt súlyozott tõkeköltség értékek
(WACC):

Év WACC

Budapesti Erõmû ZRt. 1997–2008 8,05%
Budapesti Erõmû ZRt. 2009-tõl 8,56%
Dunamenti Erõmû ZRt. 1995–2008 7,77%
Dunamenti Erõmû ZRt. 2009-tõl 8,56%
Pannon Hõerõmû ZRt. 1998–2008 7,68%
Pannon Hõerõmû ZRt. 2009-tõl 8,56%
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4. melléklet a 149/2010. (IV. 29.) Korm. rendelethez

Megtérülés-számítás 2009. december 31-i árszinten
E Ft

Induló
beruházási érték

Idõszaki
beruházási érték

Megtérülés
2008. dec. 31-ig

Pénzáramlás
2008.12.31-tõl
az eredeti HTM

futamidõig

A vállalkozás
HTM

futamidõvégi
értéke

Átállási költség
(SC)

Budapesti Erõmû ZRt. 138 540 567 193 603 320 189 783 134 53 150 787 0 89 209 966
Dunamenti Erõmû ZRt. 360 926 078 130 983 878 432 390 533 37 347 433 0 22 171 991
Pannon Hõerõmû ZRt. 55 166 548 21 187 662 65 567 498 –293 803 7 144 004 3 936 511

5. melléklet a 149/2010. (IV. 29.) Korm. rendelethez

Az állami támogatások és a beszámítható átállási költségek maximális értékei erõmûvenként, 
2009. december 31-i értéken

E Ft

Erõmû neve Állami támogatás (SA)
Maximális beszámítható

átállási költség (BSC)
Visszafizetendõ állami

támogatás

Budapesti Erõmû ZRt. 44 203 608 44 203 608 0
Dunamenti Erõmû ZRt. 125 352 538 125 352 538 0
Pannon Hõerõmû ZRt. 9 398 827 9 398 827 0
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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

Az egészségügyi miniszter 20/2010. (IV. 29.) EüM rendelete
egyes gyógyszerészeti tárgyú egészségügyi miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó tör vények módosításáról  szóló 2005. évi
XCV. törvény 32.  § (5) bekezdés a) pontjában,
az 5.  § tekintetében az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó tör vények
módosításáról  szóló 2005. évi XCV. törvény 32.  § (5) bekezdés g) pontjában, továbbá a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és
gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól  szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77.  §
(2) bekezdés b) pontjában,
a 6.  § tekintetében az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó tör vények módosításáról
 szóló 2005. évi XCV. törvény 32.  § (5) bekezdés n) pontjában,
a 7–9.  § tekintetében az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó tör vények
módosításáról  szóló 2005. évi XCV. törvény 32.  § (5) bekezdés j) pontjában, és
a 10.  § tekintetében az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó tör vények
módosításáról  szóló 2005. évi XCV. törvény 32.  § (5) bekezdés e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § a) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:

1. Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek forgalomba hozataláról  szóló 
52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet módosítása

1. § (1) Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek forgalomba hozataláról  szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet
[a továb biak ban: 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet] 2.  § (1) bekezdése a következõ 25. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„25. nem jelentõs manipuláció: az 1394/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete szerinti
manipulációk.”

(2) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 2.  § (2) bekezdése a következõ 14–17. ponttal egészül ki:
(A gyógyszer – összetétele és felhasználása alapján – az alábbi típusokba sorolható:)
„14. biológiai gyógyszer: az emberi,  illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és
felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról
 szóló 2004. március 31-i 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékletének 1. pontjában
meghatározott biotechnológiai gyógyszer, a 13. pont szerinti fejlett terápiás gyógyszer, az immunológiai gyógyszer,
a stabil vérkészítmény, valamint az olyan egyéb gyógyszer, amelyet, vagy amely hatóanyagát mikrobiológiai kultúrák
segítségével, vagy emberi,  illetve állati szövetbõl történõ extrakcióval állítanak elõ, így különösen a hormonok,
citokinek, enzimek és egyéb fermentációval elõállított komplex fehérjetermészetû szerek;
15. hasonló biológiai gyógyszer: a 7.  § (8) bekezdésében meghatározott módon értékelt és engedélyezett gyógyszer;
16. génterápiás gyógyszer: a fertõzõ betegségek elleni oltóanyagok kivételével az olyan biológiai
gyógyszerkészítmény, amelynek hatóanyaga rekombináns nukleinsavból áll vagy azt tartalmaz, és egy adott
génszekvencia szabályozása, kijavítása, helyettesítése, hozzáadása vagy törlése céljából emberi szervezetben kerül
felhasználásra vagy emberi szervezetbe kerül bejuttatásra, továbbá terápiás, megelõzõ vagy diagnosztikai hatása
közvetlenül a benne található nukleinsav-szekvenciához vagy a szekvencia által kifejezett termékhez kötõdik;
17. szomatikus sejtterápiás gyógyszer: biológiai gyógyszerkészítmény, amely olyan sejtekbõl vagy szövetekbõl áll,
vagy olyan sejteket vagy szöveteket tartalmaz, amelyeknek a klinikai használat szempontjából releváns biológiai
sajátosságai, fiziológiai funkciói vagy szerkezeti tulajdonságai jelentõs manipulálás következtében megváltoztak,
vagy amelyeket a recipiensben és a donorban nem ugyanazon alapvetõ funkció/funkciók betöltésére szánnak,
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továbbá sejtjei vagy szövetei farmakológiai, immunológiai vagy metabolikus hatása révén betegség kezelésére,
megelõzésére vagy diagnosztizálására alkalmas, vagy ebbõl a célból emberi szervezetben kerül felhasználásra vagy
emberi szervezetbe kerül bejuttatásra.”

(3) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 4.  § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A gyógyszer forgalomba hozatali engedély kiadását megelõzõ értékelése szempontjából)
„b) új gyógyszernek minõsülhet az olyan gyógyszer is, amelynek adagolása, javallata vagy gyártásának módja a már
engedélyezettõl eltér.”

(4) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 5.  § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti kérelemnek az – 1. számú mellékletben foglaltak alapján – tartalmaznia kell:]
„a) a kérelmezõ számlázási és levelezési címét;”

(5) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 7.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdést kell alkalmazni akkor is, ha a referencia-gyógyszer Magyarországon nem rendelkezik forgalomba
hozatali engedéllyel. Ebben az esetben a kérelmezõnek a kérelemben meg kell jelölnie a referencia-gyógyszert
engedélyezõ tagállam nevét.”

(6) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet „A forgalomba hozatali engedély iránti kérelem” alcíme a következõ 7/A.  §-sal
egészül ki:
„7/A.  § (1) A 7.  § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérõen, ha a 7.  § (10) bekezdése alkalmazásával engedélyezett
hivatkozott gyógyszer jól megalapozott gyógyászati felhasználású hatóanyaga vonatkozásában új javallatra jelentõs
preklinikai vagy klinikai vizsgálatok alapján valamely tagállam ille té kes hatósága vagy a Bizottság engedélyt ad ki,
akkor e javallat tekintetében a más, ugyanazon hatóanyagot tartalmazó gyógyszer engedélyezési eljárása során csak
akkor nem kell az 5.  § (2) bekezdés kb) és kc) alpontjában jelölt dokumentumokat benyújtani, ha a jól megalapozott
gyógyászati felhasználású hatóanyagot tartalmazó hivatkozott gyógyszer e bekezdésben említett új javallatára
kiadott legkorábbi engedély egy évnél régebbi.
(2) Az (1) bekezdést kell alkalmazni akkor is, ha a hivatkozott gyógyszer Magyarországon nem rendelkezik forgalomba
hozatali engedéllyel. Ebben az esetben a kérelmezõnek a kérelemben meg kell jelölnie a hivatkozott gyógyszert
engedélyezõ tagállamot.
(3) Az OGYI a hivatkozott gyógyszert engedélyezõ tagállamtól igazolást kér az engedélyezés tényérõl, a vonatkozó
termék teljes összetételérõl és szükség esetén más releváns dokumentumokról.
(4) Ha más tagállam az OGYI-t keresi meg a (3) bekezdés szerinti igazolás kiállítása érdekében, az OGYI köteles
a megkeresést teljesíteni.”

(7) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 9.  § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az egyszerûsített forgalomba hozatali engedélyezési eljárás során a kérelemnek az 5.  § (2) bekezdésétõl eltérõen
az alábbiakat kell tartalmaznia:]
„a) a kérelmezõ számlázási és levelezési címét;”

(8) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 13.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha az OGYI az értékelés során megállapítja, hogy a gyógyszer megfelel a Gytv. 5.  § (2) bekezdésében és
az e rendeletben meghatározott feltételeknek, – a (2) bekezdés kivételével – a gyógyszer hagyományos növényi
gyógyszerként történõ forgalomba hozatalát engedélyezi.”

(9) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 15.  § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Ha az OGYI az értékelés során megállapítja, hogy a gyógyszer megfelel a Gytv. 5.  § (2) bekezdésében és
az e rendeletben meghatározott feltételeknek, a gyógyszer forgalomba hozatalát engedélyezi. Az engedélyezési
eljárás során hozott határozatot az OGYI elektronikus úton is közli az Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi
szervével, valamint – immunológiai gyógyszer esetén – az OEK-kal.”

(10) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 15.  § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Az OGYI az (5) bekezdés szerinti értékelõ jelentést – az üzleti szempontból bizalmas információk törlését köve tõen
– a forgalomba hozatali engedély kiadásával egyidejûleg a honlapján közzéteszi.”

(11) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet „A gyógyszerek osztályozása” alcíme a következõ 18/A.  §-sal egészül ki:
„18/A.  § Ha az EGT-ben valamely gyógyszer osztályozásának módosítását jelentõs preklinikai vagy klinikai
tanulmányok alapján engedélyezték, az OGYI, amikor más kérelmezõ vagy forgalomba hozatali engedély jogosultja
ugyanazon hatóanyag besorolásának módosítására irányuló kérelmét vizsgálja, nem veszi figye lembe e vizsgálatok
eredményeit egy éven át azt köve tõen, hogy az elsõ módosítást engedélyezték. E § alkalmazása során a 7.  §
(2)–(9) bekezdését is alkalmazni kell.”
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(12) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 23.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az OGYI kölcsönös elismerési,  illetve a decentralizált eljárás esetében, ha nem referencia hatóság, a referencia
tagállam által elkészített értékelõ jelentés vagy az értékelõ jelentés tervezetének kézhezvételét követõ 90 napon belül
jóváhagyja az értékelõ jelentést, az alkalmazási elõ írást, valamint a címkét és betegtájékoztatót vagy azok tervezetét,
és errõl tájékoztatja a referencia-tagállamot.”

(13) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 23.  §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti eljárásban az OGYI megkeresése esetén az OEK szakértõként jár el.”

(14) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 33.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az OGYI honlapján közzéteszi:
a) a forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezõ gyógyszerek teljes körét, azok nyilvántartási számának, nevének,
valamint a jogosult nevének, a hatóanyag nevének és ATC kódjának, és a 18.  § szerinti osztályozásának feltüntetésével,
és
b) azoknak a gyógyszereknek a körét, amelyek forgalomba hozatali engedélye visszavonásra került vagy nem került
megújításra, az a) pontban meghatározott adattartalommal és a visszavonás évének feltüntetésével.”

(15) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 33.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az OGYI az (1) bekezdésben meghatározottakon túl honlapján közzéteszi az általa forgalomba hozatalra
engedélyezett gyógyszerek alkalmazási elõ írásának naprakész gyûjteményét, és közzéteszi a centralizált eljárással
forgalomba hozatalra engedélyezett készítményekre vonatkozó adatok elérhetõségét.”

(16) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 33.  § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A jogosult a gyógyszer kereskedelmi forgalomba hozatalát megelõzõen köteles a gyógyszer – elsõ forgalomba
hozatalra szánt gyártási tételébõl származó – végleges mintáját az OGYI részére megküldeni. Az OGYI a végleges
mintát – az átvételétõl számított 5 munkanapon belül – megvizsgálja. Ha a vizsgálat eredményeként az OGYI azt
állapítja meg, hogy a minta nem felel meg a forgalomba hozatali engedélyben meghatározott követelményeknek,
a gyógyszer nem hozható forgalomba.”

(17) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 36.  § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) Az OGYI a Gytv. 17–18.  §-a szerinti, valamint az Ügynökségtõl vagy valamelyik tagállamtól származó, forgalomból
történõ kivonásról vagy a forgalmazás felfüggesztésérõl  szóló döntést a Gytv. 17–18.  §-ában foglaltak mellett
a honlapján is közzéteszi, továbbá annak tartalmáról
a) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továb biak ban: ÁNTSZ) országos tiszti fõgyógyszerészét,
b) a gyógyszer kis- és nagykereskedelmi forgalmazásra engedéllyel rendelkezõket, és
c) az intézeti gyógyszertárakat
elektronikus levélben tájékoztatja.
(2) Az OGYI a Gytv. 17–18.  §-a szerinti forgalomból történõ kivonásról vagy a forgalmazás felfüggesztésérõl  szóló
döntésérõl elektronikus levélben tájékoztatja a tagállamokat és az Ügynökséget is.”

(18) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet „Gyógyszermellékhatás-figyelés” alcíme a következõ 37/A.  §-sal egészül ki:
„37/A.  § Az OGYI a hatósági ellenõrzés keretében jogosult a mellékhatás figyeléssel kapcsolatos kötelezettségekkel
összefüggésben helyszíni ellenõrzést tartani és a forgalomba hozatali engedély jogosultjának, vagy az engedély
jogosultja által a mellékhatás-figyeléssel kapcsolatos feladatok ellátására alkalmazott személynek a nyilvántartásait és
dokumentumait, továbbá a jogosult telephelyeit ellenõrizni.”

(19) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet a következõ 39/A.  §-sal egészül ki:
„39/A.  § (1) A gyógyszer-kiskereskedelmi tevékenységet végzõ a 40–43.  §-ban, továbbá a biztonságos és gazdaságos
gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól  szóló 2006. évi
XCVIII. törvény (a továb biak ban: Gyftv.) 68–69.  §-ában foglalt, a mûködési engedély megszerzését érintõ feltételekben
bekövetkezõ változásokat az egészségügyi államigazgatási szerv felé haladéktalanul, de legkésõbb azok
bekövetkeztének napján köteles bejelenteni.
(2) Gyógyszertáron kívül az a gyógyszer forgalmazható, amelyet az OGYI a 39.  § (1)–(6) bekezdése szerint az orvosi
rendelvény nélkül is kiadható és gyógyszertáron kívül is forgalmazható gyógyszerek alcsoportjába sorolt.”

(20) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 40.  § (2)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) A gyógyszertáron kívüli gyógyszer forgalmazására engedéllyel rendelkezõ üzletnek, több üzletet mûködtetõ
üzletlánc esetén a központnak internetes kapcsolattal és elektronikus levelezési címmel kell rendelkeznie. Az üzlet
elektronikus levelezési címét a mûködés megkezdésekor a szakmai felügyeletet ellátó egészségügyi államigazgatási
szervnek és a gyógyszerészeti államigazgatási szervnek bejelenti.
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(3) Gyógyszertáron kívül is forgalmazható gyógyszer az üzlet jellegét, kialakítását figye lembe véve az egyéb
termékektõl elkülönítve, vagy az üzlethelyiség erre a célra elkülönített részén hozható kereskedelmi forgalomba.
Az elkülönített helyen vagy elkülönített üzletrészben jól látható módon jelezni kell, hogy ezen az elkülönített területen 
gyógyszert forgalmaznak, továbbá, hogy gyógyszer csak 14. életévét betöltött személy számára értékesíthetõ. Olyan
felirat vagy jelzés nem alkalmazható, amely alkalmas lehet az üzlet gyógyszertárral, a gyógyszerforgalmazó
tevékenység gyógyszertári tevékenységgel  való összetévesztésére.
(4) A gyógyszer tárolására szolgáló zárható szekrényben más termék nem helyezhetõ el. Az értékesítési és raktározási
helynek száraznak, fûthetõnek és szellõztethetõnek, résmentes padozatúnak, a polcoknak lemoshatónak,
fertõtlenítõszeres tisztításra, vegyszeres kezelésre alkalmasnak kell lennie.”

(21) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 43.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A gyógyszerek biztonságos alkalmazásához szükséges tájékoztatást nyújtó elektronikus információs rendszereket
az OGYI az üzletnek a Gyftv. 68.  § (1) bekezdése szerinti engedélyezési eljárása során szakvélemény keretében
minõsíti.”

(22) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet „A gyógyszerek gyógyszertáron kívüli forgalmazására vonatkozó különleges
rendelkezések” alcíme a következõ 43/B.  §-sal egészül ki:
„43/B.  § (1) A gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazásra engedéllyel rendelkezõ üzletbõl gyógyszer csomagküldõ
szolgálat, internetes kereskedelem és házhozszállítás útján nem értékesíthetõ.
(2) Gyógyszer kizárólag az üzlet belsõ, zárt értékesítési helyén árusítható. Nem árusítható gyógyszer az üzlet
homlokzatával érintkezõ közterületen sem ideiglenes, sem idényjelleggel.”

(23) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 45.  § (8) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak  való megfelelést szolgálja:)
„f) a fejlett terápiás gyógyszerkészítmények tekintetében az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi
kódexérõl  szóló 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról  szóló 2009. szeptember 14-i
2009/120/EK bizottsági irányelv.”

(24) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 45.  §-a a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Ez a rendelet az emberi,  illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények forgalomba hozatali 
engedélyére vonatkozó feltételek módosításainak vizsgálatáról  szóló 2008. november 24-i 1234/2008/EK bizottsági
rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

(25) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet a következõ 46.  §-sal egészül ki:
„46.  § A gyógyszerforgalmazásra már engedéllyel rendelkezõ üzletek az egyes gyógyszerészeti tárgyú egészségügyi
miniszteri rendeletek módosításáról  szóló 20/2010. (IV. 29.) EüM rendelet 1.  § (20) bekezdésével megállapított 40.  §
(2) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségüket az egyes gyógyszerészeti tárgyú egészségügyi miniszteri
rendeletek módosításáról  szóló 20/2010. (IV. 29.) EüM rendelet hatályba lépését követõ 30 napon belül teljesítik.”

2. § Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 1. számú melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

3. § Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet
a) 1.  § (3) bekezdésében az „az OGYI” szövegrész helyébe az „az Országos Gyógyszerészeti Intézet (a továb biak ban:

OGYI)” szöveg,
b) 11.  § (1) bekezdés a) pontjában a „kb) és r) pontjaiban foglaltakat” szövegrész helyébe a „ka) és r) pontjában

foglaltakat” szöveg,
c) 15.  § (2) bekezdésében az „A (2) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe az „Az (1) bekezdés szerinti” szöveg,
d) 15.  § (3) bekezdésében az „az OEK-nak” szövegrész helyébe az „az Országos Epidemiológiai Központnak

(a továb biak ban: OEK)” szöveg,
e) 18.  § (1) bekezdésében az „A forgalomba hozatali engedély kiállításakor az” szövegrész helyébe az „Az” szöveg,
f) 30.  § (1) bekezdésében az „az OGYI-nak köteles bejelenteni” szövegrész helyébe a „köteles az OGYI-nak

haladéktalanul bejelenteni” szöveg,
g) 37.  § (8) bekezdésében az „1084/2003/EK bizottsági rendeletben” szövegrész helyébe az „1234/2008/EK

bizottsági rendeletben” szöveg és
h) 1. számú melléklet 2. rész 2. cím b) pontjában a „7.  § (10) bekezdése” szövegrész helyébe a „7.  § (1) bekezdése”

szöveg
lép.
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4. § (1) Hatályát veszti az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet
a) 3.  §-a,
b) 13.  § (3) bekezdésében az „a kérelmezõt,” szövegrész,
c) 15.  § (4) bekezdése,
d) 17.  § (2) bekezdése,
e) 18.  § (2) bekezdésében az „a forgalomba hozatali engedélyükben” szövegrész,
f) 18.  § (7) bekezdésében az „a forgalomba hozatali engedélyben” szövegrész,
g) 19.  § (1) bekezdésében az „– a (2)–(4) bekezdésben meghatározott gyógyszerek kivitelével –” szövegrész,
h) 33.  § (2) bekezdése,
i) 33.  § (4) bekezdésében az „a forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerek közül” szövegrész,
j) 33.  § (4) bekezdésében a „hivatalos lapjában közzéteszi, és” szövegrész,
k) 35.  § (5) bekezdésében a „hivatalos lapjában és” szövegrész és
l) 36.  § (3) bekezdése.

(2) Hatályát veszti az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 46.  §-a.

2. Az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerek rendelésérõl és kiadásáról  szóló 
44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet módosításáról

5. § (1) Az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerek rendelésérõl és kiadásáról  szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet
[a továb biak ban: 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet] 2/A.  § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A (6) bekezdés szerinti esetben a beteg kezelése az adott gyógyszerrel megkezdhetõ, és ha az OGYI a GyT. 25.  §
(8) bekezdésében a sürgõs szükség esetére megállapított határidõben nem dönt, az engedélyt megadottnak kell
tekinteni.”

(2) A 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 3.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerek listáját, továbbá a magisztrális gyógyszerek készítéséhez
felhasználható gyógyszeranyagok listáját az OGYI honlapján közzéteszi az alábbiak szerint:
a) a gyógyszeranyagok teljes körét legalább évente egy alkalommal, és
b) a gyógyszeranyagok listájának változását naptári negyedévente.”

3. Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek címkéjérõl és betegtájékoztatójáról  szóló 
30/2005. (VIII. 2.) EüM rendelet módosításáról

6. § Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek címkéjérõl és betegtájékoztatójáról  szóló 30/2005. (VIII. 2.) EüM rendelet
3.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A betegtájékoztató véglegezése céljából a gyógyszer indikációja szerinti betegek célcsoportjaival konzultációt kell 
lefolytatni annak érdekében, hogy a betegtájékoztató jól olvasható, egyértelmû és könnyen értelmezhetõ legyen.
Ennek eredményét a betegtájékoztató szövegének tükröznie kell. A forgalomba hozatali engedély jogosultjának
a beteg közvetlen megkeresésére, vagy a betegek érdek-képviseleti szervezetének kérésére – a betegek részérõl
érkezett, dokumentált megkeresések alapján – rendelkezésre kell bocsátania a betegtájékoztatót a vakok és gyengén
látók információszerzését lehetõvé tevõ formában is.”

4. A fokozottan ellenõrzött szernek minõsülõ gyógyszerek orvosi rendelésének, 
gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történõ felhasználásának,
nyilvántartásának és tárolásának rendjérõl  szóló 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet módosításáról

7. § A fokozottan ellenõrzött szernek minõsülõ gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának,
egészségügyi szolgáltatóknál történõ felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjérõl  szóló 43/2005.
(X. 15.) EüM rendelet [a továb biak ban: 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet] 7.  § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Ha a gyógyszerész az orvos által rendelt készítményt nem tudja kiadni, a gyógyszerész az emberi felhasználásra
kerülõ gyógyszerek rendelésérõl és kiadásáról  szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 15.  § (1)–(2) bekezdése szerint
jár el. A helyettesítésrõl a gyógyszerész az Értesítõ másolatának megküldésével tájékoztatja a háziorvost, és
az Értesítõn feltünteti a kiadott gyógyszerkészítmény nevét és kiadott mennyiségét.”
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8.  § A 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet
a) 1. számú mellékletében az „értesítõ kódja” szövegrész helyébe az „értesítõ azonosítója” szöveg,
b) 1. számú mellékletében az „értesítõ kódszáma” szövegrészek helyébe az „értesítõ azonosítója” szöveg és
c) 2. számú mellékletében az „Értesítõ kódszáma” szövegrész helyébe az „Értesítõ azonosítója” szöveg
lép.

9. § Hatályát veszti a 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet
a) 6.  § (10) bekezdés d) pontja és
b) 26.  § (1) bekezdésében a „hivatalos kiadványában és” szövegrész.

5. Hatályon kívül helyezõ rendelkezés

10. § Hatályát veszti a gyógyszernek nem minõsülõ gyógyhatású anyag vagy termék emberi alkalmazásra kerülõ
gyógyszerré történõ átminõsítésének feltételeirõl  szóló 53/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 2.  § (3) bekezdése.

6. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és ez a rendelet
a kihirdetését követõ 32. napon hatályát veszti.

(2) Az 1.  § (20) bekezdése az e rendelet kihirdetését követõ ötödik napon lép hatályba.
(3) Az 1.  § (22) bekezdése az e rendelet kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba.
(4) A 4.  § (2) bekezdése az e rendelet kihirdetését követõ 31. napon lép hatályba.

