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I. Az Al kot mány és an nak mó do sí tá sai

Az Alkotmány 2010. július 5-i módosítása
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról  szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról*

Az Országgyûlés mint alkotmánymódosító hatalom a Magyar Köztársaság Alkotmányáról  szóló 1949. évi XX. törvény
(a továbbiakban: Alkotmány) 19.  § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a következõ törvényt alkotja:

1.  § Az Alkotmány 32/A.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az Alkotmánybíróság tizenegy tagját az Országgyûlés választja. Az Alkotmánybíróság tagjaira
– a képviselõcsoportok közötti létszámarányokat is figyelembe véve – az Országgyûlésben képviselettel rendelkezõ
pártok képviselõcsoportjainak tagjaiból álló jelölõ bizottság tesz javaslatot. Az Alkotmánybíróság tagjainak
megválasztásához az országgyûlési képviselõk kétharmadának szavazata szükséges.”

2.  § (1) E törvény a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az Alkotmány 24.  § (5) bekezdése.

Sólyom László s. k., Dr. Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. június 28-i ülésnapján fogadta el.

21770 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 113. szám



II. Tör vé nyek

2010. évi LXV. törvény
az Alkotmánybíróságról  szóló 1989. évi XXXII. törvény módosításáról*

1.  § Az Alkotmánybíróságról  szóló 1989. évi XXXII. törvény 6.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6.  § Az Alkotmánybíróság tagjaira az Országgyûlésben képviselettel rendelkezõ pártok képviselõcsoportjai által jelölt
legalább kilenc és legfeljebb tizenöt képviselõbõl álló jelölõ bizottság tesz javaslatot. A bizottságban
a képviselõcsoportok legalább egy-egy képviselõjének helyet kell kapnia.”

2.  § E törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

Sólyom László s. k., Dr. Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2010. évi LXVI. törvény
a családok támogatásáról  szóló 1998. évi LXXXIV. törvénynek, valamint a gyermekek védelmérõl 
és a gyámügyi igazgatásról  szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a tankötelezettség teljesítésével
összefüggõ módosításáról**

1. A családok támogatásáról  szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

1. § A családok támogatásáról  szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 5.  §-ának a) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(A családtámogatási ellátások a következõk.)
„a) családi pótlék
aa) nevelési ellátás (7.  §),
ab) iskoláztatási támogatás (8.  §);”

2.  § A Cst. II. Fejezete helyébe a következõ rendelkezés lép:

„II. FEJEZET
CSALÁDI PÓTLÉK
6. § (1) A gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez az állam havi rendszerességgel járó nevelési ellátást
vagy iskoláztatási támogatást (a továbbiakban együtt: családi pótlékot) nyújt.
(2) A családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtásáról a gyermek védelembe vételérõl határozatot hozó
jegyzõ gyámhatóságként dönthet.

 * A törvényt az Országgyûlés a 2010. június 28-i ülésnapján fogadta el.
** A törvényt az Országgyûlés a 2010. június 28-i ülésnapján fogadta el.
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Nevelési ellátás
7. § (1) Nevelési ellátásra jogosult
a) a vér szerinti, az örökbe fogadó szülõ, a szülõvel együtt élõ házastárs, az a személy, aki a saját háztartásában nevelt
gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van (a továbbiakban együtt: szülõ),
a nevelõszülõ, a hivatásos nevelõszülõ, a gyám, továbbá az a személy, akihez a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi
igazgatásról  szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 72.  §-ának (1) bekezdése alapján a gyermeket
ideiglenes hatállyal elhelyezték, a saját háztartásában nevelt,
b) a vagyonkezelõi joggal felruházott gyám, illetõleg a vagyonkezelõ eseti gondnok a gyermekotthonban,
a javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévõ gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló,
c) a Magyarország területén mûködõ szociális intézmény vezetõje az intézményben elhelyezett,
még nem tanköteles gyermekre tekintettel, a gyermek tankötelessé válása évének október 31-éig.
(2) Saját jogán jogosult nevelési ellátásra a tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg, illetve súlyosan
fogyatékos személy az iskoláztatási támogatásra  való jogosultság megszûnésének idõpontjától.