12. § (1) Ez a rendelet a fejlett terápiás gyógyszerkészítmények tekintetében az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek
közösségi kódexérõl  szóló 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról  szóló 2009. szeptember
14-i 2009/120/EK bizottsági irányelvnek  való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet az emberi,  illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények forgalomba hozatali
engedélyére vonatkozó feltételek módosításainak vizsgálatáról  szóló 2008. november 24-i 1234/2008/EK bizottsági
rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter

1. melléklet a 20/2010. (IV. 29.) EüM rendelethez

1. Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek forgalomba hozataláról  szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 1. számú
melléklet 1. rész 1. fejezet 1.2. alpontjának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1.2. Engedély iránti kérelem
A kérelem tárgyát képezõ gyógyszert a következõ adatok azonosítják:
A készítmény neve, a hatóanyag/hatóanyagok neve/nevei, gyógyszerformája, beadásának (alkalmazásának) módja,
hatáserõssége, végsõ megjelenési formája, beleértve a csomagolást is.
A kérelmezõnek meg kell adnia a saját, a gyártó,  illetve a gyártás minden folyamatában résztvevõ/résztvevõk
– ideértve a végtermék és a hatóanyag gyártóját is – helyét és címét, valamint ahol ez szükséges, az importõr nevét és
címét is.
A kérelmezõnek meg kell jelölnie a kérelem típusát, továbbá, hogy milyen mintákat nyújtott be, ha vannak ilyenek.
Az adminisztratív adatokhoz mellékelendõ a gyógyszergyártási engedély, azoknak az országoknak a listájával,
amelyek ezt elfogadták, az alkalmazási elõ írások másolata, ahogy azt a tagállamok elfogadták, valamint azoknak
az országoknak a listája, ahová a kérelmet benyújtották.”
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2. Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek forgalomba hozataláról  szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 1. számú
melléklet 4. része helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4. RÉSZ
FEJLETT (ÚJSZERÛ) TERÁPIÁS GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK
1. BEVEZETÉS
Az 1394/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott fejlett
(újszerû) terápiás gyógyszerkészítmények forgalomba hozatali engedélyére irányuló kérelmek az 1. részben leírt
formai követelményeket (1., 2., 3., 4. és 5. fejezet) követik.
A biológiai gyógyszerkészítményekre az 1. rész 3., 4. és 5. fejezetében foglalt szakmai követelmények is alkalmazandók. 
A 3., 4. és 5. cím rendelkezik arról, hogy a fejlett (újszerû) terápiás gyógyszerkészítményekre az 1. részben foglalt
követelmények hogyan alkalmazandók. A fejlett (újszerû) terápiás gyógyszerkészítmények sajátosságaira tekintettel
további követelmények is megállapításra kerültek.
A fejlett (újszerû) terápiás készítmények sajátossága  miatt kockázat alapú megközelítés alkalmazható a forgalomba
hozatali kérelemben benyújtandó minõségi, nem-klinikai és klinikai adatok mennyiségére, összhangban a „Bevezetés
és általános elvek” cím (4) bekezdésében említett gyógyszerkészítmények minõségével, biztonságával és
hatékonyságával kapcsolatos tudományos iránymutatásokkal.
A kockázatelemzés a fejlesztés teljes folyamatára kiterjedhet. A figye lembe vehetõ kockázati tényezõk a következõk:
a sejtek származása (autológ, allogén, xenogén), szaporodó- és/vagy differenciálódóképessége, immunválasz kiváltó
képessége, a sejtmanipuláció szintje, a sejtek bioaktív molekulákkal vagy szerkezeti anyagokkal  való kombinációja,
a génterápiás gyógyszerek természete, az in vivo használt vírusok vagy mikroorganizmusok szaporodóképessége,
a nukleinsav-szekvenciák vagy gének genomba  való beépülésének szintje, a hosszú távú mûködõképesség,
az onkogenitás kockázata és az alkalmazás vagy adagolás módja.
A kockázatelemzésben figye lembe vehetõek a más kapcsolódó fejlett (újszerû) terápiás gyógyszerkészítmények
esetében rendelkezésre álló releváns, nem-klinikai és klinikai adatok vagy tapasztalatok is.
Az e melléklet követelményeitõl  való bármilyen eltérést a kérelmezési dokumentáció 2. fejezetében tudományosan
meg kell indokolni. Ha a fent leírt kockázatelemzést alkalmazzák, azt szintén a 2. fejezetben kell leírni. Ebben az esetben 
az alkalmazott módszert, a felismert kockázatok természetét és a kockázatalapú megközelítés fejlesztési és értékelési
programra vetített esetleges következményeit meg kell vitatni, és a kockázatelemzésbõl eredõ bármely, e melléklet
követelményeitõl  való eltérést le kell írni.
2. AZ 1. RÉSZ 3. FEJEZETÉVEL KAPCSOLATOS KÜLÖNLEGES KÖVETELMÉNYEK
2.1. A fejlett (újszerû) terápiás gyógyszerkészítmények mindegyikére vonatkozó különleges követelmények
Nyomonkövetési rendszert kell kialakítani és mûködtetni annak érdekében, hogy az adott készítmény és annak
alapanyagai,  illetve nyersanyagai – beleértve minden olyan anyagot, amellyel a benne fellelhetõ szövetek és sejtek
érintkezésbe kerülnek – nyomon követhetõek legyenek a beszerzés, a gyártás, a csomagolás, a tárolás, a szállítás és
a készítmény felhasználási helye szerinti egészségügyi szolgáltatónak történõ átadása során.
E rendelkezést a vérsejteken kívüli emberi sejtek és szövetek tekintetében az emberi szövetek és sejtek
adományozására, gyûjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, megõrzésére, tárolására és elosztására vonatkozó minõségi
és biztonsági elõ írások megállapításáról  szóló 2004. március 31-i 2004/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,
az emberi vérsejtek tekintetében pedig az emberi vér és vérkomponensek gyûjtésére, vizsgálatára, feldolgozására,
tárolására és elosztására vonatkozó minõségi és biztonsági elõ írások megállapításáról, valamint a 2001/83/EK irányelv
módosításáról  szóló 2003. január 27-i 2002/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv követhetõségre vonatkozó
rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni.
2.2. A génterápiás gyógyszerekre vonatkozó különleges követelmények
2.2.1. Bevezetés: késztermék, hatóanyag és alapanyagok
2.2.1.1. Rekombináns nukleinsav-szekvenciát/nukleinsav-szekvenciákat vagy genetikailag módosított
mikroorganizmust/mikroorganizmusokat vagy vírust/vírusokat tartalmazó génterápiás gyógyszer
A kész gyógyszerkészítmény a tervezett gyógyászati felhasználásra szolgáló végleges elsõdleges tartályba csomagolt
formulált termék, amely nukleinsav-szekvenciát/nukleinsav-szekvenciákat vagy genetikailag módosított
mikroorganizmust/mikroorganizmusokat vagy vírust/vírusokat tartalmaz. A kész gyógyszerkészítmény
orvostechnikai eszközzel vagy aktív implantátummal kombinálható.
A hatóanyag rekombináns nukleinsav-szekvenciából/nukleinsav-szekvenciákból vagy genetikailag módosított
mikroorganizmusból/mikroorganizmusokból vagy vírusból/vírusokból áll.
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2.2.1.2. Genetikailag módosított sejteket tartalmazó génterápiás gyógyszer
A kész gyógyszerkészítmény a tervezett gyógyászati felhasználásra szolgáló végleges elsõdleges tartályba csomagolt
formulált genetikailag módosított sejteket tartalmaz. A kész gyógyszerkészítmény orvostechnikai eszközzel vagy aktív 
implantátummal kombinálható.
A hatóanyag a 2.2.1.1. alpontban leírt genetikailag módosított sejtekbõl álló készítmények egyike.
2.2.1.3. A vírusokból vagy vírusvektorokból álló készítmények esetében az alapanyagok azok a komponensek,
amelyekbõl a vírusvektor származik, azaz a vírusvektor-törzstenyészet vagy a pakoló sejtvonal transzfektálására
használt plazmidok és a pakoló sejtvonal törzsállománya.
2.2.1.4. A plazmidokból, nem vírusvektorokból és vírusokon vagy vírusvektorokon kívüli genetikailag módosított
mikroorganizmusból/mikroorganizmusokból álló készítmények esetében az alapanyagok a termelõ sejt elõállítására
használt komponensek, azaz a plazmid, a befogadó baktériumok és a rekombináns mikrobiális sejtek törzsállománya.
2.2.1.5. A genetikailag módosított sejtek esetében az alapanyagok a genetikailag módosított sejtek létrehozásához
használt komponensek, azaz a vektor elõállításához használt alapanyagok, a vektor és az emberi vagy állati sejtek.
A vektor elõállításához használt sejtbank rendszertõl kezdõdõen mindvégig a helyes gyártási gyakorlat elvei
alkalmazandók.
2.2.2. Különleges követelmények
Az 1. rész 3.2.1. és 3.2.2. alpontjában elõírt követelményeken túl
a) a dokumentációban le kell írni:
aa) a hatóanyag gyártásához felhasznált valamennyi alapanyagot, ideértve az emberi vagy állati sejtek genetikai
módosításához szükséges készítményeket, és a genetikailag módosított sejtek ezt követõ szaporítását és tárolását,
számításba véve a tisztítási lépések esetleges elmaradását,
ab) mikroorganizmust vagy vírust tartalmazó készítmények esetében a genetikai módosítást, a szekvencia-analízist,
a virulencia csökkentést, egyes szövetek és sejttípusok tropizmusát, a mikroorganizmus vagy vírus sejtciklus-függését,
a patogenitást és a szülõi törzs tulajdonságait,
ac) az eljárással és a termékkel kapcsolatos szennyezõdéseket, különösen a szaporodóképes vírusszennyezõdést, ha
a vektort szaporodásképtelenre tervezték;
b) a plazmidok esetében a készítmény felhasználhatósági ideje alatt meg kell határozni a különbözõ plazmid formák
mennyiségét;
c) a genetikailag módosított sejtek esetében meg kell vizsgálni a sejtek jellemzõit a genetikai módosítás elõtt és után,
valamint bármilyen késõbbi fagyasztási/tárolási eljárás elõtt és után is.
A genetikailag módosított sejtek esetében a génterápiás gyógyszerekre vonatkozó különleges követelményeken túl
a szomatikus sejtterápiás gyógyszerekre és a módosított szövet alapú készítményekre vonatkozó minõségi
követelmények (lásd a 3.3. alpontot) is alkalmazandók.
2.3. A szomatikus sejtterápiás gyógyszerekre és a módosított szövet alapú készítményekre vonatkozó különleges
követelmények
2.3.1. Bevezetés: késztermék, hatóanyag és alapanyagok
A kész gyógyszer a tervezett gyógyászati felhasználásra szolgáló végleges elsõdleges tartályba csomagolt formulált
hatóanyag,  illetve kombinált fejlett (újszerû) terápiás gyógyszerkészítmény esetén annak végleges kombinációja.
A hatóanyag módosított sejtekbõl és/vagy szövetekbõl áll.
A manipulált sejtekhez kapcsolódó és egyben szerves részüket képezõ többi anyag (például vázfehérjék,
mátrixfehérjék, eszközök, bioanyagok, biomolekulák és/vagy egyéb komponensek) akkor is alapanyagnak tekintendõ, 
ha nem biológiai eredetû.
A hatóanyag gyártása során használt anyagok (például táptalajok, növekedési faktorok) nem képezik a hatóanyag
részét, nyersanyagoknak tekintendõk.
2.3.2. Különleges követelmények
Az 1. rész 3.2.1. és 3.2.2. alpontjában elõírt követelményeken túl a következõ követelmények alkalmazandók:
2.3.2.1. Alapanyagok:
a) A 2004/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban az alapanyagként felhasznált emberi szövetek 
és sejtek adományozásáról, gyûjtésérõl és vizsgálatáról összefoglaló tájékoztatást kell nyújtani. Ha alapanyagként
nem egészséges sejteket vagy szöveteket (például rákos szövetet) használnak, használatukat meg kell indokolni.
b) Allogén sejtpopuláció gyûjtése esetén le kell írni a gyûjtés módját és szempontjait, továbbá a nyomonkövethetõséget
biztosító intézkedéseket.
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c) Az emberi vagy állati szövetek és sejtek potenciális variabilitását figye lembe kell venni a gyártási eljárás
validálásánál, a hatóanyag és a késztermék jellemzésénél, a vizsgálati eljárások fejlesztésénél, a minõségi határértékek
és a stabilitás meghatározásánál.
d) A xenogén sejt alapú készítmények esetében tájékoztatást kell nyújtani az állatok származásáról (például földrajzi
származás, állattenyésztés, kor), az átvételi kritériumokról, a forrás/donor állatokban elõforduló fertõzések
megelõzésére és figyelemmel kísérésére alkalmazott intézkedésekrõl, az állatok fertõzõ ágensek tekintetében végzett
vizsgálatáról, ideértve a vertikálisan terjedõ mikroorganizmusokat és vírusokat is, valamint az állattartó létesítmények
alkalmasságának igazolását.
e) A genetikailag módosított állatokból származó sejtalapú készítmények esetében le kell írni a genetikai
módosításban érintett sejtek speciális jellemzõit. Részletesen ki kell térni a transzgénikus állat jellemzésére,  illetve
annak létrehozási módjára.
f) A sejtek genetikai módosításához a 3.2. alpontban elõírt szakmai követelmények alkalmazandók.
g) Le kell írni és igazolni kell minden, a módosított sejtekhez kapcsolódó és azok szerves részét képezõ további anyag
(vázfehérjék, mátrixfehérjék, eszközök, bioanyagok, biomolekulák vagy egyéb komponensek) vizsgálati sémáját.
h) Olyan vázfehérjék, mátrixfehérjék és eszközök esetében, amelyek megfelelnek az orvostechnikai eszköz vagy aktív
implantátum fogalom meghatározásának, meg kell adni a kombinált fejlett (újszerû) terápiás gyógyszerkészítmény
értékeléséhez a 3.4. alpontban elõírt információkat.
2.3.2.2. Gyártási folyamat:
a) A gyártási folyamatot validálni kell annak érdekében, hogy biztosított legyen a gyártási tételek és az eljárások
állandósága, a sejtek funkcionális integritása és megfelelõ differenciáltsági állapota a teljes gyártási folyamat során,
valamint a szállítás ideje alatt egészen az alkalmazás vagy a bevitel megkezdésének pillanatáig.
b) Ha a sejtek közvetlenül mátrixfehérjében, vázfehérjében vagy eszközben/eszközön növekednek, információt kell
szolgáltatni a sejttenyésztési folyamat validálásáról a sejtnövekedés, a funkció és a kombináció integritása
tekintetében.
2.3.2.3. Jellemzés és ellenõrzési stratégia
a) A jellemzésnek releváns információt kell tartalmaznia a sejtpopuláció vagy a sejtkeverék tulajdonságairól, úgymint
azonosság, tisztaság, életképesség, aktivitás, kromoszómavizsgálat, tumorigenitás és a tervezett gyógyászati
alkalmazásra  való alkalmasság. Bizonyítani kell a sejtek genetikai stabilitását.
b) Minõségi és lehetõség szerint mennyiségi információkat kell nyújtani a termékkel vagy eljárással kapcsolatos
szennyezõdésekrõl, valamint minden olyan anyagról, amely az elõállítás során bomlástermékeket eredményezhet.
A szennyezés-meghatározás körét, részletességét meg kell indokolni.
c) Indololni kell, ha bizonyos felszabadítási vizsgálatokat a hatóanyagok vagy a kész termék helyett csak
a kulcsfontosságú köztes anyagokon és/vagy gyártásközi vizsgálat keretében lehet elvégezni.
d) Ha a sejtalapú készítmény egyik komponenseként biológiailag aktív molekulák (például növekedési faktorok,
citokinek) vannak jelen, jellemezni kell hatásukat és a hatóanyag más komponenseivel  való kölcsönhatásukat.
e) Ha a háromdimenziós szerkezet a tervezett funkció része, a sejtalapú készítmények jellemzésének részeként meg
kell adni a differenciálódási állapotot, a sejtek szerkezeti és funkcionális felépítését és adott esetben a létrehozott
extracelluláris mátrixot. Szükség esetén a fizikai-kémiai jellemzést nem-klinikai vizsgálatokkal kell kiegészíteni.
2.3.2.4. Segédanyagok
Ha a sejt vagy szövet alapú gyógyszerkészítményben segédanyagot/segédanyagokat (például a szállító közeg
komponensei) alkalmaznak, ezekre az 1. részben meghatározott, az új segédanyagokkal szemben támasztott
követelmények alkalmazandók, kivéve, ha adatok állnak rendelkezésre a sejtek vagy szövetek és a segédanyagok
közötti kölcsönhatásról.
2.3.2.5. Fejlesztési vizsgálatok
A fejlesztési program leírásának ki kell térnie az anyagok és eljárások kiválasztására. A végleges összetételben külön
hangsúlyt kell fektetni a sejtpopuláció integritására.
2.3.2.6. Referenciaanyagok
A dokumentációban fel kell tüntetni és jellemezni kell a hatóanyag és/vagy a késztermék szempontjából releváns és
specifikus referencia standardot.
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2.4. Az eszközöket tartalmazó fejlett (újszerû) terápiás gyógyszerkészítményekre vonatkozó különleges
követelmények
2.4.1. Az 1394/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke szerinti eszközöket tartalmazó fejlett (újszerû)
terápiás gyógyszerkészítmények
Le kell írni a készítmény fizikai jellemzõit és mûködését, valamint a készítmény tervezési módszereit.
Le kell írni a gének, sejtek és/vagy szövetek, valamint a szerkezeti komponensek közötti kölcsönhatást és
összeférhetõséget.
2.4.2. Az 1394/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
kombinált fejlett (újszerû) terápiás gyógyszerkészítmények
A kombinált fejlett (újszerû) terápiás gyógyszerkészítmény sejtes vagy szöveti része esetében a szomatikus
sejtterápiás gyógyszerekre és a módosított szövet alapú készítményekre a 2.3. alpontban meghatározott különleges
követelmények, valamint a genetikailag módosított sejtek esetében a génterápiás gyógyszerekre a 2.2. alpontban
meghatározott különleges követelmények alkalmazandók.
Ha a késztermék gyártása, alkalmazása vagy bevitele során az orvostechnikai eszköz vagy az aktív implantátum
a sejtekhez kapcsolódik, a késztermék szerves részének kell õket tekinteni.
Meg kell adni a hatóanyag vagy a késztermék szerves részét képezõ orvostechnikai eszközzel vagy az aktív
implantátummal kapcsolatos olyan információkat, amelyek relevánsak a kombinált fejlett (újszerû) terápiás
gyógyszerkészítmény értékelése szempontjából. Ezek az információk a következõk:
a) információk a választott orvostechnikai eszközrõl vagy implantátumról és tervezett funkciójukról, valamint annak
bizonyítása, hogy az eszköz összeférhetõ a készítmény más komponenseivel;
b) bizonyíték arra, hogy az orvostechnikai eszköz rész megfelel az orvostechnikai eszközökrõl  szóló 1993. június 14-i
93/42/EGK tanácsi irányelv I. mellékletében elõírt alapvetõ követelményeknek, az aktív implantátum rész pedig
megfelel az aktív beültethetõ orvostechnikai eszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl  szóló 1990.
június 20-i 90/385/EGK tanácsi irányelv I. mellékletében elõírt alapvetõ követelményeknek;
c) szükség esetén bizonyíték arra, hogy az orvostechnikai eszköz vagy az implantátum megfelel a 93/42/EGK tanácsi
irányelvben az állati eredetû szövet felhasználásával gyártott orvostechnikai eszközökre vonatkozóan elõírt
követelmények tekintetében részletes elõ írások megállapításáról  szóló 2003. április 23-i 2003/32/EK bizottsági
irányelvben elõírt BSE/TSE-követelményeknek;
d) szükség esetén az orvostechnikai eszköz részen vagy az aktív implantátum részen a kijelölt szervezet által
a 93/42/EGK tanácsi irányelvvel vagy a 90/385/EGK tanácsi irányelvvel összhangban végzett bármely értékelés
eredményei.
A kijelölt szervezet, amely a d) pontban említett értékelést végezte, a 93/42/EGK tanácsi irányelvvel vagy a 90/385/EGK
tanácsi irányelvvel összhangban a kérelmet értékelõ ille té kes hatóság kérésére rendelkezésre bocsát minden olyan
információt, amely az értékeléshez kapcsolódik. Ezek tartalmazhatják az érintett megfelelõség-értékelési kérelemben
található információkat és dokumentumokat, ha szükségesek a kombinált fejlett (újszerû) terápiás
gyógyszerkészítmény egészének értékeléséhez.
3. AZ 1. RÉSZ 4. FEJEZETÉVEL KAPCSOLATOS KÜLÖNLEGES KÖVETELMÉNYEK
3.1. A fejlett (újszerû) terápiás gyógyszerkészítmények mindegyikére vonatkozó különleges követelmények
Az 1. rész 4. fejezetének a gyógyszerkészítmények farmakológiai és toxikológiai vizsgálatáról  szóló követelményei nem 
mindig megfelelõek a fejlett (újszerû) terápiás gyógyszerkészítmények egyedülálló és sokféle szerkezeti és biológiai
tulajdonságai  miatt. A 3.1., 3.2. és 3.3. alpontban szereplõ szakmai követelmények leírják, hogy az 1. rész 1. fejezetének
követelményei hogyan alkalmazandók a fejlett (újszerû) terápiás gyógyszerkészítményekre. Figyelembe véve a fejlett
(újszerû) terápiás gyógyszerkészítmények sajátosságait, további követelmények állapíthatók meg.
A nem-klinikai fejlesztés ésszerûségét és a releváns fajok és modellek (in vitro vagy in vivo) kiválasztásához használt
kritériumokat a nem-klinikai áttekintésben kell megvitatni és indokolni. A kiválasztott állatkísérleti modell/modellek
károsodott immunrendszerû, génkiütéses, humanizált vagy transzgénikus állatok is lehet/lehetnek.
Az immunogenitási és immunotoxicitási vizsgálatok elvégzéséhez különösen ajánlott homológ modellek (például
egérben vizsgált egérsejtek) vagy betegségutánzó modellek alkalmazása.
Az 1. rész 1. fejezet követelményein túl igazolni kell a késztermékekben elõforduló összes szerkezeti komponens
(például mátrixok, vázfehérjék és eszközök) és bármely más további anyag (például sejtkészítmények, biomolekulák és 
kémiai anyagok) biztonságosságát, alkalmasságát és biokompatibilitását. Figyelembe kell venni a fizikai, mechanikai,
kémiai és biológiai tulajdonságaikat is.
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3.2. A génterápiás gyógyszerekre vonatkozó különleges követelmények
A nem-klinikai biztonsági adatok megfelelõ szintjének meghatározására végzett nem-klinikai vizsgálatok mértékének
és típusának megállapításához figye lembe kell venni a génterápiás gyógyszer tervezését és típusát.
3.2.1. Farmakológia
a) A javasolt terápiás alkalmazással kapcsolatos hatásokra vonatkozóan in vitro és in vivo vizsgálatokat (azaz
farmakodinámiai „koncepcióhatékonysági” vizsgálatokat) kell végezni olyan modellek és releváns állatfajok
felhasználásával, amelyek igazolják, hogy a nukleinsav-szekvencia eléri a tervezett célt (célszervet vagy -sejtet), és
biztosítja a tervezett funkciót (expressziós szintet és funkcionális aktivitást). A klinikai vizsgálatokban meg kell adni
a nukleinsav-szekvencia mûködésének idõtartamát és a javasolt adagolási sémát.
b) A cél szelektivitása: ha a génterápiás gyógyszert úgy tervezik, hogy szelektív vagy korlátozott célú funkciója legyen,
vizsgálatokkal kell igazolni a specifikusságot és a célsejtekben és -szövetekben a funkció és aktivitás idõtartamát.
3.2.2. Farmakokinetika
a) A biodisztribúciós vizsgálatoknak ki kell terjedniük a perzisztencia, a kiürülés és a mobilizáció vizsgálatára, továbbá
a csírasejtvonal-transzmisszió kockázatára.
b) A szóródással és a harmadik félnek  való átadás kockázatával kapcsolatos vizsgálatokat a környezeti
kockázatbecsléssel együtt kell benyújtani, hacsak nincs megfelelõ indokolás a kérelemben ezek elhagyhatóságáról
az érintett készítmény típusa okán.
3.2.3. Toxikológia
a) Értékelni kell a kész génterápiás készítmény toxicitását. Ezen túlmenõen a készítmény típusától függõen fontolóra
kell venni a hatóanyag és a segédanyagok külön vizsgálatát, és értékelni kell az olyan expresszálódott
nukleinsav-szekvenciával kapcsolatos termékek in vivo hatását, amelyeket nem fiziológiai funkciók betöltésére
terveztek.
b) Az egyszeri alkalmazás esetén fellépõ toxicitás vizsgálattal együtt biztonsági farmakológiai és farmakokinetikai
vizsgálatok is végzhetõk például a perzisztencia megállapítása céljából.
c) Több adagosra tervezett készítmény esetén vizsgálni kell az ismételt adag alkalmazása során fellépõ toxicitást is.
Az alkalmazás módjának és rendszerének ismertetésében meg fele lõen ki kell térni a tervezett klinikai adagolásra.
Olyan esetekben, amikor az egyszeri adagolás az emberekben a nukleinsav-szekvenciák hosszabb idõtartamú
mûködését eredményezi, fontolóra kell venni az ismételt toxicitási vizsgálat elvégzését. A génterápiás gyógyszer
perzisztenciájától és a várható potenciális kockázatoktól függõen a vizsgálatok idõtartama hosszabb lehet, mint
a standard toxicitási vizsgálatoké. Az idõtartamot indokolni kell.
d) Meg kell vizsgálni a genotoxicitást. Standard genotoxicitási vizsgálatokat csak akkor kell végezni, ha az egy adott
szennyezõdést vagy a célba juttató rendszer egy komponensét hivatott vizsgálni.
e) Meg kell vizsgálni a karcinogenitást. Nincs szükség a rágcsálók standard, egész életen át tartó karcinogenitási
vizsgálatára. A készítmény típusától függõen azonban a releváns in vivo/in vitro modellekben értékelni kell
a tumorgenikus potenciált.
f) Reprodukciós és fejlõdési toxicitás: vizsgálatot kell végezni a termékenységi és általános reprodukciós funkcióra
kifejtett hatásról. Embrio-fötális és perinatális toxicitási és csírasejtvonal-transzmissziós vizsgálatokat kell végezni, ha
más megfelelõ indoklás nincs a kérelemben az érintett készítmény típusa alapján.
g) További toxicitási vizsgálatok:
ga) Integrációs vizsgálatok: integrációs vizsgálatot kell végezni mindegyik génterápiás gyógyszeren, hacsak nem
indokolt e vizsgálat mellõzése, például mert a nukleinsav-szekvenciák nem lépnek be a sejtmagba. Olyan génterápiás
gyógyszerek esetében, amelyek várhatóan nem képesek integrálódni, de a biodisztribúciós adatok
csírasejtvonal-transzmisszió kockázatát tárják fel, integrációs vizsgálatot kell végezni.
gb) Immunogenicitás és immunotoxicitás: a potenciális immunogenikus és immunotoxikus hatásokat meg kell
vizsgálni.
3.3. A szomatikus sejtterápiás gyógyszerekre és a módosított szövet alapú készítményekre vonatkozó különleges
követelmények
3.3.1. Farmakológia
a) Az elsõdleges farmakológiai vizsgálatoknak igazolniuk kell a terápiás koncepció hatékonyságát. A sejtalapú
készítmények esetében meg kell vizsgálni a környezõ szövettel  való kölcsönhatását.
b) Meg kell határozni a készítmény hatékony dózisát, valamint a készítmény típusától függõen az adagolás
gyakoriságát.
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c) A másodlagos farmakológiai vizsgálatok eredményét olyan potenciális fiziológiai hatás értékeléséhez kell
számításba venni, amely nem kapcsolódik a szomatikus sejtterápiás gyógyszer, a módosított szövet alapú készítmény
vagy a további anyagok alkalmazásával elérni kívánt terápiás hatásához, mivel a szóban forgó fehérjén/fehérjéken
kívüli biológiailag aktív molekulák kiválasztódhatnak, vagy a szóban forgó fehérjének nem kívánt célhelyei lehetnek.
3.3.2. Farmakokinetika
a) Nem szükséges elvégezni az abszorpció, a disztribúció, a metabolizmus és a kiválasztódás vizsgálatára irányuló
hagyományos farmakokinetikai vizsgálatokat. Az olyan paramétereket azonban, mint például az életképesség,
az élettartam, a disztribúció, a növekedés, a differenciálódás és vándorlás, meg kell vizsgálni, ha más megfelelõ
indoklás nincs a kérelemben az érintett készítmény típusa alapján.
b) Szisztémásan aktív biomolekulákat elõállító szomatikus sejtterápiás gyógyszerek és módosított szövet alapú
készítmények esetében meg kell vizsgálni a molekulák disztribúcióját, expressziójuk idõtartamát és mennyiségét.
3.3.3. Toxikológia
a) Értékelni kell a kész gyógyszer toxicitását. Meg kell fontolni a hatóanyag/hatóanyagok, segédanyagok, további
anyagok és az eljárással kapcsolatos bármilyen szennyezõdés egyedi vizsgálatát.
b) A megfigyelések idõtartama hosszabb lehet, mint a standard toxicitási vizsgálatok esetében, és figye lembe kell
venni a gyógyszerkészítmény várható élettartamát, farmakodinámiai és farmakokinetikai adottságaival együtt.
Az idõtartamot igazolni kell.
c) A készítmény tumorgenikus potenciálja tekintetében szükséges elvégezni a hagyományos karcinogenitási és
genotoxicitási vizsgálatokat.
d) Meg kell vizsgálni a potenciális immunogenikus és immunotoxikus hatásokat.
e) Állati sejteket tartalmazó sejtalapú készítmények esetében meg kell vizsgálni a velük járó különleges biztonsági
aggályokat, mint például a xenogén kórokozók emberre  való átterjedését.
4. AZ 1. RÉSZ 5. FEJEZETÉVEL KAPCSOLATOS KÜLÖNLEGES KÖVETELMÉNYEK
4.1. A fejlett (újszerû) terápiás gyógyszerkészítmények mindegyikére vonatkozó különleges követelmények
4.1.1. A 4. rész e címének különleges követelményei az 1. rész 5. fejezetében meghatározott követelményeket egészítik ki.
4.1.2. Ha a fejlett (újszerû) terápiás gyógyszerkészítmény klinikai alkalmazása különleges kísérõ terápiát és sebészeti
beavatkozásokat igényel, meg kell vizsgálni és le kell írni a teljes terápiás eljárást. A klinikai fejlesztés alatt ismertetni
kell ezen eljárások standardizálását és optimalizálását is.
A sebészeti beavatkozás során tájékoztatást kell nyújtani a fejlett (újszerû) terápiás gyógyszerkészítmény
alkalmazásához, beültetéséhez vagy beviteléhez használt azon orvostechnikai eszközökrõl, amelyek befolyásolhatják
a fejlett (újszerû) terápiás készítmény hatékonyságát vagy biztonságát.
Meg kell határozni az alkalmazáshoz, a beültetéshez, a bevitelhez vagy a nyomonkövetési tevékenységekhez
szükséges különleges szakértelmet. Adott esetben rendelkezésre kell bocsátani az egészségügyi szakembereknek
a készítmények használatáról, alkalmazásáról, beültetésérõl vagy beviteli eljárásairól  szóló képzési tervét is.
4.1.3. Mivel a fejlett (újszerû) terápiás gyógyszerkészítmények természetébõl adódóan elõállítási folyamatuk a klinikai
fejlesztés során változhat, az összehasonlíthatóságról további vizsgálatok válhatnak szükségessé.
4.1.4. A klinikai fejlesztés során meg kell vizsgálni a potenciálisan fertõzõ ágensekbõl vagy az állati forrásokból
származó anyagok használatából adódó kockázatokat és a csökkentésükre hozott intézkedéseket.
4.1.5. A dózis és az alkalmazás gyakoriságának meghatározására dózis-hatás vizsgálatokat kell végezni.
4.1.6. A feltételezett indikációkban  való hatékonyságot a klinikai vizsgálatok releváns eredményeivel kell
alátámasztani a tervezett alkalmazásra klinikailag releváns végpontok felhasználásával. Bizonyos klinikai helyzetekben 
a hosszú távú hatékonyságot is be kell bizonyítani. Meg kell adni a hosszú távú hatékonyság értékelésének stratégiáját.
4.1.7. A kockázatkezelési tervbe be kell építeni a biztonság és a hatékonyság hosszú távú nyomon követésének
stratégiáját.
4.1.8. A kombinált fejlett (újszerû) terápiás gyógyszerkészítmények esetében a biztonsági és hatékonysági
vizsgálatokat a kombinált készítmények egészére kell tervezni és azokon kell elvégezni.
4.2. A génterápiás gyógyszerekre vonatkozó különleges követelmények
4.2.1. Humán farmakokinetikai vizsgálatok
A humán farmakokinetikai vizsgálatoknak a következõ szempontokat kell figye lembe venniük:
a) szóródási vizsgálatok a génterápiás gyógyszerek kiválasztódásának vizsgálatára;
b) biodisztribúciós vizsgálatok;
c) a gyógyszerkészítmény és a génexpressziós termékek (például kifejezõdõ fehérjék vagy genomikus szignatúra)
farmakokinetikai vizsgálatai.
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4.2.2. Humán farmakodinámiai vizsgálatok
A humán farmakodinámiai vizsgálatok a génterápiás gyógyszer bevitele után a nukleinsav-szekvencia expressziójával
és funkciójával foglalkoznak.
4.2.3. Biztonsági vizsgálatok
A biztonsági vizsgálatok szempontjai:
a) szaporodóképes vektor megjelenése;
b) új törzsek megjelenése;
c) a meglévõ genomikus szekvenciák átrendezõdése;
d) az inszerciós mutagenezisbõl adódó daganatsejt-proliferáció.
4.3. A szomatikus sejtterápiás gyógyszerekre vonatkozó különleges követelmények
4.3.1. Aktív biomolekula/biomolekulák elõállításán alapuló szomatikus sejtterápiás gyógyszerek
Lehetõség szerint meg kell adni a biomolekula/biomolekulák farmakokinetikai tulajdonságait (különösen
a disztribúciót, az expresszió idõtartamát és mennyiségét).
4.3.2. A szomatikus sejtterápiás gyógyszerek komponenseinek biodisztribúciója, perzisztenciája és hosszú távon
sikeres beültetése
A szomatikus sejtterápiás gyógyszerek komponenseinek biodisztribúciójával, perzisztenciájával és hosszú távon
sikeres beültetésével a klinikai fejlesztés során kell foglalkozni.
4.3.3. Biztonsági vizsgálatok
A biztonsági vizsgálatok szempontjai:
a) a bevitel utáni disztribúció és sikeres beültetés;
b) ektopikus beültetés;
c) onkogenikus transzformáció és sejt-/szövetvonal megtartása.
4.4. A módosított szövet alapú készítményekre vonatkozó különös követelmények
4.4.1. Farmakokinetikai vizsgálatok
Ha a hagyományos farmakokinetikai vizsgálatok a módosított szövet alapú készítmények szempontjából nem
relevánsak, a módosított szövet alapú készítmény komponenseinek biodisztribúciójával, perzisztenciájával és
bomlásával a klinikai fejlesztés során kell foglalkozni.
4.4.2. Farmakodinámiai vizsgálatok
A farmakodinámiai vizsgálatokat a módosított szövet alapú készítmények sajátosságaihoz kell igazítani. Igazolni kell
az elérni kívánt regeneráció, helyreállítás vagy helyettesítési koncepció hatékonyságát és a készítmény kinetikáját.
Figyelembe kell venni a tervezett funkcióval/funkciókkal és a szerkezettel kapcsolatos megfelelõ farmakodinámiai
markereket.
4.4.3. Biztonsági vizsgálatok
A 4.3.3. alpontot kell alkalmazni.”
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Az igazságügyi és rendészeti miniszter 17/2010. (IV. 29.) IRM rendelete
a 2007–2013. közötti programozási idõszakban a Szolidaritási programokból származó
támogatások felhasználásának alapvetõ szabályairól, intézményrendszerérõl, a pénzügyi irányítási
és ellenõrzési rendszerekrõl

Az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás
mûködési rendjérõl  szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § 6. pont k) alpontjában 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:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya a Magyar Köztársaság költségvetésérõl  szóló 2010. évi költségvetésérõl  szóló 2009. évi
CXXX. törvény 1. számú melléklete XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû
elõirányzatok cím 9. Szolidaritási programok alcím 9.1. Európai Menekültügyi Alap, 9.2. Integrációs Alap,
9.3. Visszatérési alap és 9.4. Külsõ Határok Alap 9.5. Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek
jogcímcsoportok fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználására terjed ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elõirányzatokból nyújtott támogatások
a) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008–2013-as idõszakra

az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról és a 2004/904/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezésérõl
 szóló, 2007. május 23-i 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (a továb biak ban: 2007/573/EK
európai parlamenti és tanácsi határozat) I. fejezetében,

b) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007–2013-as idõszakra
a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítõ európai alap létrehozásáról  szóló, 2007. június 25-i
2007/435/EK tanácsi határozat (a továb biak ban: 2007/435/EK tanácsi határozat) I. fejezetében,

c) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008–2013-as idõszakra
az Európai Visszatérési Alap létrehozásáról  szóló, 2007. május 23-i 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi
határozat (a továb biak ban: 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi határozat) I. fejezetében, valamint

d) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007–2013-as idõszakra
a Külsõ Határok Alap létrehozásáról  szóló, 2007. május 23-i 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozat
(a továb biak ban: 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozat) I. fejezetében

meghatározott célok meg valósítása érdekében használhatók fel.
(3) E rendelet szerinti elõirányzatokból nyújtott támogatások végsõ kedvezményezettje lehet

a) egyesület,
b) köztestület,
c) egyház és egyházi intézmény,
d) alapítvány,
e) közalapítvány,
f) nonprofit gazdasági társaság,
g) nonprofit szövetkezet,
h) egyéb jogi személyiségû nonprofit szervezet,
i) helyi önkormányzat,
j) kisebbségi önkormányzat,
k) önkormányzati társulás,
l) költségvetési szerv,
m) nemzetközi szervezet,
n) kormányközi szervezet, és
o) gazdasági társaság abban az esetben, ha az általa végrehajtott projektet nonprofit módon hajtja végre.
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2. Értelmezõ rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában
1. Ellenõrzési Hatóság: a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal;
2. elõ ze tes projekt adatlap: zárt kétfordulós kiválasztási eljárás esetén a pályázó által tervezett projekt lényegi elemeit

tartalmazó dokumentum;
3. Európai Menekültügyi Alap: a 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal létrehozott alap;
4. éves program: a 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 20. cikk (3) bekezdése, a 2007/575/EK európai

parlamenti és tanácsi határozat 21. cikk (3) bekezdése, a 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 23. cikk
(3) bekezdése, továbbá a 2007/435/EK tanácsi határozat 19. cikk (3) bekezdése szerinti éves programok;

5. Hitelesítõ Hatóság: az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnak (a továb biak ban: IRM) a miniszter által
a kiadásigazoló nyilatkozatok Európai Bizottsághoz  való benyújtást megelõzõ hitelesítésére kijelölt, a Felelõs
Hatóságtól funkcionálisan független szervezeti egysége;

6. informatikai rendszer: a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében végrehajtott
projektek nyomon követését szolgáló, a 2007/435/EK tanácsi határozat 22. cikk e) pontjában, a 2007/573/EK európai
parlamenti és tanácsi határozat 24. cikk e) pontjában, a 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 26. cikk
e) pontjában és a 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 24. cikk e) pontjában meghatározott
informatikai alapú nyilvántartó rendszer;

7. Integrációs Alap: a 2007/435/EK tanácsi határozattal létrehozott alap;
8. közvetlen támogatási szerzõdés: a Felelõs Hatóság és a zárt kétfordulós kiválasztási eljárásban nyertes végsõ

kedvezményezett között létrejött magánjogi szerzõdés, amely tartalmazza a közvetlen támogatás nyújtásának és
felhasználásának részletes szabályait;

9. Külsõ Határok Alap: a 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal létrehozott alap;
10. mérlegbeszámoló: a Felelõs Hatóság által készített olyan speciális beszámoló, amely elkülönített, eredményszemléletû

könyvvezetés alapján készül az Európai Menekültügyi Alap, az Integrációs Alap, a Visszatérési Alap és a Külsõ Határok
Alap egyes allokációinak zárásáról  szóló, az Európai Bizottság részére megküldendõ zárójelentés adatainak
alátámasztására, és amely nem tartozik a számvitelrõl  szóló tör vény hatálya alá;

11. Mûködési Kézikönyv: a Felelõs Hatóság mûködésére vonatkozó szabályokat és egyes azzal kapcsolatos adatokat
tartalmazó dokumentum;

12. pályázati adatlap: nyílt kiválasztási eljárás esetén a pályázó által tervezett projekt meg valósításával összefüggõ
információkra kiterjedõ dokumentum;

13. partner: a projekttel meg valósítani kívánt tevékenységek ellátására alkalmas szervezet, amely a végsõ
kedvezményezett felelõssége mellett, a végsõ kedvezményezettel kötött partnerségi megállapodás alapján a végsõ
kedvezményezettel közösen  valósítja meg a projektet;

14. projekt: a támogatások végsõ kedvezményezettjei által végzett mûvelet egészének vagy részének végrehajtására
felvonultatott egyedi, gyakorlati eszközök, amelyek pontosan meghatározott leírással, futamidõvel, költségvetéssel,
célokkal és személyzettel rendelkeznek;

15. részletes projekt adatlap: zárt kétfordulós kiválasztási eljárás esetén a pályázó által tervezett projekt meg valósításával
összefüggõ minden releváns információra kiterjedõ dokumentum;

16. szabálytalanság: az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelmérõl  szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK
EURATOM rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak, továbbá a nemzeti jogszabályok elõ írásainak, a támogatási
szerzõdésben és a közvetlen támogatási szerzõdésben a felek által vállalt kötelezettségeknek a megsértése, amelyek
eredményeképpen a Magyar Köztársaság pénzügyi érdekei sérülnek vagy sérülhetnek;

17. szabálytalansági elektronikus nyilvántartó rendszer: a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános
program keretében végrehajtott projekteket érintõ szabálytalanságokkal kapcsolatos adatokat tartalmazó
informatikai alapú nyilvántartó rendszer;

18. szabálytalansági gyanú: bármilyen adat vagy információ, amely szabálytalanság elkövetésére utal;
19. támogatási szerzõdés: a Felelõs Hatóság és a nyílt kiválasztási eljárásban nyertes végsõ kedvezményezett között

létrejött magánjogi szerzõdés, amely tartalmazza a támogatás nyújtásának és felhasználásának részletes
szabályait;
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20. többéves program: a 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 18. cikk (1) bekezdése, a 2007/575/EK
európai parlamenti és tanácsi határozat 19. cikk (1) bekezdése, a 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozat
21. cikk (1) bekezdése, továbbá a 2007/435/EK tanácsi határozat 17. cikk (1) bekezdése szerinti program;

21. végsõ kedvezményezett: a projekt meg valósításáért felelõs szervezet;
22. Visszatérési Alap: a 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal létrehozott alap.

II. FEJEZET
INTÉZMÉNYRENDSZER

3. Felelõs Hatóság és Felelõs Személy

3. § A Felelõs Hatóság az IRM-nek a miniszter által kijelölt szervezeti egységeibõl áll, amely
a) felelõs az Európai Menekültügyi Alapból, az Integrációs Alapból, a Visszatérési Alapból és a Külsõ Határok Alapból

(a továb biak ban együtt: Alapok) támogatott többéves program és az éves programok stratégiai, operatív és
adminisztratív igazgatásáért;

b) felelõs az Európai Bizottsággal az Alapokkal kapcsolatban folytatott kommunikációért;
c) ellátja továbbá a 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 27. cikkében, a 2007/575/EK európai

parlamenti és tanácsi határozat 27. cikkében, a 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 29. cikkében,
a 2007/435/EK tanácsi határozat 25. cikkében, valamint e rendeletben meghatározott feladatokat.

4. § A Felelõs Személy az igazságügyi és rendészeti miniszter (a továb biak ban: miniszter) által kijelölt, a miniszter nevében
eljáró személy, aki a Felelõs Hatóság nevében meghozza a 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat
27. cikkében, a 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 27. cikkében, a 2007/574/EK európai parlamenti
és tanácsi határozat 29. cikkében, a 2007/435/EK tanácsi határozat 25. cikkében, továbbá e rendeletben
meghatározott, a Felelõs Hatóság feladatainak ellátása érdekében szükséges döntéseket, a Felelõs Hatóság
intézkedéseiért kötelezettséget vállal és jóváhagyja azok végrehajtását.

4. Hitelesítõ Hatóság

5. § A Hitelesítõ Hatóság ellátja
a) a 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 29. cikkében,
b) a 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 29. cikkében,
c) a 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 31. cikkében, továbbá
d) a 2007/435/EK tanácsi határozat 27. cikkében meghatározott feladatokat.

5. Ellenõrzési Hatóság

6. § Az Ellenõrzési Hatóság felelõs az irányítási és ellenõrzési rendszer hatékony mûködésének vizsgálatáért, és ellátja
a 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 30. cikkében, a 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi
határozat 30. cikkében, a 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 32. cikkében, továbbá a 2007/435/EK
tanácsi határozat 28. cikkében meghatározott feladatokat.

6. Monitoring testületek

7. § (1) Az Európai Menekültügyi Alap, az Integrációs Alap, valamint a Visszatérési Alap éves és többéves programjaiban
megfogalmazott célkitûzések vagy prioritások teljesülésének nyomon követését független Monitoring Bizottság
(a továb biak ban: MB) végzi.

(2) Az MB mûködésének alapelveit az általa elfogadott ügyrend szabályozza.
(3) Az MB-be tagot a Felelõs Hatóság, valamint a Felelõs Személy által erre felkért minisztériumok és nemzetközi

szervezetek delegálnak.
(4) Az MB-ben megfigyelõként részt vehet az Ellenõrzési Hatóság és a Hitelesítõ Hatóság által delegált személy.
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8. § (1) Az MB az elõrehaladási és a zárójelentés megküldése elõtt az éves program célkitûzéseinek vagy prioritásainak
tükrében áttekinti a projektek meg valósulását és javaslatot tesz a jelentések az Európai Bizottság részére történõ
megküldésével kapcsolatban.

(2) Az MB javaslatot tesz a Felelõs Hatóságnak az Európai Menekültügyi Alap, az Integrációs Alap, valamint a Visszatérési
Alap hazai felhasználásának olyan felülvizsgálatára, amely elõsegítheti az Európai Menekültügyi Alap, az Integrációs
Alap, valamint a Visszatérési Alap célkitûzéseinek vagy prioritásainak hatékonyabb elérését és az éves program
irányításának vagy pénzügyi ellenõrzésének a javítását.

7. Külsõ Határok Alap Tárcaközi Egyeztetõ Fórum

9. § (1) A Külsõ Határok Alap Tárcaközi Egyeztetõ Fórum (a továb biak ban: Fórum) létrehozásának és mûködésének célja
a folyamatos információáramlás, a Külsõ Határok Alap felhasználásával kapcsolatos szakmai és technikai egyeztetések
biztosítása, valamint a fejlesztések folyamatos nyomon követése.

(2) A Fórum feladatai:
a) a végsõ kedvezményezettek fejlesztési javaslatai alapján a több éves fejlesztési program szakmai elõkészítése,

megvitatása és összehangolása;
b) a végsõ kedvezményezettek projektjavaslatai alapján az éves fejlesztési programok szakmai elõkészítése,

megvitatása és összehangolása;
c) a fejlesztési tervekkel összefüggõ kormányzati és miniszteri hatáskörbe tartozó döntések megfogalmazása,

elõkészítése;
d) a Külsõ Határok Alap terhére meg valósuló fejlesztések végrehajtásának folyamatos nyomon követése;
e) az elõrehaladási és a zárójelentés megküldése elõtt az éves program célkitûzéseinek vagy prioritásainak tükrében

a projektek meg valósulásának áttekintése és javaslattétel a jelentések az Európai Bizottság részére történõ
megküldésével kapcsolatban;

f) javaslattétel a Felelõs Hatóságnak a Külsõ Határok Alap célkitûzéseinek vagy prioritásainak hatékonyabb
elérésére és az éves program irányításának vagy pénzügyi ellenõrzésének a javítására.

III. FEJEZET
PROJEKTEK KIVÁLASZTÁSA

8. Kiválasztási eljárások

10. § A projektek kiválasztása nyílt vagy zárt kétfordulós kiválasztási eljárás keretében történik.

11. § (1) Zárt kétfordulós kiválasztási eljárással kell kiválasztani azokat a projekteket, amelyek esetében az adott tevékenység
jellege nem teszi lehetõvé a nyílt kiválasztási eljárással történõ kiválasztást, különösen ha a tervezett tevékenységet
a végsõ kedvezményezett jogszabályi felhatalmazás alapján, kizárólagos hatáskörrel látja el, vagy a Magyar
Köztársaság különleges biztonsági vagy nemzetbiztonsági érdekeit érintõ vagy különleges biztonsági intézkedést
igénylõ projektek esetében. A projektek kiválasztása egyéb esetben nyílt pályázati eljárással történik.

(2) Az éves programok összeállítása elõtt le kell folytatni a zárt kétfordulós kiválasztási eljárás elsõ fordulóját, és az ott
kiválasztott projekteknek szerepelniük kell az Európai Bizottságnak megküldendõ éves programban.

12. § (1) A Felelõs Hatóság a nyílt és a zárt kiválasztási eljárás elsõ fordulója során felhívást jelentet meg, amelynek tartalmaznia
kell:
a) a többéves program és az éves programok azon prioritásait vagy célkitûzéseit, amelyek meg valósítására

a pályázók projektjavaslata irányulhat;
b) a projekt maximális idõtartamát;
c) a pályázati dokumentáció benyújtásának határidejét, módját;
d) a pályázati felhíváshoz kapcsolódó útmutató, az egyéb szükséges dokumentumok és információk elérésének

helyét.
(2) A pályázati útmutatónak tartalmaznia kell:

a) a pályázókkal, a partnerekkel, a projekt meg valósításához igénybe vett harmadik személyekkel vagy
szervezetekkel, valamint a pályázattal szemben támasztott alkalmassági feltételeket;
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b) a közösségi támogatás felhasználásának szabályait és határidejét, a támogatás kifizetésének módját;
c) az elszámolható és el nem számolható költségek ismertetését;
d) az alkalmazott biztosítékokat, ha szükséges;
e) a pályázat benyújtásának módját, helyét és határidejét;
f) a pályázatok kiválasztásának szempontrendszerét, eljárásrendjét;
g) az eredményrõl  való tájékoztatás kötelezettségét, a szerzõdéskötés tervezett idejét;
h) a hiánypótlás szabályait;
i) a kifogás lehetõségét;
j) a jogszabályi háttér ismertetését;
k) a támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenõrzés-tûrési és adatszolgáltatási kötelezettségrõl  való

tájékoztatást;
l) a logikai keretmátrix és a GANTT-diagramm alkalmazására vonatkozó útmutatást; és
m) a további információk elérhetõségét.

(3) Nyílt kiválasztási eljárás esetén a pályázati adatlapnak és mellékleteinek tartalmaznia kell:
a) a pályázó és – ha van ilyen – a partner nevét;
b) a pályázó és – ha van ilyen – a partner elérhetõségeit, cégadatait, továbbá hozzájárulást az egyes adatok

e rendelet szerinti nyilvános közzétételéhez;
c) a prioritás vagy célkitûzés, a célcsoport és a tevékenységi terület pontos meghatározását hivatkozással az érintett

európai uniós jogi aktus és a pályázati útmutató vonatkozó elõ írásaira;
d) a projekt tartalmi összefoglalását;
e) a projekt tervezett eredményét, mérhetõ mutatók (indikátorok) meghatározását (eredmény, közvetlen cél, hatás);
f) a projekt tervezett kezdési és befejezési idõpontját, idõtartamát;
g) a meg valósítás helyszínét;
h) a finanszírozás módját (igényelt közösségi és költségvetési támogatás, saját forrás);
i) a logikai keretmátrixot;
j) a részletes költségvetést és a költségek ütemezését;
k) a meg valósítás módját, a tervezett tevékenységek részletes leírását;
l) a projektet meg valósító szervezet bemutatását, a meg valósítás személyi és tárgyi feltételeinek bemutatását;
m) a projekt ütemezésének bemutatását GANTT-diagram segítségével (tervezett kezdési idõpont, idõtartam);
n) a szolgáltatott adatok igazolására szolgáló dokumentumokat; és
o) a pályázati adatlaphoz csatolandó mellékletek listáját.

(4) A zárt kétfordulós kiválasztási eljárás elsõ fordulója során benyújtott elõ ze tes projekt adatlap a (3) bekezdés a) és
c)–h) pontjaiban szereplõ elemeket tartalmazza azzal, hogy a (3) bekezdés c) pontja tekintetében a Külsõ Határok Alap
esetében a Magyar Köztársaság Külsõ Határok Alap Nemzeti Program vonatkozó elõ írásaira is hivatkozni kell.
Az elõ ze tes projekt adatlap tartalmazza továbbá a projekt költségvetését és azt az indokot, amely alapján a végsõ
kedvezményezett közvetlen támogatásra jogosult. A (3) bekezdés b) és i)–o) pontjaiban szereplõ elemek részletes
kidolgozását a második fordulóban kitöltendõ részletes projekt adatlap tartalmazza.

13. § (1) A nyílt kiválasztási eljárás pályázati felhívását és annak útmutatóját a Felelõs Hatóság elhelyezi honlapján, és
egyidejûleg a pályázati felhívást legalább két országos napilapban megjelenteti.

(2) Zárt kétfordulós kiválasztási eljárás elsõ fordulója során – az éves program összeállítását megelõzõen – az elõ ze tes
projekt adatlap benyújtására vonatkozó felhívást és az elõ ze tes projekt adatlap nyomtatványát, majd a második
forduló során a részletes projekt adatlap benyújtására vonatkozó felhívást és a részletes projekt adatlap
nyomtatványát a Felelõs Hatóság elhelyezi honlapján, és egyidejûleg megküldi a végsõ kedvezményezett szervezetek
részére.

9. Többéves projektek

14. § (1) Projekt többéves projektként akkor  valósítható meg, ha
a) a projekt célja érdekében meg valósítandó beruházás, tevékenység jellege és a lebonyolításához szükséges

idõtartama ezt feltétlenül indokolja, valamint
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b) a pályázati felhívás
ba) lehetõséget ad rá és
bb) meghatározza az egyéb feltételeket.