Iskoláztatási támogatás
8. § (1) Iskoláztatási támogatásra jogosult a 7.  § (1) bekezdésének a)–c) pontjában meghatározott személy, továbbá
a gyámhivatal által a szülõi ház elhagyását engedélyezõ határozatban megjelölt személy
a) a tanköteles gyermekre tekintettel a gyermek tankötelessé válása évének november 1-jétõl a tankötelezettség
teljes idõtartamára, valamint
b) a tankötelezettsége megszûnését követõen közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekre
(személyre) tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a gyermek (személy) a huszadik – a fogyatékos
személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról  szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági
támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényû tanuló esetében huszonharmadik – életévét betölti.
(2) A súlyos és halmozottan fogyatékos tanuló [a közoktatásról  szóló 1993. évi LXXIX. törvény 30/A.  §] szülõje
a tankötelezettség teljesítésének formájától függetlenül a tankötelezettség teljesítésének végéig jogosult
iskoláztatási támogatásra.
(3) Saját jogán jogosult iskoláztatási támogatásra az a közoktatási intézményben a tankötelezettsége megszûnését
követõen tanulmányokat folytató személy,
a) akinek mindkét szülõje elhunyt,
b) akinek a vele egy háztartásban élõ hajadon, nõtlen, elvált vagy házastársától különélõ szülõje elhunyt,
c) aki kikerült az átmeneti vagy tartós nevelésbõl,
d) akinek a gyámsága nagykorúvá válása  miatt szûnt meg,
e) aki a 7.  § (1) bekezdésének a) pontja szerinti személlyel nem él egy háztartásban,
f) vagy ha az iskoláztatási támogatást – a gyámhivatalnak a szülõi ház elhagyását engedélyezõ határozatában
foglaltak szerint – a nagykorúságát megelõzõen is a részére folyósították,
annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a huszadik – a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük
biztosításáról  szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési
igényû tanuló esetében huszonharmadik – életévét betölti.
(4) Az iskoláztatási támogatást a tankötelezettség fennállása alatt a tanulói jogviszony szünetelésének idõtartamára is 
folyósítani kell.