(2) A többéves projekttel szemben a pályázati felhívásban támasztott valamennyi feltételt minden egyes évre
vonatkozóan teljesíteni kell az adott allokáció évére vonatkozó pályázati dokumentációban.

(3) A többéves projekt az Alapok legfeljebb hároméves program allokációját érintheti.
(4) A Felelõs Hatóság kötelezettséget csak az Európai Bizottság által jóváhagyott allokáció terhére vállal.
(5) A támogatási szerzõdés és a közvetlen támogatási szerzõdés évente kerül megkötésre, amelynek alkalmával az elõzõ

év tapasztalatai alapján a projektet a végrehajtás objektív körülményeire tekintettel felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat
eredményeképpen a projekt újraértékelésre kerül, melynek eredményétõl függõen tervezett költségvetése és
indikátorai, valamint ezek alapján a tervezett támogatási összege módosíthatóak.

10. Projektjavaslatok értékelése

15. § A benyújtott pályázatok értékelését a nyílt kiválasztási eljárás és a zárt kétfordulós kiválasztási eljárás elsõ fordulójában
független Értékelõ Bizottság (a továb biak ban: ÉB) végzi.

16. § (1) Az ÉB mûködését a Felelõs Személy által jóváhagyott ügyrend szabályozza.
(2) Az ÉB a Felelõs Hatóság által meghatározott szakmai és pénzügyi szempontok szerint, valamint a közpénzekbõl

nyújtott támogatások átláthatóságáról  szóló tör vény rendelkezéseinek meg fele lõen értékeli a benyújtott
pályázatokat, és a zárt kétfordulós kiválasztási eljárás elsõ fordulójában megállapítja a támogatható projektek körét,
a nyílt kiválasztási eljárás esetén megállapítja a támogatásra javasolt projektek sorrendjét.

(3) Az ÉB az adott alap tekintetében benyújtott pályázat elbírásához szükséges szakmai tapasztalattal rendelkezõ
– az adott szakterületet érintõ szabályozásban, feladatok ellátásában érdemi szerepet betöltõ szervezetek és
a felügyeletet ellátó minisztériumok, valamint a Felelõs Hatóság által delegált – tagokból áll. Az ÉB elnökét a Felelõs
Személy jelöli ki.

(4) Az ÉB ülésein megfigyelõk vehetnek részt, akik észrevétel-tételi joggal rendelkeznek.
(5) Az értékelésben részt vevõket titoktartási kötelezettség terheli az értékelés során tudomására jutott információk

tekintetében, amelyrõl nyilatkozatot kell aláírniuk.
(6) Az ÉB szavazással, egyszerû többséggel dönt a vitás kérdésekrõl.

17. § (1) Az ÉB ülésérõl jegyzõkönyv készül. A jegyzõkönyv tartalmazza az ülés helyét és idõpontját; a jelen lévõ tagok és
megfigyelõk nevét; az ÉB döntési javaslatát (támogatás esetén a támogatás összegét és arányát, az összköltség
csökkentése esetén a csökkentett összköltséget és annak indokolását, feltételekkel történõ támogatás esetén
a feltételt és teljesítésének határidejét, elutasítás esetén annak részletes indokolását); vitás kérdés esetén a szavazatok
arányát és bármely tag különvéleményét, ha azt a tag kéri.

(2) A zárt kétfordulós kiválasztási eljárás második fordulójában a Felelõs Hatóság által delegált tagokból álló bizottság
végzi az elsõ fordulóban támogathatónak ítélt projektek értékelését a 16. § (1)–(2) és (4)–(6) bekezdésében, valamint
az (1) bekezdésben foglaltak szerint azzal, hogy lehetõsége van a végsõ kedvezményezettel folytatott konzultációra.
A bizottság elnökét a Felelõs Személy jelöli ki.

(3) A Felelõs Személy az ÉB és a (2) bekezdés szerinti bizottság döntési javaslata alapján dönt az egyes projektek
támogatásáról vagy elutasításáról.

(4) A Külsõ Határok Alap esetén a Fórum a 9. § (2) bekezdés b) pontjával összhangban javaslatot tesz, hogy az éves
programban mely támogatható projektek szerepeljenek.

18. § (1) A támogatás megítélésérõl vagy elutasításáról  szóló döntésrõl a Felelõs Hatóság írásban, indokolással ellátva
tájékoztatja a pályázókat.

(2) A Felelõs Személy által jóváhagyott, támogatott projektek listáját nyílt kiválasztási eljárás esetén a döntést követõ
8 napon belül, zárt kétfordulós kiválasztási eljárás második fordulójában született döntést követõ 8 napon belül
a Felelõs Hatóság honlapján közzéteszi. A támogatott projektek listáján fel kell tüntetni a projekt címét, a meg valósító
szervezet nevét, a döntés idõpontját, valamint a megítélt támogatás összegét.
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11. A támogatási szerzõdés és a közvetlen támogatási szerzõdés megkötése és módosítása

19. § A támogatási szerzõdést és a közvetlen támogatási szerzõdést (a továb biak ban együtt: szerzõdés) a Felelõs Hatóság és
a végsõ kedvezményezett szervezet köti meg. A szerzõdés aláírására a Felelõs Személy jogosult.

20. § (1) A projektek támogatása vissza nem térítendõ támogatás formájában  valósul meg.
(2) A projektek meg valósítása érdekében – a szerzõdésben foglaltak szerint – a végsõ kedvezményezett elõleg

igénybevételére jogosult.
(3) A szerzõdés aláírásának feltétele a pályázati útmutatóban elõírt dokumentumok becsatolása.
(4) A szerzõdés tervezetét a Felelõs Hatóság állítja össze.
(5) A közvetlen támogatási szerzõdés megkötésének feltétele, hogy a zárt kétfordulós pályázati eljárás második

fordulójában elõírt dokumentumokat a végsõ kedvezményezett határidõre benyújtsa, azt a Felelõs Hatóság elfogadja, 
és a Felelõs Személy jóváhagyja.

(6) A végsõ kedvezményezett haladéktalanul tájékoztatja a Felelõs Hatóságot, ha a szerzõdés hatályának idõtartama alatt
a szerzõdésben foglalt azonosító adatai és a szerzõdés teljesítésével összefüggõ adatai megváltoznak.

21. § A végsõ kedvezményezett felelõs a partner által végzett tevékenységekért és az általa elszámolt költségek
vonatkozásában az elszámolhatósági szabályok betartásáért, továbbá a felmerülõ kiadásokat és bevételeket rögzítõ
számviteli dokumentumok hiteles másolatának megõrzéséért.

12. Kifogás

22. § (1) A pályázó a projektjavaslat elutasítása, csökkentett összköltséggel történõ támogatása vagy feltételekkel történõ
támogatása ellen kizárólag jogszabálysértés vagy a pályázati útmutatóban foglaltak megsértése esetén, a döntés
kézhezvételétõl számított 5 munkanapon belül az indokok megjelölésével kifogást terjeszthet elõ a Felelõs
Személynél.

(2) A kifogást – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a Felelõs Hatóság érdemben megvizsgálja. A kifogásnak annak
elutasításáig vagy az azzal kapcsolatos döntés meghozataláig halasztó hatálya van a szerzõdések megkötésére.

(3) A Felelõs Hatóság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha
a) a kifogást az (1) bekezdés szerinti határidõn túl terjesztették elõ;
b) a kifogást nem az arra jogosult terjeszti elõ; vagy
c) korábbival azonos tartalmú, ismételt kifogást terjesztenek elõ.

(4) A Felelõs Hatóság a kifogást annak benyújtására nyitva álló határidõ lejártától számított 15 napon belül elbírálja.
A Felelõs Hatóság az elbírálás határidejét egy alkalommal, legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthatja. A Felelõs
Hatóság az elbírálás meghosszabbításának tényérõl a kifogás benyújtására nyitva álló határidõ lejártától számított
5 munkanapon belül tájékoztatja a pályázót.

23. § (1) A Felelõs Hatóság a kifogás tárgyában hozott döntésrõl az indokok megjelölésével értesíti a pályázót.
(2) A Felelõs Hatóság a kifogással kapcsolatosan az alábbi döntéseket hozhatja:

a) a kifogásban foglaltaknak helyt ad, egyúttal gondoskodik a jogszerû állapot helyreállításáról;
b) a kifogást indokolt döntésével elutasítja.

(3) A Felelõs Hatóság elutasító döntését a miniszternek jóvá kell hagynia.

IV. FEJEZET
PROJEKTEK MEG VALÓSÍTÁSA

13. Közbeszerzési és egyéb beszerzési eljárások lefolytatása és ellenõrzése

24. § (1) Ha a végsõ kedvezményezett a projekt meg valósításához harmadik személyt vagy szervezetet vesz igénybe, és
a harmadik személy vagy szervezet igénybevételével meg valósítani kívánt feladat értéke nem éri el az egyszerû
közbeszerzési eljárás értékhatárát, valamint az egyéb beszerzésekre vonatkozó jogszabályok másként nem
rendelkeznek, akkor a végsõ kedvezményezettnek legalább 3 ajánlatot kell bekérnie, amelyek közül az összességében
legelõnyösebbet kell kiválasztania.
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(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni abban az esetben, ha egy projekt vonatkozásában az azonos célú
beszerzések értéke nem éri el a nettó 1 000 000 forint összegû értékhatárt.

25. § (1) A Felelõs Hatóság a folyamatba épített ellenõrzés részeként köteles gondoskodni a közbeszerzésekre és egyéb
beszerzési eljárásokra vonatkozó elõ írások teljesülésének ellenõrzésérõl.

(2) A folyamatba épített ellenõrzés keretében vizsgálni kell:
a) a közbeszerzési mûszaki leírás, a projekt költségvetés tervezésének megfelelõ minõségét és pontosságát;
b) az ajánlati, részvételi és ajánlattételi felhívás megfelelõségét és azok közzétételét;
c) az alkalmazott közbeszerzési eljárás kiválasztásának megfelelõségét;
d) a szerzõdés különbözõ fázisai közötti kölcsönös összefüggést;
e) pénzügyi tervek meglétét;
f) az eredményhirdetést köve tõen az eljárás eredményérõl vagy eredménytelenségérõl  szóló tájékoztatási

kötelezettség teljesítését és a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerzõdés nyilvánosságára
vonatkozó követelmények betartását;

g) az ajánlatok értékelésének megfelelõségét és a kellõen részletes, a döntéshozatal folyamatát bemutató
bírálóbizottsági jegyzõkönyv meglétét;

h) a szerzõdés teljesítésének megfelelõségét, valamint szerzõdésmódosítás esetén a módosítás körülményeinek és
indokoltságának megfelelõségét.

(3) A Felelõs Hatóság az (1) és (2) bekezdés szerinti folyamatba épített ellenõrzési kötelezettségének
a kockázatelemzéssel kiválasztott projektek esetében dokumentum alapú és helyszíni vizsgálattal tesz eleget.

(4) Ha a közbeszerzés értékhatára eléri a közösségi közbeszerzési értékhatár felét, a végsõ kedvezményezett köteles
a közbeszerzési eljárás tervezett megindítása elõtt legalább 15 nappal megküldeni a Felelõs Hatóság részére az ajánlati 
felhívást és a kapcsolódó dokumentációt.

(5) A (4) bekezdésben szabályozott esetben a Felelõs Hatóság közbeszerzési szakértõ közremûködésével végzi el
az ellenõrzést.

26. § (1) Ha a Felelõs Hatóságnak a folyamatba épített ellenõrzés során a közbeszerzésekrõl  szóló 2003. évi CXXIX. törvény
(a továb biak ban: Kbt.), a Kbt. felhatalmazása alapján kiadott beszerzésekre vonatkozó jogszabályok, az Európai Unió
közbeszerzésekre vonatkozó kötelezõ jogi aktusa vagy a 24.  §-ban foglaltak megsértése jut tudomására, írásban
felhívja a végsõ kedvezményezettet, hogy az egyes rendelkezések megsértésével kapcsolatos álláspontját kifejthesse.
A végsõ kedvezményezett álláspontja figye lembe véte lével a Felelõs Hatóság megvizsgálja a támogathatóság
feltételeit a szerzõdés alapján.

(2) Ha a Felelõs Hatóság a Kbt.-be ütközõ magatartást vagy mulasztást észlel, akkor a Kbt. 327. § (1) bekezdés g) pontja
alapján a Közbeszerzési Döntõbizottság eljárását kezdeményezi.

14. A meg valósítás nyomon követése

27. § (1) A végsõ kedvezményezett köteles a projekt elõrehaladásáról – pénzügyi és szakmai szempontú, szöveges értékelést is
tartalmazó, magyar nyelvû – jelentést készíteni, és azt megküldeni a Felelõs Hatóság részére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jelentéseket a végsõ kedvezményezett havonta köteles megküldeni a szerzõdésben
meghatározott határidõig, azonban a beküldés gyakoriságát a szerzõdés eltérõen is meghatározhatja azzal, hogy
legalább negyedévente kötelezõ jelentést küldeni.

(3) A végsõ kedvezményezett köteles zárójelentést készíteni a projekt befejezési idõpontját követõ 30 napon belül.
A szerzõdés hosszabb határidõt is megállapíthat.

(4) A zárójelentésben be kell mutatni
a) a projekt céljainak teljesülését, konkrét elemzésekkel alátámasztva;
b) a tényleges költségek tervezett költségeknek  való megfelelését, és az esetleges eltérések indokait; továbbá
c) a támogatás könyvelésben  való kezelését és elkülönítését.

(5) A végsõ kedvezményezett az (1)–(4) bekezdésben foglalt jelentéseket köteles feltölteni a Felelõs Hatóság által
üzemeltetett informatikai rendszerbe a (2)–(3) bekezdés szerinti határidõben, amelyhez a Felelõs Hatóság
elektronikus hozzáférést biztosít.

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 65. szám 14303



15. A projekt fenntartása, dokumentumok nyilvántartása és megõrzése

28. § (1) A projekt lezárását köve tõen a végsõ kedvezményezett köteles a projekt végrehajtása során elért eredményeket
a szerzõdésben rögzített idõtartamig és az ott rögzített célnak meg fele lõen fenntartani a 61. § e)–h) pontja szerinti
közösségi határozatok alapján.

(2) A projekttel kapcsolatos dokumentumokat a végsõ kedvezményezett, a Felelõs Hatóság, az Ellenõrzési Hatóság és
a Hitelesítõ Hatóság a projekt Felelõs Hatóság által történõ lezárásától 10 évig megõrzi.

V. FEJEZET
A PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁS RENDJE

16. A pénzügyi irányítás és kontroll

29. § A pénzügyi lebonyolítás során olyan irányítási és ellenõrzési rendszert kell kialakítani, amely biztosítja
az Alapokból társfinanszírozott intézkedések teljesítésének és az igényelt kiadások hitelességének ellenõrzését,
valamint biztosítja az alkalmazandó nemzeti és közösségi jogszabályok betartását, különösen a kiadások
támogathatósága, a közbeszerzések, az állami támogatás, a tisztességes verseny és az esélyegyenlõség
tárgyában. Az irányítási és ellenõrzési intézményrendszer mûködése az Alapokhoz kapcsolódó technikai
költségkeret terhére finanszírozható.

30. § (1) A Felelõs Személy és a Hitelesítõ Hatóság vezetõje e rendelet 1. melléklete szerint nyilatkozik az általa mûködtetett
irányítási és ellenõrzési rendszerek megfelelõ és megbízható mûködésérõl.

(2) Ha év közben változás történik a Felelõs Személy vagy a Hitelesítõ Hatóság vezetõje személyében, továbbá szervezeti
átalakulás vagy megszûnés esetén, a távozó Felelõs Személy vagy Hitelesítõ Hatóság vezetõje köteles a nyilatkozatot
az addig eltelt idõszak vonatkozásában kitölteni, a nyilatkozatot a tisztséget betöltõ személynek átadni, aki köteles azt
az éves beszámolóhoz mellékelni saját nyilatkozatával együtt.

(3) A Felelõs Személy és a Hitelesítõ Hatóság vezetõje a saját szervezetére vonatkozó nyilatkozatot a tárgyévet követõ év
május 31-ig megküldi az államháztartásért felelõs miniszter részére.

17. Közösségi hozzájárulás rendezése

31. § A Hitelesítõ Hatóság nem igazolhatja azt a kiadást, amely olyan költséget tartalmaz, amelyre vonatkozóan
szabálytalansági vizsgálat van folyamatban, vagy amelyre vonatkozóan a szabálytalanság ténye megállapítást nyert.
Ezen összegek 40. § (4) bekezdés c) pontja szerinti nyilvántartásáról a Felelõs Hatóság gondoskodik.

18. Az európai uniós támogatás fogadására és kifizetésre szolgáló kincstári számlák 
és a pénzügyi lebonyolítás rendje

32. § (1) A jóváhagyott éves programok alapján az Európai Bizottság által átutalt európai uniós támogatásból származó
elõfinanszírozás, idõközi kifizetések és végsõegyenleg-kifizetések fogadása a Felelõs Hatóság által a Magyar
Államkincstárban nyitott devizaszámlán történik a Magyar Államkincstár által meghirdetett feltételekkel.

(2) Az Alaponként nyitott devizaszámlák felett a Felelõs Hatóság rendelkezik.
(3) Az Alapokhoz biztosított uniós forrás és a hazai társfinanszírozás összege a Magyar Államkincstárban megnyitott

feladat-finanszírozási elõirányzat felhasználási keretszámlán keresztül kerül felhasználásra.
(4) Az igényelt elõleget és egyenleget a Felelõs Hatóság nyílt kiválasztási eljárás esetén a végsõ kedvezményezett által

nyitott elkülönített számla javára teljesíti a támogatási szerzõdésben foglaltak szerint.
(5) Közvetlen támogatás esetén a Felelõs Hatóság a végsõ kedvezményezett számlájára teljesíti az igényelt elõleg és

az egyenleg kifizetését és a közvetlen támogatási szerzõdésben foglaltak szerint a projekt meg valósításához igénybe
vett harmadik személy vagy szervezet számlájára közvetlenül utalja át a projekt meg valósításához igénybe vett
harmadik személy vagy szervezet által benyújtott számla összegét a szerzõdésszerû és igazolt teljesítése alapján.

(6) A számlák vezetésével kapcsolatos, a Felelõs Hatóságnál felmerülõ költségek a Felelõs Hatóságot terhelik.
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19. Támogatás kifizetése

33. § (1) A Felelõs Hatóság a végsõ kedvezményezett szervezetek által benyújtott kifizetésekhez szükséges dokumentumok
ellenõrzését és jóváhagyását köve tõen gondoskodik az igényelt támogatás átutalásáról.

(2) A teljes támogatási összeg részletekben kerül kifizetésre elõleg-finanszírozás, egyenleg kifizetés, utófinanszírozás és
a projekt meg valósításához igénybe vett harmadik személy vagy szervezet részére történõ közvetlen kifizetés
formájában a szerzõdésben meghatározott határidõk szerint.

(3) A támogatás kifizetéséhez a végsõ kedvezményezett kifizetési kérelmet nyújt be a szerzõdésben meghatározott
idõben és tartalommal. A hiányos vagy hibás kifizetési kérelmet a Felelõs Hatóság elutasítja.

(4) A végsõ kedvezményezett az eredeti bizonylatokon köteles feltüntetni a projekt regisztrációs számát, és az alap,
valamint az alap azon évi allokációjának megnevezését, amelybõl a támogatást nyerte.

(5) A végsõ kedvezményezett a kapott támogatással a szerzõdésben meghatározottak szerint köteles elszámolni. Ennek
megtörténtérõl a Felelõs Hatóság kiállítja a 37. § (1) bekezdésben meghatározott dokumentumokat. Az elszámolással
az elõleg végleges támogatássá válik.

(6) A végsõ kedvezményezett – közvetlen támogatás biztosítása és a projekt meg valósításához harmadik személy vagy
szervezet részére történõ közvetlen kifizetés esetén – a nevére kiállított, a projekt meg valósításához igénybe vett
harmadik személy vagy szervezet által benyújtott számlák kifizetéséhez szükséges bizonylatokat benyújtja a Felelõs
Hatóság részére, amely intézkedik a számlában szereplõ jogosult részére történõ átutalásáról. Bizonylatként
benyújtandóak a végsõ kedvezményezett által igazolt számlamásolatok, a projekt meg valósításához igénybe vett
harmadik személlyel vagy szervezettel kötött szerzõdésben meghatározott dokumentumok hiteles másolata,
valamint a kifizetéshez szükséges dokumentumok.

VI. FEJEZET
KÖLTSÉGIGAZOLÁSI TEVÉKENYSÉG RENDJE

20. Hitelesítés

34. § Az Alapok keretében megítélt támogatások felhasználásának hitelesítése a Felelõs Hatóság feladata.

35. § (1) A folyamatba épített ellenõrzés részeként a Felelõs Hatóságnak gondoskodnia kell a végsõ kedvezményezett által
benyújtott valamennyi jelentés, nyilatkozat és bizonylat dokumentum alapú, formai és tartalmi ellenõrzésének
lefolytatásáról.

(2) A pénzügyi lebonyolítás során a dokumentum alapú ellenõrzés a kifizetési kérelem és az azt alátámasztó bizonylatok
ellenõrzésébõl áll.

(3) A bekért bizonylatoktól függõen a dokumentum alapú ellenõrzések keretében ellenõrizni kell:
a) a projektek szerzõdéseknek – ideértve az azoknak elválaszthatatlan részét képezõ mellékleteket is – megfelelõ

fizikai és pénzügyi elõrehaladását;
b) azt, hogy a benyújtott számla, vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat  valós

költségeken alapul, az Alapok keretében jóváhagyott projekt kapcsán merült fel és megfelel a céljainak;
c) a teljesítés igazolását;
d) a kettõs finanszírozás elkerülésére vonatkozó elõ írások teljesülését; valamint
e) azt, hogy a benyújtott számlán vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylaton szereplõ

teljesítés összhangban van-e a pályázat kiválasztására vonatkozó döntéssel, a szerzõdéses feltételekkel, a fizikai és 
teljesítmény mutatószámok teljesítésével, a tárgyi és idõbeli elszámolhatósági szabályokkal és a közbeszerzésre
vonatkozó elõ írásokkal.

36. § (1) A folyamatba épített ellenõrzés részeként a Felelõs Hatóságnak gondoskodnia kell a projektek meg valósításának
helyszíni vizsgálatáról.

(2) A helyszíni vizsgálat során ellenõrizni kell különösen:
a) a projektek szerzõdéseknek – ideértve az azoknak elválaszthatatlan részét képezõ mellékleteteket – megfelelõ

fizikai és pénzügyi elõrehaladását;
b) az elõrehaladási jelentések és a projekt tényleges fizikai és pénzügyi elõrehaladásának összhangját;
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c) azt, hogy a kifizetési kérelmet alátámasztó bizonylatok eredeti példányai a végsõ kedvezményezettnél
rendelkezésre állnak és fellelhetõek-e, továbbá, hogy megegyeznek-e a végsõ kedvezményezett által a kifizetési
kérelemhez benyújtott hiteles másolatokkal;

d) a végsõ kedvezményezett által benyújtott nyilatkozat összhangját az azt megalapozó bizonylatokkal;
e) a termékek és szolgáltatások teljesítésének a szerzõdéssel  való összhangját;
f) a nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó közösségi szabályok betartását; valamint
g) a közbeszerzésekre vonatkozó elõ írások betartását.

(3) A helyszíni vizsgálatok keretében a költségek elszámolhatóságának megállapításához ellenõrizni kell a számlákat, ezek 
között a korábbi számlaösszesítõ(k)ben feltüntetett, a számlákhoz kapcsolódó szerzõdéseket és az azokhoz
kapcsolódó teljesítésigazolásokat.

(4) A folyamatba épített ellenõrzéseket, ideértve a dokumentum alapú ellenõrzéseket és a helyszíni vizsgálatokat
meg fele lõen dokumentálni kell, rögzítve az elvégzett munkát, az ellenõrzések eredményeit, valamint
a szabálytalanságok és a hibák feltárása esetén a megtett intézkedéseket.

37. § (1) A Felelõs Hatóság a végsõ kedvezményezett által beküldött szakmai és pénzügyi jelentés beérkezésétõl számított
30 napon belül monitoring lapot és monitoring jelentést állít ki, melyben nyilatkozik a jelentésben foglaltak
elfogadásáról vagy elutasításáról, egyes kifizetési tételek felfüggesztésérõl, és szükség esetén hiánypótlást ír elõ,
amelyet a következõ szakmai és pénzügyi jelentésben kell teljesíteni.

(2) A Felelõs Hatóság – a Hitelesítõ Hatóság által kiállított költségigazoló nyilatkozat figye lembe véte lével – elkészíti, és
az Európai Bizottság részére benyújtja az éves programok végrehajtásáról  szóló elõrehaladási jelentéseket és
zárójelentéseket.

(3) A pályázati dokumentációt, a szerzõdést, az (1) és (2) bekezdésben foglalt jelentéseket, a kifizetésekkel kapcsolatos
adatokat, a helyszíni vizsgálatok dokumentumait és a monitoring tevékenységet támogató egyéb adatokat a Felelõs
Hatóság feltölti az informatikai rendszerbe azok beérkezésétõl számított 30 napon belül.

21. Igazolás

38. § (1) Az igazolási tevékenységet a Hitelesítõ Hatóság végzi.
(2) A Hitelesítõ Hatóság felelõsségi körébe tartozik a végsõ kedvezményezetteknél felmerült – a végsõ

kedvezményezettek által számlával vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylattal igazolt –
kifizetett költségek alapján a költségigazoló nyilatkozat kiállítása a Felelõs Hatóság jelzése alapján, majd 14 napon
belüli benyújtása a Felelõs Hatóság részére.

(3) A Hitelesítõ Hatóság jogosult a költségigazoló nyilatkozat alátámasztásához kapcsolódó, kiegészítõ információ
kérésére, melyet a Felelõs Hatóság köteles haladéktalanul a Hitelesítõ Hatóság rendelkezésére bocsátani.

(4) A Hitelesítõ Hatóság az igazolási tevékenységének alátámasztása érdekében dokumentum alapú tényfeltáró
vizsgálatot végez vagy helyszíni tényfeltáró látogatást tesz a Felelõs Hatóságnál kockázatelemzés alapján kiválasztott
projektek esetében. A tényfeltáró vizsgálat során a Hitelesítõ Hatóság meggyõzõdik arról, hogy a végsõ
kedvezményezett által benyújtott elszámolások ellenõrzése kellõ megalapozottságot nyújt-e a költségek
elszámolhatóságának megállapításához és a végsõ kedvezményezetti elszámolások feldolgozása során
érvényesülnek-e azok az ellenõrzések, amelyek biztosítják a számviteli nyilvántartásba bekerülõ adatok pontosságát
és megbízhatóságát.

(5) A Hitelesítõ Hatóság részére – elõ ze tes értesítés alapján – a Felelõs Hatóság hozzáférést biztosít a nála elektronikus és
papír formában rendelkezésre álló, igazoláshoz kapcsolódó dokumentumokhoz és adatokhoz.

39. § A Felelõs Hatóság annak érdekében, hogy a Hitelesítõ Hatóság az irányítási és ellenõrzési rendszerek megfelelõségét
meg tudja ítélni:
a) tájékoztatásul továbbítja a Hitelesítõ Hatóság részére a belsõ ellenõrzési rendszerében elkészült, valamint

az egyéb, ellenõrzésre jogosult hazai vagy külföldi szervezetek által elkészített ellenõri jelentéseket a jelentés
kézhezvételét követõ 5 munkanapon belül,

b) tájékoztatásul megküldi a Hitelesítõ Hatóság részére a Mûködési Kézikönyvet annak mellékleteivel és
az ellenõrzési nyomvonallal együtt, valamint tájékoztatja ezek módosításáról,

c) a IX. fejezet elõ írásainak meg fele lõen rendszeresen tájékoztatja a Hitelesítõ Hatóságot a szabálytalanságok
kezelésérõl,
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d) haladéktalanul írásban tájékoztatja a Hitelesítõ Hatóságot az Európai Bizottság esetleges, az irányítási és
ellenõrzési eljárásokkal és a monitoringgal kapcsolatban megfogalmazott ajánlásainak tartalmáról, az Európai
Bizottság által javasolt kiigazító intézkedések meg valósítása érdekében megtett lépésekrõl és azokról
az indokokról, amelyekre hivatkozva a javasolt intézkedéseket a Felelõs Hatóság nem hozta meg.

VII. FEJEZET
A SZÁMVITELI NYILVÁNTARTÁS ÉS AZ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJE

40. § (1) Az Európai Bizottság felé történõ beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését elkülönített,
eredményszemléletû kettõs könyvviteli nyilvántartásokkal kell biztosítani, amelyet a számvitelrõl  szóló 2000. évi
C. tör vény ben (a továb biak ban: Számv. tv.) foglalt számviteli alapelvek figye lembe véte lével kell vezetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti, az európai uniós támogatások lebonyolításával kapcsolatos feladataihoz kötõdõ számviteli
nyilvántartást a Felelõs Hatóság vezeti.

(3) Az elkülönített számviteli nyilvántartás részletes szabályait a Felelõs Hatóság határozza meg. Az elkülönített számviteli
nyilvántartásoknak biztosítania kell, hogy az Európai Bizottság részére küldendõ évközi adatszolgáltatásoknak
a pénzügyi zárások számviteli nyilvántartásból, beszámolóból nyerhetõ adatai, valamint az éves pénzügyi jelentések
elkészítéséhez szükséges számviteli adatok megfelelõ részletességgel rendelkezésre álljanak.

(4) A Felelõs Hatóság elkülönített számviteli nyilvántartásainak vezetése során gondoskodik arról, hogy naprakészen
rendelkezésre álljanak:
a) az Európai Bizottságtól beérkezett támogatások összegei alapok szerint,
b) a Felelõs Hatóság alaponkénti számláinak tételes forgalma,
c) a Felelõs Hatóság által hitelesített, az Európai Bizottságtól igényelt, az Európai Bizottság által még ki nem fizetett

összegek és a szabálytalanságok  miatt visszajáró összegek mint követelések,
d) az Európai Bizottság felé fennálló visszafizetési kötelezettségek és a Hitelesítõ Hatóság által jóváhagyott, még ki

nem fizetett közösségi hozzájárulás rendezése  miatti kötelezettségek összege.
(5) A Felelõs Hatóság az elkülönített, eredményszemléletû könyvvezetés alapján mérlegbeszámolót készít az adott

allokáció zárásáról  szóló zárójelentés adatainak alátámasztására.
(6) A számviteli nyilvántartásokat forintban kell vezetni.

41. § A Felelõs Hatóság köteles a könyvvezetésére vonatkozó számviteli kézikönyvét elkészíteni, melynek részei:
a) a számviteli folyamatok eljárási rendje,
b) a számviteli politika, a számlatükör és a számlarend,
c) a bizonylati album.

VIII. FEJEZET
A TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK ELLENÕRZÉSE

22. Belsõ ellenõrzés

42. § Az IRM belsõ ellenõrzési egysége az európai uniós támogatások vonatkozásában lefolytatott belsõ ellenõrzések lezárt
ellenõrzési jelentéseit haladéktalanul megküldi az államháztartásért felelõs miniszter, a Hitelesítõ Hatóság és
az Ellenõrzési Hatóság részére.

23. Közös ellenõrzési stratégia és az éves ellenõrzési terv

43. § (1) Az Ellenõrzési Hatóság elkészíti az Alapokra vonatkozó közös ellenõrzési stratégiát, és a többéves programok
jóváhagyásától számított 6 hónapon belül benyújtja az Európai Bizottságnak.

(2) Ha az Európai Bizottság az (1) bekezdésnek meg fele lõen benyújtott közös ellenõrzési stratégia kézhezvételét követõ
3 hónapon belül észrevételt tesz a benyújtott stratégiára vonatkozóan, az Ellenõrzési Hatóság köteles az Európai
Bizottság által a válaszadásra meghatározott idõn belül a nemzeti ellenõrzési stratégiát felülvizsgálni, és
az észrevételekre vonatkozó válaszokat az Európai Bizottságnak megküldeni.

(3) Az Ellenõrzési Hatóság az Európai Bizottság által elfogadott közös ellenõrzési stratégiát megküldi a Felelõs Hatóság,
a Hitelesítõ Hatóság és az államháztartásért felelõs miniszter részére.
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(4) Az Ellenõrzési Hatóság az általa végzett kockázatelemzés és mintavételezés alapján február 15-ig elkészíti az éves
ellenõrzési tervét és – szükség esetén – annak módosítását.

(5) Az Ellenõrzési Hatóság évente felülvizsgálja a közös ellenõrzési stratégiát.

24. Rendszerellenõrzés

44. § A 2007/435/EK tanácsi határozat 28. cikkében, a 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 30. cikkében,
a 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 32. cikkében és a 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi
határozat 30. cikkében meghatározott rendszerellenõrzéseket éves rendszerességgel az Ellenõrzési Hatóság végzi el.

25. A projektek mintavételes ellenõrzése

45. § (1) Az Ellenõrzési Hatóság elvégzi az éves programok esetében a 2007/435/EK tanácsi határozat 28. cikkében,
a 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 30. cikkében, a 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi
határozat 32. cikkében és a 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 30. cikkében meghatározott
mintavételes ellenõrzéseket.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ellenõrzések végrehajtása érdekében az Ellenõrzési Hatóság részére korlátlan
betekintést és hozzáférést kell biztosítani a nyilvántartási, adatszolgáltatási és mûködési rendszerbe, lehetõvé téve azt, 
hogy az arra felhatalmazott, megbízólevéllel ellátott ellenõrök a támogatásra vonatkozó valamennyi információt
megszerezhessék, és azok  valódiságáról meggyõzõdhessenek.

26. Intézkedési tervekre vonatkozó különleges szabályok

46. § (1) A Felelõs Személy és a Hitelesítõ Hatóság vezetõje köteles minden, az éves programok felhasználásával összefüggõ
ellenõrzési jelentés alapján – ha a jelentésben rá vonatkozó, intézkedést igénylõ megállapítás, ajánlás vagy javaslat
szerepel – a jelentés kézhezvételétõl számított 30 naptári napon belül intézkedési tervet készíteni, az intézkedési
tervet végrehajtani, továbbá az intézkedési terv végrehajtását nyomon követni.

(2) A Felelõs Hatóság és a Hitelesítõ Hatóság kötelesek az intézkedési terveiket, annak elkészültét követõ 15 naptári napon 
belül egymásnak, az Ellenõrzési Hatóságnak és az államháztartásért felelõs miniszternek megküldeni.

(3) Az (1) bekezdésben felsorolt vezetõk gondoskodnak az intézkedési tervekben megfogalmazottak meg valósításáról,
 illetve azok folyamatos nyomon követésérõl (különös tekintettel a szabálytalanságok kezelésével kapcsolatos
intézkedésekre), melynek helyzetérõl minden év január 31-ig tájékoztatják egymást a (2) bekezdésben foglaltak
szerint.

27. Az éves vizsgálati jelentés, a vélemény és a nyilatkozat

47. § (1) Az éves vizsgálati jelentés, a vélemény és a nyilatkozat kiadásához szükséges ellenõrzéseket az Ellenõrzési Hatóság
hajtja végre.

(2) A Felelõs Személy az éves programok Felelõs Hatóság által történõ várható lezárását a zárást megelõzõ év december
31-ig jelzi az Ellenõrzési Hatóságnak, hogy a zárónyilatkozat kiadásához kapcsolódó ellenõrzéseket munkatervében
tervezni tudja.

(3) Az éves programok lezárásáról a Felelõs Személy a lezárást követõ 8 munkanapon belül tájékoztatja az Ellenõrzési
Hatóságot.

(4) Az Ellenõrzési Hatóság elkészíti a vizsgálati jelentést, a véleményt és a nyilatkozatot, melyeket a záróegyenleg kifizetési 
kérelem vagy visszafizetési nyilatkozat kézhezvételét követõ 60 napon belül megküld a Felelõs Hatóságnak és
az államháztartásért felelõs miniszternek.

(5) Ha az Európai Bizottság az (1)–(4) bekezdésnek meg fele lõen benyújtott záróbeszámoló kézhezvételét követõ
6 hónapon belül véleményt tesz a benyújtott záróbeszámoló tartalmára vonatkozóan, az Ellenõrzési Hatóság köteles
a vizsgálati jelentést, a véleményt és a nyilatkozatot felülvizsgálni, és az észrevételekre vonatkozó válaszokat
az Európai Bizottság által a válaszadásra meghatározott határidõ lejárta elõtt 1 hónappal a Felelõs Hatóságnak és
az államháztartásért felelõs miniszternek megküldeni.
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28. Kapcsolattartás az Európai Bizottsággal

48. § (1) A 2007/435/EK tanácsi határozat 31. cikk (3) bekezdésében, a 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat
33. cikk (3) bekezdésében, a 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 35. cikk (3) bekezdésében és
a 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 33. cikk (3) bekezdésében meghatározott felkérés teljesítése
az Ellenõrzési Hatóság feladata.

(2) A Felelõs Hatóság haladéktalanul tájékoztatja az Ellenõrzési Hatóságot az (1) bekezdésben meghatározott felkérésrõl.
(3) Az Ellenõrzési Hatóság haladéktalanul tájékoztatja az államháztartásért felelõs minisztert, ha az Európai Bizottság

felkéri az Ellenõrzési Hatóságot ellenõrzés végzésére.
(4) Az ellenõrzendõ szervezetek haladéktalanul értesítik az államháztartásért felelõs minisztert és az Ellenõrzési

Hatóságot az Európai Bizottság által tervezett ellenõrzésekrõl.
(5) Az ellenõrzések nyitó és záró megbeszélésén az államháztartásért felelõs miniszter és az Ellenõrzési Hatóság részt

vehet.
(6) Az ellenõrzött szervezetek kötelesek a jelentéstervezetekre készítendõ választ az államháztartásért felelõs miniszterrel

és az Ellenõrzési Hatósággal elõ ze tesen egyeztetni, valamint a végleges jelentést számukra tájékoztatásul
megküldeni.

IX. FEJEZET
SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSE

49. § (1) A szabálytalanságok nyilvántartása és jelentése érdekében a miniszter kijelöli az IRM szabálytalanságok
nyilvántartásáért és jelentéséért felelõs szervezeti egységét (a továb biak ban: szabálytalanság-felelõs).

(2) A szabálytalanság-felelõs gondoskodik
a) a szabálytalanságok nyilvántartásáról;
b) a szabálytalanságokkal kapcsolatos jelentések összeállításáról;
c) az OLAF Koordinációs Irodával történõ együttmûködésrõl; valamint
d) a Hitelesítõ Hatósággal történõ együttmûködésrõl.

50. § (1) Ha az Európai Bizottság, az Ellenõrzési Hatóság, a belsõ ellenõrzési egység, a Hitelesítõ Hatóság vagy bármely
ellenõrzést végzõ szervezet a szabálytalansági gyanúról értesíti a Felelõs Hatóságot, akkor a Felelõs Személy köteles
a szabálytalansági vizsgálat lefolytatására. Ha az ellenõrzést végzõ szerv megállapításait elfogadja, további vizsgálat
lefolytatása nélkül megállapíthatja a szabálytalanságot.

(2) A támogatási folyamat bármely szakaszában a Felelõs Hatóság azon tagja, aki a szabálytalansági gyanút észlelte, és
akinek szabálytalansági gyanú tudomására jutott, azonnal írásban rögzíti a szabálytalansági gyanút, melyet
haladéktalanul megküld a szabálytalanság-felelõsnek.

(3) A szabálytalanság-felelõs haladéktalanul megküldi a Felelõs Személynek a szabálytalansági gyanúról kapott
tájékoztatást, a kapcsolódó dokumentumokat, az azokkal kapcsolatos véleményét és az ügy kivizsgálására vagy annak
mellõzésére vonatkozó javaslatát. A tájékoztatást köve tõen a szabálytalansági gyanút 5 munkanapon belül rögzíti
a szabálytalansági elektronikus nyilvántartó rendszerben.

(4) A Felelõs Személy 5 munkanapon belül dönt a szabálytalansági vizsgálat elindításáról vagy az arra irányuló javaslat
elutasításáról.

(5) A szabálytalansági vizsgálat elindításáról  való döntés esetén, azzal egyidejûleg ki kell jelölni a szabálytalansági
vizsgálat vezetõjét, valamint a vizsgálatba bevonandó szakértõket. A szabálytalanság-felelõs a szabálytalansági
vizsgálat elindításának vagy elutasításának tényét a döntéstõl számított 2 munkanapon belül rögzíti
a szabálytalansági elektronikus nyilvántartó rendszerben.

51. § (1) A szabálytalansági vizsgálat eredményérõl – szabálytalanság megállapításának hiányában is – a vizsgálat vezetõje
szabálytalanság-vizsgálati jelentést készít.

(2) A szabálytalanság-vizsgálati jelentésnek tartalmaznia kell:
a) az érintett projekt megnevezését, a végsõ kedvezményezett adatait;
b) az érintett összeg nagyságát finanszírozási forrásonként;
c) a szabálytalansági gyanúról  való tudomásszerzés módját és idejét;
d) a szabálytalansági gyanú rövid összefoglalását;
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e) a vizsgálatban közremûködõk megnevezését;
f) a megvizsgált dokumentumok, körülmények és tények felsorolását;
g) a meghallgatott személyek megnevezését, a meghallgatás és a helyszíni vizsgálat során készült jegyzõkönyvnek

a vizsgálatot végzõ, a meghallgatott, valamint a helyszíni vizsgálat során jelenlévõ személyek aláírásával ellátott
példányát;

h) a meghallgatott, valamint a helyszíni vizsgálat során jelenlévõ személynek a g) pont szerinti jegyzõkönyv
tartalmával kapcsolatos egyet nem értése esetén az erre utaló záradékot;

i) a vizsgálat során megállapított következtetéseket és az azt alátámasztó dokumentumoknak a vizsgálatvezetõ
által hitelesített másolatát.

(3) A szabálytalanság tényének megállapítása esetén a szabálytalanság-vizsgálati jelentésnek tartalmaznia kell továbbá
a) a megsértett rendelkezések pontos hivatkozását;
b) azt, hogy a szabálytalanság Európai Bizottság által meghatározott jelentéstételi kötelezettség alá tartozik;
c) rendszerjellegû szabálytalanság megállapítása esetén az arra  való utalást; valamint
d) a további intézkedésekre tett javaslatot.

(4) A Felelõs Személy a szabálytalanság-vizsgálati jelentés alapján dönt a szabálytalansági vizsgálat lezárásáról.
(5) A szabálytalansági vizsgálat lezárulhat:

a) a szabálytalanság hiányának megállapításával és a szabálytalansági eljárás intézkedés nélküli megszüntetésével,
vagy

b) a szabálytalanság megtörténtét megállapító és intézkedést elrendelõ döntéssel.

52. § (1) A Felelõs Személy a jelentés, valamint a döntésének megküldésével értesíti a szabálytalanság-felelõst.
(2) Ha a szabálytalansági vizsgálat szabálytalanságot állapít meg, a Felelõs Személy dönt a szükséges intézkedések

alkalmazásáról.
(3) A szabálytalansági vizsgálat lezárásának idõpontja az 51. § (5) bekezdés szerinti döntéshozatal napja.
(4) A szabálytalanság-felelõs a szabálytalansági vizsgálat eredményeit a döntéshozataltól számított 2 munkanapon belül

rögzíti a szabálytalansági elektronikus nyilvántartó rendszerben.
(5) A szabálytalansági eljárás lefolytatásáról a Felelõs Hatóságnak a szabálytalansági gyanúnak a szabálytalanság-felelõs

tudomására jutásától számított 45 naptári napon belül kell gondoskodnia.
(6) Ha a szabálytalanság megállapításához hatóság elõ ze tes döntése szükséges, a szabálytalansági eljárást mindaddig fel

kell függeszteni, amíg a hatáskörrel rendelkezõ hatóság döntést nem hozott. A felfüggesztés idõtartama az elintézési
határidõbe nem számít be.

(7) A Felelõs Hatóság a szabálytalansági eljárás felfüggesztésének elrendelésével egyidejûleg dönthet a kifizetések
felfüggesztésének elrendelésérõl. A kifizetések felfüggesztésének elrendelésérõl és megszüntetésérõl a végsõ
kedvezményezettet haladéktalanul tájékoztatni kell.

(8) A döntést követõ 30 napon belül a Felelõs Hatóság honlapján közzéteszi – a hozzájárulással nem érintett személyes
adatok kivételével – a szabálytalansági eljárásban hozott, szabálytalanság megtörténtét megállapító döntéseket.
A közzétételben szerepelnie kell a végsõ kedvezményezett nevének, a projekt címének, a szabálytalanság elkövetése
módjának, a szabálytalanság következményének és a szabálytalansággal érintett összegnek.

53. § Rendszerjellegû szabálytalanság megállapításáról a szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet köteles a belsõ
ellenõrzési egységet, a Felelõs Hatóságot, az Ellenõrzési Hatóságot és a Hitelesítõ Hatóságot a rendszerjellegû
szabálytalanság megállapításától számított 5 munkanapon belül értesíteni.

54. § (1) A Felelõs Hatóság köteles biztosítani, hogy a már kifizetett, de szabálytalanul felhasznált támogatási összegek a végsõ
kedvezményezettektõl behajtásra kerüljenek. A behajtott összeg közösségi támogatási részét, és – ha az IRM
biztosította – az önrészt a feladat-finanszírozási elõirányzat felhasználási keretszámlára kell visszautalni és a közösségi
támogatási részt a jóváírásáról  szóló számlakivonat kézhezvételét követõ 5 munkanapon belül kell visszautalni
a devizaszámlára.

(2) Ha a szabálytalanságban érintett összegeket a program zárásáig nem sikerült behajtani, akkor a behajtásra tett
kísérletek és intézkedések valamennyi dokumentációját legalább a program zárását követõ ötödik év végéig
programonkénti bontásban meg kell õrizni.
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(3) A Felelõs Hatóság a vonatkozó alap devizaszámláján jóváírt összeggel csökkentett átutalás-igénylés dokumentációt
nyújt be az Európai Bizottságnak.

55. § (1) A Felelõs Hatóság szabálytalansági jelentést küld az Európai Bizottság részére, az Európai Bizottság által
meghatározott tartalmi követelményekkel, formában, az elõrehaladási és a zárójelentés részeként.

(2) A Felelõs Hatóság értesíti a Hitelesítõ Hatóságot a szabálytalansággal érintett összegekrõl az elõrehaladási és
a zárójelentés elküldésével egyidejûleg.

X. FEJEZET
AZ ALKALMAZANDÓ BIZTOSÍTÉKOK

56. § (1) Pályázati úton elnyert támogatás esetén a szerzõdésben az alábbi biztosítékok köthetõk ki:
a) a végsõ kedvezményezett által beszedési megbízásra  való felhatalmazás benyújtása;
b) a végsõ kedvezményezett nyilatkozatainak benyújtása a következõk szerint:

ba) helyi önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, önkormányzatok társulásai és ezek költségvetési
szervei esetében az érintett önkormányzat írásbeli nyilatkozata arról, hogy ha a projekt részben vagy
egészben meghiúsulna, vagy ha a támogatást szabálytalanul használja fel, akkor a támogatást visszafizeti,
és tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztása esetén annak összege a számára a központi költségvetésbõl
biztosított támogatásból levonásra kerül,

bb) költségvetési szerv esetében a költségvetési szerv írásbeli nyilatkozata arról, hogy ha a projekt részben vagy 
egészben meghiúsulna, vagy ha a támogatást szabálytalanul használja fel, akkor a támogatást visszafizeti,
és tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztása esetén annak összege a számára a központi költségvetésbõl
biztosított támogatásból levonásra kerül,

bc) egyházak és intézményeik, az alapítványok és intézményeik, közalapítványok és intézményeik, közhasznú
társaságok, köztestületek, valamint társadalmi szervezetek esetében a végsõ kedvezményezett írásbeli
nyilatkozata arról, hogy ha a projekt részben vagy egészben meghiúsul, vagy ha a támogatást
szabálytalanul használja fel, akkor a támogatást intézkedés szerint visszafizeti, és tudomásul veszi, hogy
ennek elmulasztása esetén annak összege a számára a központi költségvetésbõl biztosított támogatásból
levonásra kerül,

bd) a végsõ kedvezményezett írásbeli nyilatkozata arról, hogy vele szemben – nyilatkozattételkor –
az államháztartás mûködési rendjérõl  szóló kormányrendelet szerinti támogatási rendszerbõl  való kizárás
hatálya nem áll fenn.

(2) A beszedési megbízás benyújtására  való felhatalmazás adására kötelezett végsõ kedvezményezett köteles
valamennyi, Magyarországon vezetett fizetési számlája számát közölni és – felhatalmazó levél útján – valamennyi
fizetési számlája tekintetében beszedési megbízás érvényesítésének jogára felhatalmazni a Felelõs Hatóságot,
figye lembe véve az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat.

(3) A beszedési megbízás alkalmazása érdekében, a beszedési megbízás benyújtására  való felhatalmazás adására
kötelezett végsõ kedvezményezett köteles a számlavezetõ hitelintézete(i) által visszaigazolt felhatalmazó levele(ke)t
a szerzõdés megkötését megelõzõen a Felelõs Hatóság számára átadni, és bármelyik fizetési számlája
megszüntetésérõl vagy új fizetési számla megnyitásáról a Felelõs Hatóságot nyolc munkanapon belül írásban
tájékoztatni, valamint az új fizetési számlára vonatkozó, a számlavezetõ hitelintézet által visszaigazolt felhatalmazó
levelet a Felelõs Hatóság számára átadni.

(4) A végsõ kedvezményezett köteles írásban nyilatkozni arról, hogy nem áll fenn olyan harmadik személy irányában
fennálló kötelezettség, amely a támogatással létrejött projekt céljának meg valósulását meghiúsíthatja, és amely
a végsõ kedvezményezett biztosítékadását korlátozza. A végsõ kedvezményezett ilyen korlátozás hiányáról és
a harmadik személy hozzájárulásának megadásáról a szerzõdésben vagy külön nyilatkozatban köteles nyilatkozni.

(5) A támogatási összeg – ideértve az elõleget is – elsõ folyósítása csak akkor engedélyezhetõ, ha a biztosítékok
a szerzõdésben foglaltak szerint rendelkezésre állnak.
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XI. FEJEZET
A JOGSZABÁLYSÉRTÕ, NEM RENDELTETÉSSZERÛ VAGY SZERZÕDÉSELLENES MÓDON FELHASZNÁLT
TÁMOGATÁSOK BEHAJTÁSÁNAK RENDJE

57. § (1) Ha a támogatás részben vagy egészben történõ visszafizetésérõl kell intézkedni, a végsõ kedvezményezettet külön
jogszabályokban meghatározottak szerint terhelõ visszafizetési kötelezettségére vonatkozó követelés érvényesítése
érdekében a Felelõs Hatóság jár el.

(2) Ha a végsõ kedvezményezett visszafizetési kötelezettségének a szerzõdésben foglalt feltételei bekövetkeznek,
a Felelõs Hatóság a visszafizetés okának megjelölésével felhívja visszafizetési kötelezettségének teljesítésére.

(3) Ha a végsõ kedvezményezett visszafizetési kötelezettségének a szerzõdésben megadott határidõben nem vagy csak
részben tesz eleget, és a benyújtott beszedési megbízás eredménytelen, a Felelõs Hatóság megkeresi az ille té kes
adóhatóságot a visszakövetelt összeg behajtásának megindítása érdekében, és ezzel egyidejûleg a megkeresés
tényérõl a végsõ kedvezményezettet is értesíti.

(4) Ha a követelés a behajtására tett intézkedések eredménytelensége folytán behajthatatlannak minõsül, a követelést
a követelésrõl  való lemondás nélkül veszteségként le kell írni.

(5) A Felelõs Hatóság a már elindult csõd-, felszámolási, végelszámolási, az ismeretlen székhelyû cég megszüntetésére
irányuló, vagy végrehajtási eljárásokba köteles bekapcsolódni.

XII. FEJEZET
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

58. § (1) A támogatásra vonatkozó döntés elõkészítésében vagy meghozatalában nem vehet részt az a személy vagy szervezet,
aki (amely) az adott alap vonatkozásában projektjavaslatot nyújtott be, vagy a projektjavaslat elkészítésében részt vett
(a továb biak ban: érdekelt szervezet) és az olyan személy, aki
a) az érdekelt szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll;
b) az érdekelt szervezet vezetõ tisztségviselõje vagy felügyelõbizottságának tagja;
c) az érdekelt szervezet tagja, vagy abban közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkezik;
d) az értékelésre, minõség-ellenõrzésre vagy bírálatra benyújtott dokumentumok elõkészítésében vagy

kidolgozásában bármilyen formában részt vett;
e) az a)–d) pont szerinti személynek a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója.