A családi pótlékra vonatkozó közös szabályok
9. § (1) Ugyanazon gyermek (személy) után járó családi pótlék csak egy jogosultat illet meg.
(2) Azután a gyermek (személy) után, akire tekintettel nevelési ellátást folyósítanak, iskoláztatási támogatás nem
folyósítható.
(3) Ha a gyermek együtt élõ szülõk háztartásában él, a családi pótlékot – együttes nyilatkozatuk alapján – bármelyik
szülõ igényelheti, mégpedig nyilatkozatuk szerint gyermekenként. Megállapodás hiányában az ellátást igénylõ szülõ
személyérõl – kérelemre – a gyámhatóság dönt.
10. § (1) A családi pótlékot – függetlenül az igénylés és a megszüntetés idõpontjától – teljes hónapra kell
megállapítani és folyósítani.
(2) A családi pótlékot folyósító szerv a kizárólag az ellátás megnevezésében – a tankötelezettség kezdetével vagy
megszûnésével összefüggésben – bekövetkezõ, a családi pótlék összegét és az arra  való jogosultság fennállását nem
érintõ változásokról határozat meghozatala nélkül dönt.
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11. § (1) A családi pótlék havi összege
a) egygyermekes család esetén 12 200 forint,
b) egy gyermeket nevelõ egyedülálló esetén 13 700 forint,
c) kétgyermekes család esetén gyermekenként 13 300 forint,
d) két gyermeket nevelõ egyedülálló esetén gyermekenként 14 800 forint,
e) három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 16 000 forint,
f) három vagy több gyermeket nevelõ egyedülálló esetén gyermekenként 17 000 forint,
g) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelõ család esetén, valamint a gyermekotthonban,
javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális intézményben élõ, továbbá nevelõszülõnél,
hivatásos nevelõszülõnél elhelyezett tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 23 300 forint,
h) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelõ egyedülálló esetén a tartósan beteg, illetve súlyosan
fogyatékos gyermek után 25 900 forint,
i) a 7.  § (2) bekezdése szerinti személy esetén – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 20 300 forint,
j) a gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális intézményben élõ, továbbá 
nevelõszülõnél, hivatásos nevelõszülõnél elhelyezett, a g) és h) pontok alá nem tartozó, továbbá a Gyvt. 72.  §-ának
(1) bekezdése alapján ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, a gyámhivatal által a szülõi ház elhagyását
engedélyezõ határozatban megjelölt személy, valamint a 8.  § (2) bekezdése alá tartozó személy esetén 14 800 forint.
(2) A közoktatási intézményben a tankötelezettség megszûnését követõen tanulmányokat folytató tartósan beteg
vagy súlyosan fogyatékos személyre tekintettel folyósított iskoláztatási támogatást a korábbi, az (1) bekezdés g) vagy
h) pontja alapján folyósított összegnek megfelelõ összegben kell folyósítani. Más jogszabály alkalmazásában
magasabb összegû családi pótléknak minõsül az (1) bekezdés g)–i) pontja szerinti, valamint az e bekezdés alapján
folyósított ellátás.
(3) A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel vagy személy részére járó magasabb összegû
családi pótlék annak a hónapnak a végéig jár, ameddig a betegség, súlyos fogyatékosság fennállását a külön
jogszabályban elõírtak szerint igazolták.
(4) Ha a kiskorú szülõ gyermekének nincs gyámja, vagy ha a tizenhatodik életévét betöltött kiskorú szülõ a saját
háztartásában nevelt gyermekének gyámjával a házasságról, a családról és a gyámságról  szóló 1952. évi IV. törvény
77.  §-ának (2) bekezdése szerint nem él egy háztartásban, a családi pótlékot a kiskorú szülõ részére kell megállapítani.
12. § (1) A családi pótlék összegének megállapítása szempontjából azt a vér szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt
gyermeket kell figyelembe venni,
a) aki az igénylõ háztartásában él, és
aa) akire tekintettel a szülõ, a nevelõszülõ, a hivatásos nevelõszülõ, a gyám családi pótlékra jogosult,
ab) aki közoktatási intézmény tanulója vagy felsõoktatási intézményben elsõ akkreditált felsõfokú iskolai rendszerû
szakképzésben, elsõ egyetemi vagy fõiskolai szintû képzésben részt vevõ hallgató és rendszeres jövedelemmel nem
rendelkezik,
ac) aki a családi pótlékra – a 8.  § (2) bekezdésének e) pontja szerinti eset kivételével – saját jogán jogosult; vagy
b) aki fogyatékosként szociális intézményi ellátásban részesül, feltéve, hogy õt a gyámhivatal nem vette átmeneti
vagy tartós nevelésbe, és a családi pótlékot igénylõ – a kormányrendeletben foglaltak szerint – vele kapcsolatot tart
fenn.
(2) A családi pótlékra  való jogosultság szempontjából, valamint a 20. és a 23.  § alkalmazása során saját háztartásban
nevelt, gondozott gyermeknek kell tekinteni azt a gyermeket (személyt) is,
a) aki kül- és belföldi tanulmányai folytatása vagy gyógykezelése okán átmeneti jelleggel tartózkodik a háztartáson
kívül,
b) akit szociális intézményben 30 napot meg nem haladóan helyeztek el, vagy
c) aki a szülõ kérelmére átmeneti gondozásban részesül, vagy szülõjével együtt családok átmeneti otthonában [Gyvt.
49–51.  §] tartózkodik.
(3) A családi pótlék összegének megállapítása szempontjából egyedülállónak kell tekinteni azt a szülõt, gyámot is, aki
saját maga, illetve akinek a házastársa, élettársa
a) közoktatási intézmény tanulója, felsõoktatási intézmény elsõ oklevelet szerzõ hallgatója és jövedelme nincs,
b) vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesül,
c) rokkantsági nyugdíjas, baleseti rokkantsági nyugdíjas, illetve rehabilitációs járadékban részesül, és nyugdíjának
vagy járadékának összege nem haladja meg a rokkantsági csoportonként megállapított legkisebb rokkantsági nyugdíj 
összegét, illetve a rehabilitációs járadék legkisebb összegét, és egyéb jövedelme nincs,
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d) nyugellátásban – ide nem értve a c) pont szerinti nyugellátásokat –, átmeneti járadékban részesül, feltéve, ha
nyugdíjának, járadékénak összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, és egyéb
jövedelme nincs,
e) idõskorúak járadékában, rendszeres szociális járadékban, rokkantsági járadékban, hadigondozási járadékban
részesül, és egyéb jövedelme nincs, illetve az aktív korúak ellátására  való jogosultságát megállapították,
f) a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és jövedelme nincs.
13. § (1) A családi pótlékra jogosult gyám, eseti gondnok
a) a javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévõ gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló
gyermekre (személyre) tekintettel járó családi pótlék teljes összegét,
b) a gyermekotthonban lévõ gyermekre (személyre) tekintettel járó családi pótlék 50%-át gyámhatósági fenntartásos 
betétben vagy folyószámlán helyezi el.
(2) A gyermekotthon vezetõje a gyermekotthonban lévõ gyermekre (személyre) tekintettel járó családi pótlék
összegének 50%-át az intézmény költségvetésétõl elkülönítetten kezeli, és a gyermek (személy) teljes körû ellátásának
kiegészítésére biztosítja annak személyre  szóló felhasználását. A szociális intézmény vezetõje a családi pótlék teljes
összegét az intézmény költségvetésétõl elkülönítetten kezeli, és biztosítja annak személyre  szóló felhasználását.
14. § Amennyiben a tizennyolcadik életévét betöltött személynek rendszeres jövedelme van, úgy a rá tekintettel vagy
a részére megállapított családi pótlék folyósítását a negyedik hónaptól mindaddig szüneteltetni kell, amíg rendszeres
jövedelemmel rendelkezik. A szüneteltetés a 12.  § (1) bekezdése szerinti számítást nem érinti.