(2) A támogatásra vonatkozó döntést megelõzõ értékelésben részt vevõ személy és az értékelésben részt vevõ szervezet
képviseletére jogosult személy a döntés-elõkészítési vagy döntéshozatali eljárás megkezdésekor nyilatkozatot tesz
arról, hogy az (1) bekezdés szerinti összeférhetetlensége nem áll fenn.

(3) Ha a döntés elõkészítése vagy meghozatala során olyan tény merül fel, amely alapján az (1) bekezdés szerinti
összeférhetetlenség fennáll, az összeférhetetlenséggel érintett személy vagy szervezet ezt az ÉB elnökének és a Felelõs 
Hatóságnak haladéktalanul írásban bejelenti. Az összeférhetetlenséggel érintett személy vagy szervezet azon
dokumentum tekintetében, amellyel kapcsolatban az összeférhetetlenség felmerült, a továb biak ban nem járhat el, és
az erre a dokumentumra vonatkozó addigi eljárását érvénytelennek kell tekinteni.

(4) Ha az összeférhetetlenséget az összeférhetetlenséggel érintett személy nem jelenti be, az ÉB bármely tagja jogosult
az összeférhetetlenség megállapítását az ÉB-nél kezdeményezni. Ha az ÉB az összeférhetetlenséget megállapítja,
az összeférhetetlenséggel érintett személy (vagy szervezet) azon dokumentum tekintetében, amellyel kapcsolatban
az összeférhetetlenség felmerült, a továb biak ban nem járhat el, és az erre a dokumentumra vonatkozó addigi eljárását
érvénytelennek kell tekinteni.

(5) A projektek folyamatba épített ellenõrzését (dokumentum alapú ellenõrzését és helyszíni vizsgálatát), kifizetése
engedélyezését és igazolását nem végezheti olyan személy, aki a projektjavaslatot benyújtotta, vagy akivel szemben
az (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti kizáró ok fennáll. A folyamatba épített ellenõrzést (dokumentum alapú ellenõrzést 
és helyszíni vizsgálatot) ellátó személy és a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója nem vehet részt
ugyanazon projektre vonatkozó projektjavaslat elbírálásában, a kifizetés engedélyezésében, igazolásában.

(6) Nem nyújthat be projektjavaslatot olyan szervezet, amellyel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban áll a Felelõs Hatóság 3. §-ban meghatározott feladatait ellátó személy, vagy olyan személy, aki felett
a Felelõs Személy munkáltatói jogkört gyakorol.
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XIII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

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

60. § E rendelet I. fejezetének, IV–IX. fejezetének, 56. § (3) bekezdésének, XI. fejezetének, valamint 58. § (5) bekezdésének
rendelkezéseit az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2008. évi költségvetési fejezeti kezelésû elõirányzatainak
felhasználásáról  szóló Szabályzatának kiadásáról  szóló 11/2008. (IK 3.) IRM utasítás, továbbá a 2007–2013 közötti
programozási idõszakban a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános programból származó
támogatások felhasználásának alapvetõ szabályairól, intézményrendszerérõl, a pénzügyi irányítási és ellenõrzési
rendszerek kialakításáról  szóló 3/2009. (II. 13.) IRM rendelet alapján a hatályba lépése elõtt vállalt kötelezettségekre
nézve is alkalmazni kell.

61. § Ez a rendelet a következõ közösségi határozatok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
a) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008–2013-as idõszakra

az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról és a 2004/904/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezésérõl
 szóló, 2007. május 23-i 2007/573/EK európai parlamenti és a tanácsi határozat;

b) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007–2013-as idõszakra
a Külsõ Határok Alap létrehozásáról  szóló, 2007. május 23-i 2007/574/EK európai parlamenti és a tanácsi határozat;

c) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008–2013-as idõszakra
az Európai Visszatérési Alap létrehozásáról  szóló, 2007. május 23-i 2007/575/EK európai parlamenti és a tanácsi
határozat;

d) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007–2013-as idõszakra
a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítõ európai alap létrehozásáról  szóló, 2007. június 25-i
2007/435/EK tanácsi határozat;

e) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008–2013-as idõszakra
az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról  szóló 573/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak
a tagállamok igazgatási és ellenõrzési rendszerei, az igazgatási és pénzügyi irányításra vonatkozó szabályok,
valamint az alap által társfinanszírozott projektek kiadásainak támogathatósága tekintetében történõ
végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról  szóló, 2007. december 19-i 2008/22/EK bizottsági
határozat;

f) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007–2013-as idõszakra
a Külsõ Határok Alap létrehozásáról  szóló 574/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak a tagállamok
igazgatási és ellenõrzési rendszerei, az igazgatási és pénzügyi irányításra vonatkozó szabályok, valamint az alap
által társfinanszírozott projektek kiadásainak támogathatósága tekintetében történõ végrehajtására vonatkozó
szabályok megállapításáról  szóló, 2008. március 5-i 2008/456/EK bizottsági határozat;

g) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007–2013-as idõszakra
a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítõ európai alap létrehozásáról  szóló 2007/435/EK
tanácsi határozatnak a tagállamok igazgatási és ellenõrzési rendszerei, az igazgatási és pénzügyi irányításra
vonatkozó szabályok, valamint az alap által társfinanszírozott projektek kiadásainak támogathatósága
tekintetében történõ végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról  szóló, 2008. március 5-i 2008/457/EK
bizottsági határozat, valamint

h) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008–2013-as idõszakra
az Európai Visszatérési Alap létrehozásáról  szóló 575/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak
a tagállamok igazgatási és ellenõrzési rendszerei, az igazgatási és pénzügyi irányításra vonatkozó szabályok,
valamint az alap által társfinanszírozott projektek kiadásainak támogathatósága tekintetében történõ
végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról  szóló, 2008. március 5-i 2008/458/EK bizottsági
határozat.
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62. § Hatályát veszti a 2007–2013 közötti programozási idõszakban a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása
általános programból származó támogatások felhasználásának alapvetõ szabályairól, intézményrendszerérõl,
a pénzügyi irányítási és ellenõrzési rendszerek kialakításáról  szóló 3/2009. (II. 13.) IRM rendelet.

63. § (1) A 62. § az e rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
(2) Ez a § az (1) bekezdésben meghatározott napot követõ napon hatályát veszti.

Dr. Forgács Imre s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

1. melléklet a 17/2010. (IV. 29.) IRM rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott, ................................ a/z/ ..................... vezetõje, jogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy ............. évben 
az általam vezetett szervezetnél az elõ írásoknak meg fele lõen gondoskodtam az európai uniós támogatásokkal
kapcsolatos feladatok ellátásához kapcsolódó belsõ kontroll rendszerek hatékony, eredményes és gazdaságos
mûködtetésérõl.
Gondoskodtam
– a feladatok ellátására vonatkozó megállapodásban/szerzõdésben/jogszabályban elõírt tevékenységek

meghatározott követelményeknek megfelelõ ellátásáról,
– a szervezet feladatainak ellátásában a szakmai hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság

követelményeinek érvényesítésérõl,
– a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítésérõl, azok teljességérõl és

hitelességérõl,
– a belsõ kontroll megszervezésérõl és hatékony, eredményes és gazdaságos mûködtetésérõl.
Kijelentem, hogy
– a benyújtott beszámolók és elszámolások a legjobb tudásom szerint a  valóságnak megfelelõek, teljeskörûek és

pontosak,
– olyan rendszert vezettem be, ami megfelelõ bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerûségére és

szabályszerûségére vonatkozóan, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
– a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelõsségi körök meghatározása, mûködtetése, a vezetõk a szervezet

minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítõ eszközökkel annak érdekében, hogy végre
tudják hajtani a kitûzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységrõl a vezetõi
beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan
értékeltem.

Kelt,

               P. H.

...............................................
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak  miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt,

               P. H.

...............................................
aláírás
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 36/2010. (IV. 29.) KHEM rendelete
a villamosenergia-piaci egyetemes szolgáltatás árképzésérõl, valamint az egyetemes szolgáltatás
keretében nyújtandó termékcsomagokról  szóló 44/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet módosításáról

A villamos energiáról  szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170.  §-a (2) bekezdésének 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1.  §-a
(1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1.  § A villamosenergia-piaci egyetemes szolgáltatás árképzésérõl, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében
nyújtandó termékcsomagokról  szóló 44/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet 3.  § (9) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(9) A „H” árszabás szerint számolható el a központi fûtésrõl és melegvíz-szolgáltatásról  szóló kormányrendelet szerinti
fûtési idényben a külön mért felhasználói áramkörre állandó jelleggel, megfelelõ segédeszköz (szerszám) hiányában
állagsérelem nélkül nem leválasztható módon, nem dugaszolhatóan csatlakoztatott, legalább 3 jósági fokú (levegõ-víz 
hõszivattyú esetén +2 Celsius fok levegõ-, és +35 Celsius fok elõremenõ vízhõmérsékletnél mérve) hõszivattyúk, és
a napenergiából és egyéb megújuló energiaforrásokból nyert hõt épületek hõellátására hasznosító berendezések
üzemeltetését közvetlenül szolgáló készülékek (pl. keringetõszivattyúk, automatikák) villamosenergia-fogyasztása.
A berendezések alkalmazására vonatkozó további feltételeket az egyetemes szolgáltató és az elosztó
az üzletszabályzatában határozza meg.”

2.  § Nem lép hatályba a villamosenergia-piaci egyetemes szolgáltatás árképzésérõl, valamint az egyetemes szolgáltatás
keretében nyújtandó termékcsomagokról  szóló 44/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet módosításáról  szóló 70/2009. (XII. 4.)
KHEM rendelet módosításáról  szóló 30/2010. (IV. 15.) KHEM rendelet.

3.  § Ez a rendelet 2010. április 30-án lép hatályba és 2010. május 1-jén hatályát veszti.

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

A pénzügyminiszter 18/2010. (IV. 29.) PM rendelete
a pénzügyi szolgáltatás közvetítõi hatósági képzés követelményrendszerérõl 
és a hatósági vizsgáról

A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról  szóló 1996. évi CXII. törvény 235.  § (2) bekezdés h) pontjában és
a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl  szóló 2003. évi LX. törvény 235.  § b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § g) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. A rendelet alkalmazási köre

1. § E rendelet határozza meg
a) a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról  szóló 1996. évi CXII. törvény (a továb biak ban: Hpt.) 219/D §

(1) bekezdés b) pont bf) alpontja és a 235.  § (2) bekezdés h) pontja szerinti hatósági vizsga (a továb biak ban:
hatósági vizsga) követelményeit,

b) a hatósági vizsgák szervezésére és a hatósági vizsgán vizsgáztatásra jogosultak körét és
c) a hatósági vizsgára felkészítõ hatósági képzésre vonatkozó szabályokat.

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 65. szám 14315



2. A képzõ szerv és a hatósági képzés

2. § (1) A pénzügyi szolgáltatás közvetítõi tevékenység gyakorlását lehetõvé tevõ pénzügyi szolgáltatás közvetítõi hatósági
vizsgának és az ahhoz szükséges képzésnek az e rendelet feltételeinek megfelelõ képzés és vizsga fogadható el.

(2) A hatósági képzés az 1. mellékletben meghatározott vizsgatárgyak ismeretanyagának oktatása révén a hatósági
vizsgára történõ felkészítést biztosítja.

(3) A pénzügyi szolgáltatás közvetítõi tevékenység gyakorlását lehetõvé tevõ hatósági vizsga letételéhez azon képzés
fogadható el, amelyet a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirõl
 szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet mellékletében szereplõ, az Országos Képzési Jegyzéknek megfelelõ valamely
szakképesítés oktatására jogosult, a felnõttképzésrõl  szóló tör vény alapján akkreditált intézmény végez, vagy amelyet
a Magyar Köztársaság területén pénzügyi szolgáltatási tevékenységek végzésére jogosult intézmény a saját és a Hpt.
2. számú melléklet III. rész 36. pontja szerint vele egy csoportba tartozó társaságok munkavállalói, közvetítõi számára
nyújt.

3. § (1) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továb biak ban: Hatóság) jegyzéket vezet a 2.  § (3) bekezdésben
meghatározott képzést és vizsgáztatást végzõ képzõ szervekrõl.

(2) A Hatóság által vezetett jegyzék azokat a szerveket tartalmazza, amelyek
a) a 2.  § (3) bekezdésben meghatározott követelményeknek megfelelnek,
b) megnevezik a 7.  § (1) bekezdés szerinti igazolás kiállítására jogosult személyek nevét,
c) rendelkeznek a 4.  § szerinti képzési programmal,
d) rendelkeznek a 6.  § szerinti képzéshez szükséges, az e rendeletben meghatározott személyi feltételekkel,
e) 8.  § (2) bekezdés c) és e) pontjában foglaltak  miatti törlésére a jegyzékbe  való felvételére irányuló kérelmének

benyújtását megelõzõ két éven belül nem került sor és
f) rendelkeznek a képzéshez és vizsgáztatáshoz szükséges, az e rendeletben meghatározott tárgyi feltételekkel.

(3) A képzõ szervekrõl vezetett jegyzék tartalmazza:
a) a képzõ szerv megnevezését, székhelyét, levelezési címét, a képzés helyszínének címét,
b) a jegyzékszámot,
c) a jegyzékbe  való felvétel idõpontját és
d) a jegyzékbõl  való törlés idõpontját és okát.

(4) A képzõ szerv a (2) bekezdésben foglalt feltételek és a (3) bekezdés a) pontjában foglaltak változását a Hatóságnak
a változástól számított 5 munkanapon belül bejelenti.

(5) A képzõ szerv jegyzékben foglalt adatait a tevékenység ellenõrzése és egyéb hatósági, bírósági eljárásban történõ
felhasználás céljából a Hatóság a képzõ szerv jegyzékbõl  való törlését köve tõen 5 évig megõrzi.

 4. § A képzési program tartalmazza:
a) a képzés során megszerezhetõ ismereteket,
b) a képzésben  való részvétel feltételeit,
c) a képzés idõtartamát, amely vizsgatárgyanként nem lehet kevesebb 5 óránál,
d) a képzés módszereit,
e) a maximális csoportlétszámot, amely legfeljebb 30 fõ lehet és
f) a résztvevõk jelenléti nyilvántartásának rendjét.

5. § A képzésben  való részvétel feltétele, hogy a résztvevõ legalább középfokú végzettséggel rendelkezzen, és
hozzájáruljon az igazolás kiállítása céljából természetes személyazonosító adatai és lakcímadatai képzõ szerv általi
kezeléséhez.

6. § A képzõ szervnél oktatóként az a személy foglalkoztatható, aki felsõfokú végzettséggel rendelkezik, és hitelintézetnél,
pénzügyi vállalkozásnál, pénzforgalmi intézménynél, pénzügyi közvetítõi tevékenységet folytató vállalkozásnál,
az államigazgatásban pénzügyi vagy gazdasági területen, vagy hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások, pénzügyi
szolgáltatás közvetítõk szakmai érdekképviseleti szervénél legalább 3 éves pénzügyi szakmai tapasztalatot szerzett.

7. § (1) A képzõ szerv a képzésen részt vevõ mindazon személyek részére igazolást állít ki, akik a nyilvántartás szerint igazolt
módon az oktatott vizsgatárgyhoz rendelt óraszám legalább 80%-ában a képzésen részt vettek.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti igazolás tartalmazza:
a) a képzõ szerv pontos megnevezését,
b) az oktatott vizsgatárgyak 1. melléklet szerinti felsorolását,
c) a képzésben részt vett személy 3. mellékletben meghatározott adatait,
d) az igazolás kiállításának helyét, dátumát,
e) az igazolás aláírására jogosult személy nevét, aláírását és
f) a képzés befejezésének idõpontját.

(3) A képzõ szerv a képzésen résztvevõk jelenléti nyilvántartását a képzés befejezésének idõpontjától számított
12 hónapig megõrzi, és ugyaneddig az idõpontig vezet nyilvántartást az (1) bekezdés szerinti igazolásokról.

8. § (1) A jegyzékben szereplõ képzõ szervek által szervezett képzés és vizsgáztatás e rendeletben foglalt feltételeknek  való
folyamatos megfelelését a Hatóság ellenõrzi.

(2) A Hatóság törli a jegyzékbõl a képzõ szervet, ha
a) a képzõ szerv kéri a törlését,
b) a képzõ szerv jogutód nélkül megszûnik,
c) az ellenõrzés során a Hatóság ismételt vagy súlyos jogszabálysértést, vagy a vizsgaszabályzat ismételt vagy súlyos

megsértését állapítja meg,
d) a képzõ szerv a változás-bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget vagy
e) a képzõ szerv a képzési programban foglaltakat megszegi.

9. § (1) A képzés idõpontjairól és a képzéssel kapcsolatos egyéb tudni valókról a képzõ szerv az internetes honlapján nyújt
tájékoztatást.

(2) A képzõ szervek jegyzékérõl, elérhetõségérõl, a képzések idõpontjairól a Hatóság az internetes honlapján nyújt
tájékoztatást.

3. A pénzügyi szolgáltatás közvetítõi hatósági vizsga

10. § Hatósági vizsgát az tehet, aki legalább középfokú végzettséggel rendelkezik, és a hatósági képzést a hatósági vizsgát
megelõzõ 12 hónapon belül befejezte, amelyet a 7.  § (1) bekezdés szerinti igazolással bizonyít.

11. § (1) A hatósági vizsga a 1. mellékletben meghatározott vizsgatárgyakból áll. A hatósági vizsgát valamennyi vizsgatárgyból
egyidejûleg kell letenni.

(2) A hatósági vizsga az 1. mellékletben meghatározott vizsgatárgyak alapszintû szakmai ismeretét kéri számon.

4. A hatósági vizsga általános szabályai

12. § (1) A Hatóság által kijelölt vizsgabiztos kizárólag az a természetes személy lehet, aki legalább középfokú végzettséggel
rendelkezik, és hozzájárul a kijelölés céljából természetes személyazonosító adatai és elérhetõsége Hatóság általi
kezeléséhez.

(2) Akivel szemben a Hatóság az ellenõrzése során ismételt vagy súlyos jogszabálysértést, vagy a vizsgaszabályzat
ismételt vagy súlyos megsértését állapítja meg, a megállapítástól számított két évig vizsgabiztosnak nem jelölhetõ ki.

(3) A vizsgabiztos nem mûködhet közre a vizsgáztatásban annál a képzõ szervnél, amellyel munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

(4) A vizsgabiztos és a vizsgáztatást ellenõrzõ személy nem lehet olyan személy, aki a vizsgázóval a Polgári
Törvénykönyvrõl  szóló tör vény szerinti hozzátartozói kapcsolatban áll, vagy aki a vizsgázó hatósági képzésében részt
vett.

13. § (1) A hatósági vizsga elõre meghatározott helyszínen és idõben, számítógépes vizsgaprogram igénybevételével vagy
írásban, magyar nyelvû feleletválasztós feladatlap kitöltésével tehetõ le.

(2) A képzõ szervnek rendelkeznie kell a képzés és a hatósági vizsga helyszínén az azon részt vevõk létszámának megfelelõ 
számú számítógéppel és a szükséges számítógépes programokkal.
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(3) A hatósági vizsga idõtartama alatt a vizsgahelyiségben kizárólag a vizsgázók, vizsgabiztosok, a vizsgáztatást ellenõrzõ
személyek tartózkodhatnak. A vizsgahelyiségben a hatósági vizsga idõtartama alatt a hatósági vizsga biztonságos
lebonyolítása érdekében a vizsgabiztos engedélyével segítõ személy is tartózkodhat, ha vele szemben nem állnak
fenn a 12.  § (4) bekezdésében foglalt kizáró okok.

(4) A hatósági vizsgára jelentkezõ személyazonosságának vizsgálata személyazonosító igazolvány vagy
személyazonosság igazolására alkalmas más, arcképes igazolvány adatai alapján történik.

(5) A hatósági vizsga lebonyolítására vonatkozó szabályokat tartalmazó vizsgaszabályzatot a Hatóság elkészíti, és
az internetes honlapján közzéteszi. A pénzügyi szolgáltatás közvetítõi hatósági vizsgával kapcsolatos egyéb
tudni valókról a Hatóság az internetes honlapján közleményt tesz közzé.

14. § (1) A hatósági vizsgára történõ jelentkezést – a tervezett hatósági vizsga helyszínének és elõ ze tes idõpontjának
megjelölésével – a képzõ szerv útján a Hatósághoz kell benyújtani úgy, hogy a jelentkezés a hatósági vizsga megjelölt
elõ ze tes idõpontját legalább 15 nappal megelõzõen megérkezzen a Hatósághoz.

(2) A jelentkezés a 3. mellékletben megjelölt jelentkezési lap kitöltésével történik, amelyet a Hatóság az internetes
honlapján közzétesz. A jelentkezési laphoz csatolni kell a középfokú végzettséget igazoló okirat hiteles másolatát, és
a 19.  §-ban meghatározott vizsgadíj megfizetésére vonatkozó igazolást, és a képzõ szerv által kiállított, a 7.  §
(1) bekezdésében meghatározott igazolást. A hatósági vizsgára jelentkezõ köteles nyilatkozni a jelentkezési lapon
a vizsgaszabályzat elfogadásáról és arról, hogy hozzájárul a jelentkezési lapon szereplõ adatainak a tanúsítvány
kiállítása céljából Hatóság általi kezeléséhez.

(3) A hiányosan benyújtott jelentkezést a Hatóság nem fogadja el, azt hiánypótlásra visszaküldi.
(4) A Hatóság minden hatósági vizsgára jelentkezõ részére a jelentkezéstõl számított két hónapon belül köteles

vizsgaidõpontot biztosítani, és arról a jelentkezõt a képzõ szerv útján írásban értesíteni.
(5) A Hatóság köteles szükséges számú, de havonta – augusztus és december hónapok kivételével – legalább két hatósági 

vizsgát szervezni, és azok elõ ze tes idõpontjait legalább 3 hónappal elõre, közlemény formájában az internetes
honlapján közzétenni.

15. § (1) A hatósági vizsgáról vizsgajegyzõkönyvet kell készíteni, amelyet a vizsgabiztos a hatósági vizsgát követõ munkanapon 
továbbít a Hatóság részére. A vizsgajegyzõkönyv tartalmazza a vizsgázók nevét, aláírását, a hatósági vizsga helyszínét,
kezdõ és befejezõ idõpontját, a vizsgabiztos és a vizsgáztatást ellenõrzõ személyek aláírását, a hatósági vizsga
eredményét vizsgázók szerint. A vizsgajegyzõkönyv tartalmazza továbbá a felfüggesztett vizsgázó nevét,
a felfüggesztés okát és a körülményekre vonatkozó rövid ismertetést.

(2) A hatósági vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó a feladatok megoldására adható összes pontszám legalább 75%-át
elérte.

(3) A pénzügyi szolgáltatás közvetítõi hatósági vizsga sikeres letételét a 2. melléklet szerinti tanúsítvány igazolja, amelyet
a Hatóság a vizsgajegyzõkönyvek beérkezését követõ 15 napon belül állít ki. A Hatóság az általa a 2. mellékletnek
meg fele lõen kiállított tanúsítványokról és a vizsgázókról nyilvántartást vezet. A hatósági vizsga sikeres letételét
igazoló tanúsítványokra a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény szabályait kell alkalmazni.

(4) Az elveszett vagy megsemmisült tanúsítvány pótlására igény esetén a Hatóság a nyilvántartása alapján másodlatot
állít ki, amit az igénylõ a jelentkezési lapon megjelölt személyes adatainak megadásával igényelhet.

16. § A Hatóság érvényteleníti annak a vizsgázónak a vizsgáját, aki a hatósági vizsgát a Hatóság félrevezetésével, hamis
adatok közlésével, jogszabályban meghatározott feltételek hiányában vagy a vizsgáztatás szabályainak megsértésével 
tette le. Amennyiben a tanúsítványt a Hatóság már kiadta, úgy intézkedik annak visszavonásáról.

17. § Sikertelen hatósági vizsgát követõ újabb hatósági vizsgára történõ jelentkezés a 3. mellékletben megjelölt jelentkezési 
lap megfelelõ kitöltésével történik, amelyhez csatolni kell a vizsgadíj újbóli befizetésére vonatkozó igazolást.

18. § A hatósági képzéssel és vizsgával kapcsolatban felmerült sérelem esetén a tudomásszerzéstõl számított
8 munkanapon belül a képzõ szervnél benyújtandó kifogásnak van helye. A képzõ szerv a kifogást – annak
beérkezésétõl számított 8 munkanapon belül – megküldi a Hatóságnak kivéve, ha a képzõ szerv a kifogás tárgyát
képezõ intézkedését visszavonja, vagy a kifogásnak meg fele lõen jár el. A Hatóság a kifogás beérkezésétõl számított
22 munkanapon belül a kifogást megvizsgálja, és annak eredményérõl értesíti az érintettet.
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5. A hatósági vizsga díjának mértékére, megfizetésére és visszatérítésére vonatkozó szabályok

19. § (1) A pénzügyi szolgáltatás közvetítõi hatósági vizsga díja kilencezer forint.
(2) A díjat a jelentkezõ a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000–00283834–00000000 számú kincstári

elõirányzat felhasználási keretszámlájára fizeti be, a közlemény rovatban a jelentkezõ neve és a „pénzügyi szolgáltatás
közvetítõi hatósági vizsgadíj” megjegyzés feltüntetésével. A Hatóság az igazgatási jellegû szolgáltatási díjat
az államháztartásról  szóló tör vény szerint igazgatási szolgáltatási díjbevételként számolja el.

20. § (1) Ha a jelentkezõ a hatósági vizsgán nem vesz részt, a képzõ szerv útján a Hatósághoz a vizsgaidõpontot 2 munkanappal
megelõzõen írásban benyújtott kérelmében kérheti a díj visszatérítését. A Hatóság a díjat visszatéríti, ha a kérelem
határidõben megérkezik.

(2) Ha a vizsgázó a hatósági vizsgán önhibáján kívüli váratlan okból nem jelent meg, az akadály megszûnésétõl számított
8 munkanapon belül, de legkésõbb az elmulasztott vizsgaidõpontot követõ 45 munkanapon belül írásban a képzõ
szerv útján benyújtott kérelemben – a körülményekre vonatkozó igazolás csatolásával – kérheti a díj utólagos
visszatérítését, vagy térítésmentesen új vizsgaidõpont biztosítását.

6. Záró rendelkezés

21. § E rendelet a kihirdetését követõ tizenötödik napon lép hatályba.

22. § (1) A függõ és független biztosításközvetítõi hatósági képzés követelményrendszerérõl és a hatósági vizsgáról  szóló
18/2008. (VI. 13.) PM rendelet (a továb biak ban: Rendelet) 2.  § (4) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
(Hatóság által vezetett jegyzék azon feltételekkel rendelkezõ szerveket tartalmazza, melyek)
„e) az 5.  § (3) bekezdésének c) és e) pontjában foglaltak  miatti törlésére a jegyzékbe  való felvételére irányuló
kérelmének benyújtását megelõzõ két éven belül nem került sor.”

(2) A Rendelet 8.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Hatóság által kijelölt vizsgabiztos kizárólag az a természetes személy lehet, aki
a) felsõfokú végzettséggel rendelkezik, továbbá vagy biztosítási szakjogász képzettséggel rendelkezik, vagy
biztosítónál, biztosításközvetítõi tevékenységet folytató gazdasági társaságnál,  illetve az államigazgatás pénzügyi,
 illetve gazdasági területén vagy biztosítók, biztosításközvetítõk, szaktanácsadók szakmai érdekképviseleti szervénél
legalább 5 éves biztosításszakmai tapasztalatot szerzett, vagy
b) középfokú végzettséggel rendelkezik, és biztosítónál, biztosításközvetítõnél vagy szaktanácsadónál legalább
10 éves biztosításszakmai tapasztalatot szerzett, és
hozzájárul a természetes személyazonosító adatainak (családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye,
ideje, anyja születési családi és utóneve), továbbá elérhetõségének a Hatóság általi kezeléséhez.”

(3) A Rendelet 8.  §-a az (1) bekezdést köve tõen a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Akivel szemben a Hatóság az ellenõrzése során ismételt vagy súlyos jogszabálysértést, vagy a vizsgaszabályzat
ismételt vagy súlyos megsértését állapítja meg, ennek megállapításától számított két évig vizsgabiztosnak nem
jelölhetõ ki.”

(4) A Rendelet 9.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A jelentkezés az 5. számú mellékletben megjelölt jelentkezési lap kitöltésével történik, amelyhez csatolni kell
az érettségi bizonyítvány hiteles másolatát, vagy a 7.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott, a munkáltató által
kiállított, biztosításszakmai tapasztalatra vonatkozó eredeti igazolást. A jelentkezési laphoz csatolni kell továbbá
a 11/A.  §-ban meghatározott vizsgadíj megfizetésére vonatkozó igazolást, valamint – a 7.  § (4) bekezdésében
meghatározott személyek kivételével – a képzõ szerv által kiállított, a 4.  § (1) bekezdésében meghatározott igazolást.
A vizsgára jelentkezõ a jelentkezési lapon köteles nyilatkozni a vizsgaszabályzat elfogadásáról és arról, hogy hozzájárul
a természetes személyazonosító adatainak a Hatóság általi kezeléséhez.”

(5) A Rendelet 9.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A Hatóság minden vizsgára jelentkezõ részére a jelentkezéstõl számított két hónapon belül köteles
vizsgaidõpontot biztosítani, és arról a jelentkezõt a képzõ szerv útján írásban értesíteni.”
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(6) A Rendelet 11.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11.  § A hatósági képzéssel,  illetve vizsgával kapcsolatban felmerült sérelem esetén a tudomásszerzéstõl számított
8 munkanapon belül a képzõ szervnél benyújtandó kifogásnak van helye. A képzõ szerv a kifogást – annak
beérkezésétõl számított 8 munkanapon belül – megküldi a Hatóságnak, kivéve, ha a képzõ szerv a kifogás tárgyát
képezõ intézkedését visszavonja,  illetve a kifogásnak meg fele lõen jár el. A Hatóság a kifogás beérkezésétõl számított
22 munkanapon belül a kifogást megvizsgálja, és annak eredményérõl értesíti az érintettet.”

(7) A Rendelet 11/A.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A vizsgadíjat a jelentkezõ a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00283834-00000000 számú
kincstári elõirányzat felhasználási keretszámlájára fizeti be, a közlemény rovatban a jelentkezõ neve és
a „biztosításközvetítõi hatósági vizsgadíj” megjegyzés feltüntetésével.”

(8) A Rendelet 11/A.  §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Hatóság az igazgatási jellegû szolgáltatási díjat az államháztartásról  szóló tör vény szerint igazgatási szolgáltatási
díjbevételként számolja el.”

(9) A Rendelet 11/B.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a jelentkezõ a hatósági vizsgán nem vesz részt, a képzõ szerv útján a Hatósághoz a vizsgaidõpontot
2 munkanappal megelõzõen írásban benyújtott kérelemben kérheti a vizsgadíj visszatérítését. A Hatóság a vizsgadíjat
visszatéríti, ha a kérelem határidõben megérkezik.”

(10) A Rendelet a következõ 12/A.  §-sal egészül ki:
„12/A.  § A pénzügyi szolgáltatás közvetítõi hatósági képzés követelményrendszerérõl és a hatósági vizsgáról  szóló
18/2010. (IV. 29.) PM rendelet 22. és 23.  § által módosított rendelkezéseket a hatályba lépését köve tõen indult képzések 
és vizsgák esetén kell alkalmazni.”

23. § (1) A Rendelet 9.  § (7) bekezdésében a „90 nappal” szövegrész helyébe a „3 hónappal” szövegrész lép.
(2) A Rendelet 11/B.  § (2) bekezdésében a „15 napon” szövegrész helyébe a „8 munkanapon”, a „60 napon” szövegrész

helyébe a „45 munkanapon” szövegrész lép.

24. § A hatálybalépést követõ napon hatályát veszti az e rendelet 22. és 23 §-a.

Dr. Oszkó Péter s. k.,
pénzügyminiszter

1. melléklet a 18/2010. (IV. 29.) PM rendelethez

A pénzügyi szolgáltatás közvetítõi hatósági vizsga követelményei

1. Vizsgatárgy: A pénzügyi piacok
1.1. Pénzügyi piacok szereplõi, tevékenységük és szolgáltatásaik
1.1.1. Pénzügyi piac fogalma
1.1.2. Pénzügyi közvetítõrendszer intézményei (bank, szakosított hitelintézet, szövetkezeti hitelintézet, pénzügyi

vállalkozás, pénzforgalmi intézmény, biztosító, befektetési vállalkozás, befektetési alapkezelõ)
1.1.3. Kétszintû bankrendszer fogalma (Magyar Nemzeti Bank, hitelintézetek), a jegybank és a hitelintézetek feladatai és

szolgáltatásai
1.1.4. Értékpapír fogalma, fajtái, a tõzsde fogalma és szerepe
1.1.5. A pénzforgalmi szolgáltatások
1.1.6. Pénztári szolgáltatások csoportosítása és fõ szolgáltatásai (önkéntes egészségpénztár, kötelezõ

magánnyugdíjpénztár, önkéntes nyugdíjpénztár)
1.1.7. Eltérés és kapcsolódás a hitelintézeti, a befektetési, a pénztári és a biztosítói szektor és szolgáltatásai között
1.2. A pénzpiac szereplõi
1.2.1. A hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások és a pénzforgalmi intézmények szervezeti formái és értékesítési csatornái
1.2.2. A pénzügyi szolgáltatás közvetítõi tevékenység formái (pénzpiaci függõ közvetítõk, pénzpiaci független közvetítõk)
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1.2.3. A pénzügyi szolgáltatás közvetítõk piacra lépésének feltételei és mûködésük fõbb szabályai
(regisztrációs/engedélyezési követelmény, a végzettségre/szakképesítésre/képesítésre vonatkozó követelmények,
jogkör, kötelezettség)

1.2.4. A pénzpiaci közvetítõk általános tájékoztatási kötelezettsége
1.3. A pénzpiac mûködését érintõ hatóságok és egyéb szervezetek
1.3.1. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének fõbb feladatai, jogkörei

(Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének pénzpiaci közvetítõkre vonatkozó ajánlásai, útmutatói és jogi
állásfoglalásai)

1.3.2. Magyar Nemzeti Bank fõbb feladatai, jogkörei
1.3.3. Gazdasági Versenyhivatal (a pénzpiacot érintõ versenyszabályok lényege)
1.3.4. Adatvédelmi Biztos Hivatala, tevékenységei (a pénzpiaci szektorra vonatkozó adatvédelemmel kapcsolatos szabályok)
1.3.5. A banktitok, az értékpapírtitok a fizetési titok, az üzleti titok és személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok
1.3.6. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelõzésére és megakadályozására vonatkozó jogszabály
1.3.7. Országos Betétbiztosítási Alap
1.3.8. A békéltetõ testület feladata, jogköre
1.3.9. Fogyasztóvédelem, az esetleges jogsérelem orvoslásának lehetõségei

2. Vizsgatárgy: Általános jogi ismeretek
2.1. Jogi kötelmek
2.1.1. Közjegyzõi okiratba foglalt szerzõdések
2.1.2. Egyoldalú kötelezettségvállalási/ tartozáselismerõ okirat
2.1.3. Kétoldalú közjegyzõi okirat
2.1.4. Magánokirati forma
2.1.5. A jelzálogjog és az elidegenítési- és terhelési tilalom bejegyzése
2.1.6. Egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgokra bejegyzett zálogjog bejegyzése
2.1.7. Az adásvételi szerzõdésekkel szemben támasztott követelmények
2.1.8. Meghatalmazások
2.2. Szerzõdésmódosítás
2.2.1. Elõ- és végtörlesztés
2.2.2. Futamidõ-módosítás
2.2.3. Rendelkezésre tartási idõ hosszabbodása
2.2.4. Rendelkezésre tartási idõ rövidülése
2.2.5. Devizanemváltás
2.2.6. Fedezet kiengedés (több ingatlanfedezet esetén)
2.2.7. Fedezetcsere (egy vagy több ingatlanfedezet esetén)
2.2.8. Hitelfedezeti életbiztosítás kiengedése, felmondása
2.2.9. Kockázatot befolyásoló szereplõk módosulása
2.2.10. Zálogkötelezettek személyének változása
2.2.11. Egyoldalú szerzõdésmódosítás szabályai

3. Vizsgatárgy: Lakossági megtakarítási és befektetési termékek
3.1. Lakossági megtakarítási termékek
3.1.1. Fizetési számla (bankszámla)
3.1.2. Bankkártya szolgáltatások
3.1.3. Elektronikus bankszolgáltatások
3.1.4. Számlák, szolgáltatások díjai, kondíciói
3.1.5. Kamatszámítás alapjai, fogalmak, számpéldák
3.1.6. Jelenérték számítás
3.1.7. Számlabetét
3.1.8. Takarékbetét
3.1.9. Betéti okirat
3.1.10. Lakás-takarékpénztári betét
3.1.11. A betéthez kapcsolódó banki díjak, és az egységesített betéti kamatláb mutató

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 65. szám 14321



3.2. Befektetési termékek
3.2.1. A befektetés hozama, kockázata, a kockázatok csökkentése, a befektetés futamideje és a befektetõ likviditása,

egységesített értékpapír hozam mutató
3.2.2. Befektetési termékek
3.2.3. Bankok által kínált értékpapír-befektetések
3.2.4. Elõtakarékossági befektetések
3.2.5. Befektetõ-védelmi Alap (BEVA)

4. Vizsgatárgy: Hitelezési alapfogalmak
4.1. Hitelezési alapfogalmak
4.1.1. A hitel kamatozása
4.1.2. A hitel futamideje
4.1.3. A hitel törlesztése
4.1.4. A hitel devizaneme
4.1.5. Kamatperiódus
4.1.6. Minimális hitelkritériumok
4.1.7. Fedezet alapú finanszírozás, jövedelem alapú finanszírozás
4.1.8. Biztosítékok
4.1.9. Egyéb kockázatcsökkentõ módszerek
4.1.10. A hitel egyéb, kamaton kívüli terhei és a teljes hiteldíj mutató
4.1.11. Központi Hitelinformációs Rendszer, hitelkérelmek benyújtásához szükséges alapdokumentumok
4.2. A kölcsönügyletben részt vevõ személyek
4.2.1. Adós
4.2.2. Fõadós
4.2.3. Kötelezõen bevonandó adóstárs
4.2.4. Fizetõképességet javító adóstárs
4.2.5. Készfizetõ kezes
4.2.6. Zálogkötelezett
4.2.7. Haszonélvezeti jog jogosultja
4.3. Ingatlanfedezetekre vonatkozó szabályok
4.3.1. Fedezetként elfogadható ingatlanokra vonatkozó általános szabályok
4.3.2. Fedezetet terhelõ jogokra vonatkozó elõ írások
4.3.3. Elfogadható fennmaradó feljegyzések/terhek
4.3.4. Fedezetpótlás értékcsökkenés  miatt
4.3.5. Terhelt ingatlanfedezetek elfogadhatóságának általános szabályai
4.3.6. Ingatlanfedezet utólagos terhelése
4.3.7. Több fedezet bevonásának lehetõsége egy hitelügyletbe
4.3.8. Osztatlan közös tulajdonú fedezet
4.3.9. Takarnet
4.4. Biztosítékok
4.4.1. Óvadék
4.4.2. Zálogjog, rendhagyó zálogjog
4.4.3. Kezesség
4.4.4. Állami kezességvállalás és garancia
4.4.5. Életbiztosítás
4.4.6. Vagyonbiztosítás
4.4.7. Felhatalmazó levélen alapuló beszedés
4.4.8. Ritkábban kikötött biztosítéktípusok

5. Vizsgatárgy: Hiteltípusok és hiteltermékek
5.1. Hiteltípusok és hiteltermékek
5.1.1. Lakáscélú hitel
5.1.2. Szabad felhasználású hitel
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5.1.3. Személyi hitel
5.1.4. Hitelkártya
5.1.5. Áruhitel (a fogyasztási hitelek különös szabályai)
5.1.6. Folyószámlahitel
5.1.7. Speciális hitel (diákhitel)
5.1.8. Államilag támogatott hitel
5.1.9. Gépjármûhitel
5.2. Kombinált hitelek
5.2.1. Lakás-elõtakarékossággal kombinált jelzáloghitel
5.2.2. Életbiztosítással kombinált jelzáloghitel
5.3. Lízing
5.3.1. Pénzügyi lízing
5.3.2. Operatív lízing
5.3.3. Gépjármû lízing sajátosságai
5.3.4. Eszközlízing sajátosságai
5.3.5. Az ingatlanlízing sajátosságai
5.3.6. Tartós bérlet

6. Vizsgatárgy: A mikro-, kis- és középvállalati üzletág fõbb termékei és szolgáltatásai
6.1. Hitelügyletek
6.2. Éven belüli forgóeszközhitelek
6.3. Éven túli beruházási hitelek
6.4. Lízing
6.5. Támogatott hitelkonstrukciók
6.6. Egyéb hitel jellegû konstrukciók
6.7. Bankgarancia
6.8. Faktorálás

2. melléklet a 18/2010. (IV. 29.) PM rendelethez

Tanúsítvány a pénzügyi szolgáltatás közvetítõi hatósági vizsgáról

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Tanúsítvány száma: ............................................................................................................
Vizsgázó neve: .........................................................................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ............................................................................................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................................................................................................
Lakcíme: .....................................................................................................................................................................................................................

Jelen tanúsítvány igazolja, hogy a vizsgázó a pénzügyi szolgáltatás közvetítõi hatósági vizsgát sikeresen letette.

Budapest, 20............................................................

                P. H.

................................................
aláírás
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3. melléklet a 18/2010. (IV. 29.) PM rendelethez

Jelentkezési lap a hatósági vizsgára

Jelentkezõ neve/születési neve: .......................................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ............................................................................................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................................................................................................
Lakcíme: .....................................................................................................................................................................................................................

A hatósági vizsga típusa: Pénzügyi szolgáltatás közvetítõi

A hatósági vizsga letételének módja: – számítógépen 
–  írásban

A hatósági vizsgára bocsátás alapja: Középfokú végzettség

A hatósági vizsga tervezett idõpontja: ...........................................................................................................................................................
A tervezett hatósági vizsga helyszíne: ............................................................................................................................................................
Megismételt vizsga esetén az elõzõ, sikertelen vizsga helyszíne és idõpontja: ..............................................................................

Aláírásommal igazolom, hogy a vizsgaszabályzatot megismertem és annak feltételeit elfogadom, valamint
hozzájárulok a fenti adataim Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete általi kezeléséhez.

..........................................., 20 .................

............................................
aláírás
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VI. Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tai és vég zé sei

Az Alkotmánybíróság 52/2010. (IV. 29.) AB határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottságnak az országos népszavazás kitûzésére irányuló
kezdeményezés aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának,  illetve az azon szereplõ kérdés hitelesítésével kapcsolatban
hozott határozata ellen benyújtott kifogás alapján meghozta a következõ

határozatot:

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 9/2009. (I. 9.) OVB határozatát a jelen határozatban foglalt
indokolással helybenhagyja.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Indokolás

1. A kifogás elõterjesztõje országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívének mintapéldányát nyújtotta be
hitelesítés céljából az Országos Választási Bizottsághoz (a továb biak ban: OVB). Az aláírásgyûjtõ íven a következõ
kérdés szerepelt:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy jelen népszavazást követõ év január 1-jétõl a 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet szerinti
elkülönített vízhasználók ugyanezen rendelet szerinti fogyasztónak minõsüljenek?” Az OVB az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányának hitelesítését a 9/2009. (I. 9.) OVB határozatával megtagadta.
Az OVB megállapította, hogy „a beadványozó által feltett kérdés nem tartozik az Országgyûlés hatáskörébe, mert
a kérdésben szereplõ vízhasználói,  illetve fogyasztói minõsítés a felek által a szerzõdési szabadság körében kötött
megállapodás következménye”.
Törvényes határidõn belül kifogás érkezett az Alkotmánybírósághoz az OVB e határozatával szemben. A kifogás
elõterjesztõjének álláspontja szerint „az OVB értékelése következetlen és nem helytálló”. Szerinte a vízhasználói,  illetve 
a fogyasztói minõsítés nem a szerzõdési szabadság körébe tartozik, hanem azt a közmûves ivóvízellátásról és
a közmûves szennyvízelvezetésrõl  szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései határozzák meg.
Mindezek alapján indítványozta, hogy az Alkotmánybíróság az OVB határozatát semmisítse meg, és az OVB-t kötelezze 
új eljárás lefolytatására.

2. A kifogás részben megalapozott.
Az Alkotmánybíróság hatáskörét a jelen ügyben az Alkotmánybíróságról  szóló 1989. évi XXXII. törvény 1.  §
h) pontjában foglaltaknak meg fele lõen a Ve. 130.  §-a határozza meg. Az Alkotmánybíróság kifogás alapján lefolytatott
eljárása jogorvoslati eljárás, melynek során az Alkotmánybíróság – alkotmányos jogállásával és rendeltetésével
összhangban – azt vizsgálja, hogy a beérkezett kifogás megfelel-e a Ve. 77.  § (2) bekezdése a)–c) pontjaiban, valamint
a 130.  § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, valamint az OVB az aláírásgyûjtõ ív hitelesítési eljárásában
az Alkotmánynak és az irányadó tör vényeknek meg fele lõen járt-e el.
A kifogás megfelel a tör vényi feltételeknek, ezért azt az Alkotmánybíróság a Ve. 130.  § (3) bekezdése alapján érdemben 
bírálta el.

3. Az Alkotmánybíróság elsõként azt vizsgálta, hogy a népszavazásra bocsátandó kérdés megfelel-e az Alkotmány 28/B.  § 
(1) bekezdésében foglalt feltételnek. Eszerint országos népszavazás és népi kezdeményezés tárgya az Országgyûlés
hatáskörébe tartozó kérdés lehet.
A jelen esetben a népszavazásra feltenni szándékozott kérdés célja kifejezetten a Kormány kötelezése a közmûves
ivóvízellátásról és a közmûves szennyvízelvezetésrõl  szóló kormányrendelet módosítására, akképpen, hogy a rendelet
szerinti elkülönített vízhasználók ugyanezen rendelet szerinti fogyasztónak minõsüljenek. Az Alkotmány 28/B.  §
(1) bekezdés értelmében a kezdeményezésben szereplõ kérdésnek az Országgyûlés hatáskörébe tartozó kérdésnek
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kell lennie; adott esetben azonban egy, a kérdésben megjelölt kormányrendelet módosítása lenne a népszavazás
tárgya. Így a népszavazásra feltenni kívánt kérdésrõl tartott népszavazás sikere esetén nem az Országgyûlés, hanem
a Kormány lenne a kötelezett, tehát az aláírásgyûjtõ íven szereplõ kérdés nem tartozik az Országgyûlés hatáskörébe.
Mindezek alapján az Alkotmánybíróság az OVB 9/2009. (I. 9.) OVB határozatát a jelen határozatban foglalt indokolással
hagyta helyben.

Az Alkotmánybíróság határozatának közzétételét az OVB határozatnak a Magyar Közlönyben  való megjelenésére
tekintettel rendelte el.

Budapest, 2010. április 26.

Dr. Paczolay Péter s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k., Dr. Bragyova András s. k.,
alkotmánybíró elõadó alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k., Dr. Kiss László s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k., Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Lévay Miklós s. k., Dr. Trócsányi László s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 41/H/2009.

Az Alkotmánybíróság 53/2010. (IV. 29.) AB határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság által országos népszavazás kezdeményezésére irányuló
aláírásgyûjtõ ív és az azon szereplõ kérdés hitelesítése tárgyában hozott határozat ellen benyújtott kifogás alapján
meghozta a következõ

határozatot:

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 322/2007. (IX. 12.) OVB határozatát megsemmisíti, és
az Országos Választási Bizottságot új eljárásra utasítja.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Indokolás

I. 1. A választási eljárásról  szóló 1997. évi C. törvény (a továb biak ban: Ve.) 130.  § (1) bekezdése alapján kifogás érkezett
az Alkotmánybírósághoz az Országos Választási Bizottság (a továb biak ban: OVB) 322/2007. (IX. 12.) OVB határozata
(a továb biak ban: OVBh.) ellen.
Egy beadványozó 2007. augusztus 13-án országos népszavazás kezdeményezésére irányulóan aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányát nyújtotta be, amelyen az alábbi kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyûlés a jelen
kérdésben tartott népszavazás napját követõ 1 éven belül alkossa meg a nemzeti és etnikai kisebbségek országgyûlési
képviseletérõl  szóló tör vényt?”
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Az OVB határozatában megállapította, hogy az aláírásgyûjtõ ív a tör vény ben meghatározott formai, valamint
a népszavazásra feltenni kívánt kérdésre vonatkozó tartalmi követelményeknek eleget tesz, ezért hitelesítésének
akadálya nincs.
A kifogástevõ álláspontja szerint a kérdés sérti az Alkotmány 28/C.  § (5) bekezdés d) pontját, mert az Országgyûlés
hatáskörébe tartozó szervezetalakítási kérdést tartalmaz. A kifogástevõ azért is megengedhetetlennek tartotta
a kérdést, mert egy esetleges nemleges eredmény ellentétes volna az Alkotmánybíróság 35/1992. (VI. 10.) AB
határozatában megállapított mulasztásos alkotmánysértésbõl következõ tör vényhozói kötelezettséggel. Ezért
a kérdés a kezdeményezõ szerint burkolt alkotmánymódosításra irányul.

2. Az Alkotmánybíróság határozatának meghozatala során a következõ jogszabályokat vette alapul:
Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezése:
„2.  § (2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselõi útján,
valamint közvetlenül gyakorolja.”
28/C.  § (5) „Nem lehet országos népszavazást tartani:
(…)
d) az Országgyûlés hatáskörébe tartozó személyi és szervezetalakítási (-átalakítási, -megszüntetési) kérdésekrõl”.
Az Nsztv. vonatkozó rendelkezése:
„13.  § (1) A népszavazásra feltett konkrét kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyértelmûen lehessen
válaszolni.”
A Ve. alkalmazott szabályai:
„130.  § (1) Az Országos Választási Bizottságnak az aláírásgyûjtõ ív, ille tõ leg a konkrét kérdés hitelesítésével kapcsolatos
döntése elleni kifogást a határozat közzétételét követõ tizenöt napon belül lehet – az Alkotmánybírósághoz címezve –
az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani.
(2) Az Országgyûlés népszavazást elrendelõ, valamint kötelezõen elrendelendõ népszavazás elrendelését elutasító
határozata elleni kifogást a határozat közzétételét követõ nyolc napon belül lehet – az Alkotmánybírósághoz
címezve – az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani. [...]
(3) Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja el. Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság,
ille tõ leg az Országgyûlés határozatát helybenhagyja, vagy azt megsemmisíti, és az Országos Választási Bizottságot,
ille tõ leg az Országgyûlést új eljárásra utasítja.”

II. A kifogás megalapozott.
1. Az Alkotmánybíróságnak a jelen ügyben irányadó hatáskörét az Alkotmánybíróságról  szóló 1989. évi XXXII. törvény

1.  § h) pontjában foglaltaknak meg fele lõen a Ve. 130.  §-a határozza meg. Az Alkotmánybíróságnak a kifogás alapján
lefolytatott eljárása jogorvoslati eljárás. Ennek során az Alkotmánybíróság – alkotmányos jogállásával és
rendeltetésével összhangban – a beérkezett kifogás keretei között azt vizsgálja, hogy az aláírásgyûjtõ ív és
a népszavazásra szánt kérdés megfelel-e a jogszabályi feltételeknek, és hogy az OVB az aláírásgyûjtõ ív hitelesítési
eljárásában az Alkotmánynak és az irányadó tör vényeknek meg fele lõen járt-e el.

2. Az Alkotmánybíróság a 25/2004. (VII. 7.) AB határozatban kimondta: „Az Alkotmány szabálya szerint már nem csak
személyi kérdésekben  való döntésekrõl nem lehet országos népszavazást tartani, hanem az Országgyûlés hatáskörébe 
tartozó szervezetalakítási (szervezetátalakítási, szervezetmegszüntetési) kérdésekrõl sem. Olyan következtetésre nem
lehet jutni az Alkotmány szövege alapján, hogy a tilalom csupán valamely szerv belsõ szervezetének átalakítását érintõ 
kérdésre vonatkozik. Az Alkotmány szervezetalakítás alatt nem csupán valamely szerv belsõ szervezetének
megállapítását érti, hanem a szerv létrehozását vagy átalakítását is.” (ABH 2004, 384.)
Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a nemzeti és etnikai kisebbségek országgyûlési képviseletének szabályozása
az Országgyûlés hatáskörébe tartozó szervezetátalakítási kérdésnek minõsül, mert az Országgyûlési struktúrájának,
bizottsági és frakciószabályainak átalakítását követeli meg. Ezért a kérdés az Alkotmány 28/C.  § (5) bekezdés
d) pontjában foglalt tilalomba ütközik.
Mindezek alapján az Alkotmánybíróság az OVB 322/2007. (IX. 12.) OVB határozatát megsemmisítette, és az OVB-t új
eljárásra utasította.