A tankötelezettség mulasztásával és a családi pótlék természetben történõ nyújtásával összefüggõ
rendelkezések
15. § Ha a tanköteles gyermek a közoktatási intézmény kötelezõ tanórai foglalkozásai tekintetében igazolatlanul
mulaszt, a közoktatási intézmény igazgatójának jelzése alapján a gyermek lakó-, vagy tartózkodási helye szerint
illetékes települési önkormányzat jegyzõje gyámhatóságként eljárva
a) az adott tanévben igazolatlanul mulasztott tizedik kötelezõ tanórai foglalkozás után végzéssel felhívja
az iskoláztatási támogatás jogosultját a b) pontban meghatározott jogkövetkezményekre,
b) az adott tanévben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelezõ tanórai foglalkozás után – amennyiben
a védelembe vétel még nem áll fenn – elrendeli a gyermek védelembe vételét, továbbá a teljes összegû iskoláztatási
támogatás folyósításának felfüggesztését.”

3.  § A Cst. 36/A.  §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A közoktatási intézményben tanulmányokat folytatók tanulói jogviszonyának létesítésérõl, fennállásáról és
megszûnésének várható idõpontjáról a név és a TAJ-szám közlésével az oktatási hivatal évente október 15-éig adatot
szolgáltat a kincstár részére. Az adatok átadásának módjáról az oktatási hivatal és a kincstár megállapodást köt.”