3. A kifogástevõ utalt az Alkotmánybíróság 35/1992. (VI. 10.) AB határozatára is. Ezzel kapcsolatban az Alkotmánybíróság
megjegyzi, hogy a hivatkozott határozat kizárólag azért állapított meg mulasztást, mert az Országgyûlés nem alkotta
meg a nemzeti és etnikai kisebbségeknek a szervezett önkormányzáshoz  való jogát, és annak „feltételeit és
körülményeit” biztosító tör vényt. Az Országgyûlés ennek a feladatának 1993-ban eleget tett. (Lásd a nemzeti és etnikai 
kisebbségek jogairól  szóló 1993. évi LXXVII. törvényt.)
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4. Mivel az Alkotmány 28/C.  § (5) bekezdés d) pontja alapján az aláírásgyûjtõ ív mintapéldánya nem hitelesíthetõ, ezért
az Alkotmánybíróság nem foglalt állást a kifogástevõnek az Alkotmány burkolt módosításával összefüggõ
indítványáról.

Az Alkotmánybíróság a határozat közzétételét az OVB határozatának a Magyar Közlönyben  való megjelenésére
tekintettel rendelte el.

Budapest, 2010. április 27.

Dr. Paczolay Péter s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k., Dr. Bragyova András s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k., Dr. Kiss László s. k.,
elõadó alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k., Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Lévay Miklós s. k., Dr. Trócsányi László s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 1194/H/2007.

Az Alkotmánybíróság 54/2010. (IV. 29.) AB határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság által országos népszavazás kezdeményezésére irányuló
aláírásgyûjtõ ív és az azon szereplõ kérdés hitelesítése tárgyában hozott határozat ellen benyújtott kifogás alapján
meghozta a következõ

határozatot:

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 320/2007. (IX. 12.) OVB határozatát helybenhagyja.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Indokolás

1. A választási eljárásról  szóló 1997. évi C. törvény (a továb biak ban: Ve.) 130.  § (1) bekezdése alapján kifogás érkezett
az Alkotmánybírósághoz az Országos Választási Bizottság (a továb biak ban: OVB) 320/2007. (IX. 12.) OVB határozata
(a továb biak ban: OVBh.) ellen.
A kifogástevõ 2007. augusztus 13-án országos népszavazás kezdeményezésére irányulóan aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányát nyújtotta be, amelyen az alábbi kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az országgyûlési
képviselõk választásán induló, legalább 3 éve bejegyzett, etnikai kisebbséget képviseletét alapszabályában rögzített
pártok a pártlistára leadott és országosan összesített szavazatok legalább 2%-nak elérése esetén képviselõi
mandátumhoz jussanak?”
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Az OVB az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadta. Az OVBh. indokolása megállapította, hogy
a kezdeményezés nem felel meg az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl  szóló 1998. évi III. törvény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) bekezdésében megfogalmazott egyértelmûségi követelménynek.
Az OVB álláspontja szerint a feltett kérdés alapján nem határozható meg, hogy a kezdeményezõ a területi és országos
listákról  való mandátumszerzésre vonatkozó 5%-os mértékû „küszöb” mérséklését szeretné a kisebbséget képviselõ
pártok tekintetében 2%-ra mérsékelni, vagy részükre a 2%-os szavazatarány elérése esetén kíván egy mandátumot
juttatni, függetlenül attól, hány mandátum illetné meg a pártot egyébként a területi listákról,  illetve az országos listáról.
Az OVB továbbá arra a megállapításra jutott, hogy eredményes népszavazás esetén a kérdésben szereplõ szabályozás
csak az Alkotmány módosításával vezethetõ be, mert ez a választójog egyenlõségének alkotmányos elve alól
teremtene olyan kivételt, melyre csak az Alkotmányban adható felhatalmazás. Ezért a kérdést a burkolt
alkotmánymódosításra irányuló jellege  miatt is elutasította az OVB.
A kifogástevõ álláspontja szerint a kezdeményezés megfelel a jogszabályoknak, az aláírásgyûjtõ ív hitelesíthetõ, ezért
az OVBh. indoklása nem helytálló. A kifogástevõ indokolása szerint a kérdés a választásokról  szóló jogszabályokhoz
igazodik, ezért teljesülnek a normavilágosság feltételei. A kifogástevõ továbbá megfogalmazta, hogy a népszavazás
eredményébõl nem következne alkotmánymódosítás, mert az Alkotmány alacsonyabb szintû szabályozásra hagyja
az ilyen jellegû kérdések eldöntését.

2. Az Alkotmánybíróságnak a jelen ügyben irányadó hatáskörét az Alkotmánybíróságról  szóló 1989. évi XXXII. törvény
1.  § h) pontjában foglaltaknak meg fele lõen a Ve. 130.  §-a határozza meg. Az Alkotmánybíróságnak a kifogás alapján
lefolytatott eljárása jogorvoslati eljárás. Ennek során az Alkotmánybíróság – alkotmányos jogállásával és
rendeltetésével összhangban – a beérkezett kifogás keretei között azt vizsgálja, hogy az aláírásgyûjtõ ív és
a népszavazásra szánt kérdés megfelel-e a jogszabályi feltételeknek, és hogy az OVB az aláírásgyûjtõ ív hitelesítési
eljárásában az Alkotmánynak és az irányadó tör vényeknek meg fele lõen járt-e el.

3. Az OVB határozatában megállapította, hogy a népszavazásra feltenni kívánt kérdés nem felel meg az Nsztv. 13.  §
(1) bekezdésében rögzített egyértelmûség követelményének. [A népszavazási kérdéssel szemben támasztott
egyértelmûség követelményének alkotmánybírósági értelmezése: 51/2001. (XI. 29.) AB határozat, ABH 2001, 392, 396.;
25/2004. (VII. 7.) AB határozat, ABH 2004, 381, 386.; 105/2007. (XII. 13.) AB határozat, ABH 2007, 891, 895.; 112/2009.
(XI. 20.) AB határozat, MK 2009. 41934, 41936.]
Az Alkotmánybíróság az OVB határozatában foglalt, a kérdés egyértelmûségének hiányára vonatkozó indokolással
egyetértve a kifogást nem találta megalapozottnak. Ezért a 320/2007. (IX. 12.) OVB határozatot az abban foglalt indok
helyességére tekintettel, azonos indok alapján helybenhagyta.

4. Az Alkotmánybíróság a Ve. 130.  §-ában meghatározott hatáskörében eljárva – jogorvoslati fórumként – az OVB
kifogással támadott határozatát vizsgálja felül.
Mivel az Nsztv. 13.  § (1) bekezdése alapján az aláírásgyûjtõ ív mintapéldánya nem hitelesíthetõ, ezért
az Alkotmánybíróság nem vizsgálta az alkotmánymódosítással összefüggõ kifogást.

Az Alkotmánybíróság a határozat közzétételét az OVB határozatának a Magyar Közlönyben  való megjelenésére
tekintettel rendelte el.

Budapest, 2010. április 27.

Dr. Paczolay Péter s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k., Dr. Bragyova András s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k., Dr. Kiss László s. k.,
elõadó alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k., Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Lévay Miklós s. k., Dr. Trócsányi László s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 1181/H/2007.
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A Kormány 1103/2010. (IV. 29.) Korm. határozata
az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 
2.2.5 „Korszerû regionális onkológiai hálózat kialakítása” címû 2009. évi pályázatával összefüggõ
többletkapacitások elõ ze tes befogadásáról

1. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl  szóló 2006. évi CXXXII. törvény 11.  § (2) bekezdés a) pontja alapján
a Kormány a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2.2.5 „Korszerû regionális onkológiai hálózat kialakítása” címû 
2009. évi pályázati konstrukcióra a Közép-dunántúli, Észak-magyarországi, Dél-alföldi, Dél-dunántúli, Észak-alföldi és
Nyugat-dunántúli régióból benyújtásra kerülõ pályázatokkal összefüggésben a következõ elõ ze tes
többletkapacitás-befogadásokat hagyja jóvá azzal, hogy a többletkapacitás-befogadás finanszírozási igénye nem
haladhatja meg a Kormány által jóváhagyott 2011., 2012., 2013. és 2014. évi költségvetési keretszámokat:

1.1. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2.2.5 „Korszerû regionális onkológiai hálózat kialakítása”
„A” komponens

Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár – elõ ze tes többletkapacitás befogadás

Többletkapacitás Ágyszámváltozás db *HBCs Súlyszám/év

Finanszírozási
szerzõdés

megkötésének
tervezett idõpontja

sugárterápia,
onkoradiológia

20 – az egészségügyi szakellátás
társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes
kérdéseirõl  szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM rendelet szerinti
sugárterápiás *HBCS-k (*99M
9430, 9511, 9512, 9513, 9514,
9515, 9710)

5 600 2013. I. 1.

lineáris gyorsító
(sztereotaxiás
eszköz
funkcióval)

– 2

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., Veszprém – elõ ze tes többletkapacitás befogadás

Többletkapacitás Ágyszámváltozás db *HBCs Súlyszám/év

Finanszírozási
szerzõdés

megkötésének
tervezett idõpontja

sugárterápia,
onkoradiológia

32 – az egészségügyi szakellátás
társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes
kérdéseirõl  szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM rendelet szerinti
sugárterápiás *HBCS-k (*99M
9430, 9511, 9512, 9513, 9514,
9515, 9710)

10 000 2013. I. 1.

kúraszerû
ellátások

– –

lineáris gyorsító
+ sztereotaxiás
eszköz
(multileaf
kollimátor)

– 2

CT szimulátor – 1
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Járóbeteg szakellátás Heti szakorvosi óra
Heti nem

szakorvosi óra
Pont/év

Finanszírozási
szerzõdés

megkötésének
tervezett idõpontja

klinikai onkológia 27 0 133 646 000 2013. I. 1.
onkológiai gondozás 9 0
sugárterápia, onkoradiológia 30 30
ultrahang-diagnosztika (radiológia) 15 0
CT 29 0
MRI 29 0
izotópdiagnosztika 9 0
általános sebészet 7 0
urológia 6 0
általános szülészet-nõgyógyászat 20 0
általános fül-orr-gégegyógyászat 10 0
gastroenterológia 16 0
általános kardiológia 12 0
endokrinológia, anyagcsere és diabetológia 6 0
nefrológia 1 0
általános neurológia 10 0
általános kórbonctan és kórszövettan 43 0
Összesen: 279 30

Az „A” komponens keretében egy pályázat támogatható. Az elutasított pályázattal összefüggõ elõ ze tes
többletkapacitás-befogadás törlésre kerül az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl  szóló 2006. évi
CXXXII. törvény végrehajtásáról  szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 12.  § (11) bekezdése alapján.

1.2. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2.2.5 „Korszerû regionális onkológiai hálózat kialakítása”
„B” komponens

1.2.1. Észak-magyarországi régió
Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedõen Közhasznú Kft., Eger – elõ ze tes többletkapacitás befogadás

Többletkapacitásnak minõsülõ
eszközcsere

db Heti szakorvosi óra Pont/év

Finanszírozási
szerzõdés

megkötésének
tervezett idõpontja

DSA (Digitális Szubtrakciós
Angiográfia)

1 – 4 682 980 2013. I. 1.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc – elõ ze tes többletkapacitás befogadás

Többletkapacitás (eszközbefogadás,
eszközcsere, indexált OENO)

db Súlyszám/év Pont/év

Finanszírozási
szerzõdés

megkötésének
tervezett idõpontja

Sztereotaxiás eszköz 1 210 – 2011. X. 1.
Kúraszerû ellátások – 1070 –
12-es indexû OENO-k (PCR)
patológiai indikációban: 25053, 
25564, 28920, 28930–37,
28939, 29881, 29950, 29960,
29970, 29971

– – 30 000 000

CT (SPECT-el összekapcsolható) 1 – 50 000 000
SPECT (eszközcsere) 1

1.2.2. Dél-alföldi régió
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Szeged – elõ ze tes többletkapacitás befogadás

Többletkapacitásnak minõsülõ eszköz
befogadása

db Súlyszám/év
Finanszírozási szerzõdés megkötésének

tervezett idõpontja

Sztereotaxiás eszköz 1 526 2013. I. 1.
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Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Szeged – elõ ze tes többletkapacitás befogadás

Fekvõbeteg szakellátás Ágyszámváltozás Súlyszám/év
Finanszírozási szerzõdés megkötésének

tervezett idõpontja

Sugárterápia, onkoradiológia
(nukleárterápiás részleg)

6 354 2013. IV. 1.

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Szeged – elõ ze tes többletkapacitás befogadás

Járóbeteg szakellátás Heti szakorvosi óra
Heti nem

szakorvosi óra
Pont/év

Finanszírozási
szerzõdés

megkötésének
tervezett idõpontja

izotópdiagnosztika 10 0  4 592 000 2013. IV. 1.
radioizotópos terápia 10 0
molekuláris patológia 10 0 22 000 000 2013. I. 1.
szövettan, kórszövettan 4 0  4 000 000
laboratóriumi diagnosztika
(onkológiai)

10 0 37 985 000

1.2.3. Dél-dunántúli régió
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ – elõ ze tes többletkapacitás befogadás

Többletkapacitásnak minõsülõ eszköz db

Heti
szak-

orvosi
óra

Indexált OENO Pont/év

Finanszírozási
szerzõdés

megkötésének
tervezett
idõpontja

MRI 1 80 34914–34951, 34952–34958 164 000 000 2013. VII. 1.

1.2.4. Észak-alföldi régió
Jósa András Oktató Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft., Nyíregyháza – elõ ze tes többletkapacitás befogadás

Többletkapacitás (*HBCs, indexált
OENO, eszközcsere, tételes elszámolás

alá esõ egyszer használatos eszköz)
Súlyszám/év Pont/év Eset/év

Finanszírozási
szerzõdés

megkötésének
tervezett idõpontja

*06P 2731 Nyelõcsõ szûkületek
és elzáródások endoscopos
mûtéte öntáguló fémstenttel

140,37 – 50 2011. X. 1.

*07P 3475 Epe- és
hasnyálmirigy-vezeték
szûkületek és elzáródások
endoscopos, percutan mûtéte
öntáguló fémstenttel

118,43 – 50

12-es indexû OENO-k (PCR)
patológiai indikációban: 25564, 
25566, 25567, 28920, 28930,
28932–39, 29301, 29881,
29950, 29960, 29970, 29972

– 18 000 000 –

MSCT és MRI (eszközcsere) – 20 000 000 –
Transjugularis, intrahepatikus
porto-cavalis shunt (TIPS)

– – 10

Percutan radiofrekvenciás
májtumor ablációs eszköz

– – 50

Tissue expander – – 5
Maxillo facialis helyreállító
protézis

– – 12

Maxillo facialis fixációs
eszközök

– – 12
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Fekvõbeteg szakellátás Ágyszámváltozás
Finanszírozási szerzõdés megkötésének

tervezett idõpontja

A meglévõ krónikus ágykapacitás
terhére átcsoportosítással

–40 2011. X. 1.

intézeti hospice (1,7 szorzó) 40

Járóbeteg szakellátás Heti szakorvosi óra
Heti nem

szakorvosi óra
Pont/év

Finanszírozási
szerzõdés

megkötésének
tervezett idõpontja

Általános pszichológia 0 30 7 000 000 2011. X. 1.

Fizioterápia (asszisztensi
tevékenységként)

0 30

Gyógytorna 0 30

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Szolnok – elõ ze tes többletkapacitás befogadás

Járóbeteg szakellátás
Eszköz-

befogadás

Heti
szak-

orvosi
óra

Heti nem szakorvosi óra Pont/év

Finanszírozási
szerzõdés

megkötésének
tervezett
idõpontja

izotópdiagnosztika SPECT 30 0 25 000 000 2013. I. 1.

radioizotópos –

1.2.5. Nyugat-dunántúli régió

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Gyõr – elõ ze tes többletkapacitás befogadás

Többletkapacitás Súlyszám/év
Finanszírozási szerzõdés
megkötésének tervezett

idõpontja

*99M 9710 Stereotaxiás sugárterápia egy vagy több gócra *HBCs 140 2013. I. 1.

A „B” komponens keretében régiónként egy pályázat támogatható. Az elutasított pályázattal összefüggõ elõ ze tes
többletkapacitás-befogadás törlésre kerül az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl  szóló 2006. évi
CXXXII. törvény végrehajtásáról  szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 12.  § (11) bekezdése alapján.

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

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1104/2010. (IV. 29.) Korm. határozata
az állami nyilvántartásokban jogszabály alapján nyilvántartandó adatok körének átláthatóságát,
az állami nyilvántartások hatékonyságát biztosító, és a változásbejelentés egyszerûsítését szolgáló
kormányzati intézkedésekrõl

1. Ki kell alakítani és naprakészen vezetni kell az állami szervek és a köztestületek által jogszabály alapján vezetett – nem
statisztikai vagy ügyviteli célú – nyilvántartásokat, valamint ezek jogszabályban meghatározott adattartalmát rögzítõ,
a 2. melléklet szerinti adattartalmú – minõsített adatot nem tartalmazó – metaadatbázist.

Felelõs: közigazgatás-fejlesztésért felelõs miniszter,
közigazgatási informatikáért felelõs miniszter

Határidõ: 2010. június 15. és folyamatos
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2. Az 1. pont szerinti metaadatbázis 1. melléklet szerinti adattartalmát a Kormányzati Portálon mindenki számára
hozzáférhetõ módon közzé kell tenni.

Felelõs: közigazgatás-fejlesztésért felelõs miniszter,
közigazgatási informatikáért felelõs miniszter,
infokommunikációért felelõs kormánybiztos

Határidõ: 2010. július 1. és folyamatos
3. A nyilvántartásra vonatkozó vagy ilyen szabályozást módosító szabályozási javaslatot tartalmazó munkaanyagokhoz

és elõ ter jesz tésekhez elektronikus úton csatolni kell a 2. melléklet szerinti adattartalomnak megfelelõ – módosítás
esetén a változásokat bemutató – táblázatot.

Felelõs: a szabályozásért felelõs miniszter
Határidõ: az 1. pontban meghatározott határidõt köve tõen folyamatosan

4. Ha a Kormány elé benyújtott elõ ter jesz tés vagy a szakmapolitikai munkacsoport elé terjesztett miniszteri rendeletet
tartalmazó munkaanyag az azonosításra szolgáló adatokon kívül adatok párhuzamos nyilvántartását írja elõ, annak
indokoltságát az elõ ter jesz tésben,  illetve a munkaanyagban be kell mutatni.

Felelõs: a szabályozásért felelõs miniszter,
közigazgatás-fejlesztésért felelõs miniszter

Határidõ: az 1. pontban meghatározott határidõt köve tõen folyamatosan
5. A közigazgatás-fejlesztésért felelõs miniszter az érintettekkel együttmûködve készítsen elõ ter jesz tést a különbözõ

célból, különbözõ állami szervek és a köztestületek által vezetett nyilvántartásokban található azonos adatokban
bekövetkezett változások bejelentésének egyablakossá tétele érdekében olyan eljárásrendek kidolgozására
vonatkozó feladatok meghatározására, amelyek alkalmazásával az adatalanyok a nyilvántartásokban szereplõ adataik
változását egyszerre, a Központi Rendszeren keresztül, elektronikus úton jelenthetik be.

Felelõs: közigazgatás-fejlesztésért felelõs miniszter,
infokommunikációért felelõs kormánybiztos,
közigazgatási informatikáért felelõs miniszter,
a nyilvántartások szabályozásáért felelõs további miniszterek

Határidõ: 2011. január 1.
6. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1104/2010. (IV. 29.) Korm. határozathoz

Az állami szervek által vezetett nyilvántartásokat és ezek adattartalmát rögzítõ adatbázis 
adattartalma

1. A nyilvántartás neve és rövid leírása
2. A nyilvántartást létrehozó jogszabályi rendelkezés megjelölése
3. A nyilvántartó szerv megjelölése
4. Annak megjelölése, hogy az adat kire vagy mire vonatkozik
5. A nyilvántartott adatok köre
6. A nyilvántartásba be- és kikerülést, valamint az adatváltozást megalapozó tények
7. Tájékoztatás arról, hogy a nyilvántartott adatok közül melyek nyilvánosak és hol érhetõek el

14334 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 65. szám



2. melléklet az 1104/2010. (IV. 29.) Korm. határozathoz

A nyilvántartásra vonatkozó szabályozást tartalmazó munkaanyaghoz vagy elõ ter jesz téshez csatolandó táblázat

A nyilvántartás egészére vonatkozó adatok
A nyilvántartás
megnevezése
A nyilvántartásra
vonatkozó jogszabály(ok)
megjelölése

Jogszabályi
rendelkezés(ek)
megjelölése

A mögöttes jogszabály
A nyilvántartás rövid
leírása (célja,
a nyilvántartott személyek, 
dolgok, jogok, tények köre
röviden)
Milyen (országos, területi
vagy helyi) szinten vezetik
a nyilvántartást?
Elektronikus, vagy papír
alapú-e a nyilvántartás?
A nyilvántartást vezetõ
szerv feladatkör szerinti
megjelölése

A nyilvántartást vezetõ
szerv tulajdonnévi
megjelölése

A nyilvántartott valamennyi adatra vonatkozó adatok
Kire, mire vonatkozik
az adat (ha a nyilvántartás
összes adatára igaz)

Jogszabályi rendelkezés
megjelölése

Konstitutív nyilvántartás? Jogszabályi rendelkezés
megjelölése

A nyilvántartott adatok
kezelésének az idõtartama

Jogszabályi rendelkezés
megjelölése

A nyilvántartásba kerülést
megalapozó jogi tény(ek)

Jogszabályi rendelkezés
megjelölése

A nyilvántartott adatok
megváltozásának alapjául
szolgáló jogi tény(ek)

Jogszabályi rendelkezés
megjelölése

A nyilvántartásból  való
törlést megalapozó jogi
tény(ek)

Jogszabályi rendelkezés
megjelölése
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Ki férhet hozzá közvetlenül 
az adathoz?

Milyen feltételekkel? Jogszabályi rendelkezés
megjelölése

Kinek továbbítható
az adat?

Milyen feltételekkel? Jogszabályi rendelkezés
megjelölése

Közzéteendõ-e az adat? Jogszabályi rendelkezés
megjelölése

A közzététel formája: A közzététel helye: Jogszabályi rendelkezés
megjelölése

Állít-e ki igazolványt
a nyilvántartást vezetõ
szerv a nyilvántartott
adatokról?

Jogszabályi rendelkezés
megjelölése

A nyilvántartott adatokra vonatkozó adatok
Válasz Jogszabályi rendekezés, ha releváns

Az adat sorszáma
Kire, mire vonatkozik az adat
A kezelt adat megjelölése
Annak megjelölése, hogy az adat személyes,
különleges, közérdekbõl nyilvános, vagy egyéb adat-e
Konstitutív az adat bejegyzése a nyilvántartásba?
Az adatkezelés célja
Az adatkezelés idõtartama A nyilvántartott adatok

kezelésének idõtartama
A nyilvántartásból törölt
adat kezelésének további
idõtartama

Változás a nyilvántartásban A nyilvántartásba kerülést
megalapozó jogi tény(ek)
A nyilvántartott adat
megváltozásának alapjául
szolgáló jogi tény(ek)
A nyilvántartásból  való
törlést megalapozó jogi
tény(ek)

Hozzáférés a nyilvántartott 
adathoz

Ki férhet hozzá közvetlenül 
az adathoz?

Milyen feltételekkel?

Kinek továbbítható
az adat?

Milyen feltételekkel?

Közzéteendõ-e az adat?
A közzététel formája: A közzététel helye:
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A miniszterelnök 32/2010. (IV. 29.) ME határozata
az állambiztonsági szolgálatok mágnesszalagra rögzített adatbázisaiban található adatok
felülvizsgálatában közremûködõ tanácsadó testület tagjainak kinevezésérõl

Az állambiztonsági szolgálatok mágnesszalagra rögzített adatbázisaiban található adatok felülvizsgálatáról  szóló
102/2010. (IV. 2.) Korm. rendelet (a továb biak ban: R.) 4.  § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva

Kenedi Jánost a tanácsadó testület elnökévé,
Cseh Gergõ Bendegúzt a tanácsadó testület tagjává,
Palasik Máriát a tanácsadó testület tagjává

kinevezem.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A külügyminiszter 21/2010. (IV. 29.) KüM határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között, 
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között 
a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom
ellenõrzésérõl  szóló Egyezmény végrehajtásáról  szóló Megállapodás módosításáról  szóló
Megállapodás kihirdetésérõl  szóló 111/2009. (V. 27.) Korm. rendelet 2. és 3.  §-ai hatálybalépésérõl

A 111/2009. (V. 27.) Korm. rendelettel a Magyar Közlöny 2009/72. számában kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és
a Horvát Köztársaság Kormánya között, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar
Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenõrzésérõl  szóló Egyezmény végrehajtásáról 
 szóló Megállapodás módosításáról  szóló Megállapodás a 6. cikk (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a hatályba lépésrõl:

„A jelen Megállapodás azon utolsó diplomáciai jegyzék kézhezvételét követõ tizedik napon lép hatályba, amelyben
a Szerzõdõ Felek írásban értesítik egymást arról, hogy eleget tettek a hatálybalépéshez szükséges belsõ jogi
elõ írásaiknak.”
Az elsõ értesítés idõpontja: 2009. augusztus 19.
A késõbbi értesítés idõpontja: 2009. szeptember 16.
A szerzõdés hatálybalépésének idõpontja: 2009. szeptember 26.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 111/2009. (V. 27.) Korm. rendelet 4.  § (5) bekezdésével megállapítom, hogy
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között, a Magyar Köztársaság Kormánya és
a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi
határforgalom ellenõrzésérõl  szóló Egyezmény végrehajtásáról  szóló Megállapodás módosításáról  szóló
Megállapodás kihirdetésérõl  szóló 111/2009. (V. 27.) Korm. rendelet 2. és 3.  §-ai 2009. szeptember 26-án, azaz
a kettõezer-kilencedik év szeptember hónap huszonhatodik napján léptek hatályba.

Dr. Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter
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A Ma gyar Köz lönyt a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal szer kesz ti.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Pet ré tei Jó zsef, a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
A Ha tá ro za tok Tá ra hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.
A Ma gyar Köz löny hi te les tar tal ma elekt ro ni kus do ku men tum ként a http://koz lony.magyar orszag.hu
hon lapon ér he tõ el. Fel el õs ki adó: dr. Tor dai Csa ba.
A Ma gyar Köz löny ol dal hû má so la tát pa pí ron ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó.
Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.