4.  § A Cst. 20.  §-ának (1) bekezdésében a „7.  § (5) bekezdésében” szövegrész helyébe a „11.  § (4) bekezdésében” szöveg lép.

2. A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról  szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

5.  § A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról  szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 5.  §-a
az x) pontot követõen a következõ y) ponttal egészül ki:
„y) családi pótlék: a családok támogatásáról  szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 5.  §-ának a) pontja
szerinti nevelési ellátás és iskoláztatási támogatás,”

6.  § A Gyvt. 39.  §-a (4) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében]
„d) javaslat készítése a veszélyeztetettség mértékének megfelelõen
da) a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtására,
db) a gyermek tankötelezettsége teljesítésének elõmozdítására,
dc) a gyermek családjából történõ kiemelésére, a leendõ gondozási helyére vagy annak megváltoztatására.”
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7.  § A Gyvt. 40.  §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A gyermekjóléti szolgálat – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelésioktatási intézményekkel, illetve
szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Tevékenysége körében a 39.  §-ban foglaltakon túl]
„c) elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, illetve a települési önkormányzat jegyzõjének
megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet
(a továbbiakban: pénzfelhasználási terv),”

8.  § A Gyvt. 68/A–68/C.  §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„68/A.  § (1) A gyermek után járó iskoláztatási támogatás teljes összege folyósításának a Cst. 15.  § b) pontjában foglaltak 
szerinti felfüggesztésével egyidejûleg a települési önkormányzat jegyzõje – védelembe nem vett gyermek esetén –
elrendeli a gyermek védelembe vételét.
(2) A települési önkormányzat jegyzõje egy határozatban dönt az iskoláztatási támogatás felfüggesztésérõl,
védelembe nem vett gyermek esetén a védelembe vétel elrendelésérõl, az eseti gondnok kirendelésérõl és ezzel
egyidejûleg az iskoláztatási támogatás összegének a települési önkormányzat részére a kincstárban megnyitott
családtámogatási folyószámlára (a továbbiakban: családtámogatási folyószámla) történõ utalásáról.
(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a (2) bekezdés szerinti családtámogatási folyószámlán rendelkezésre álló
összeg felhasználását rendeletben szabályozza.
68/B.  § (1) A települési önkormányzat jegyzõje – a 68/A.  § szerinti esetet kivéve –
a) ha a gyermek veszélyeztetettsége elsõsorban elhanyagolása  miatt áll fenn, és
b) a szülõ vagy más törvényes képviselõ a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével
megszüntetni nem tudja vagy nem akarja, és
c) alappal feltételezhetõ, hogy a családi pótlék célzott felhasználásával a gyermek fejlõdése a családi környezetben
biztosítható,
a védelembe vétellel egyidejûleg vagy a gyermek védelembe vételének fennállása során – a családi pótlék gyermek
után járó összegének 100%-a erejéig – a családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtásáról határozhat.
(2) A családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtása legfeljebb hat hónap idõtartamra, a döntést követõ
második hónap elsõ napjával kezdõdõen rendelhetõ el. A családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtása
a feltételek fennállása esetén ismételten elrendelhetõ.
(3) Ha a védelembe vétel során felmerül a családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtásának szükségessége,
ennek megvizsgálása érdekében a települési önkormányzat jegyzõje megkeresi a gyermekjóléti szolgálatot.
A gyermekjóléti szolgálat a megkereséstõl számított 10 munkanapon belül tájékoztatja a települési önkormányzat
jegyzõjét vizsgálatának eredményérõl, és szükség szerint javaslatot tesz a családi pótlék természetbeni formában
történõ nyújtására. Nem kell megkeresni a gyermekjóléti szolgálatot, ha a gyermekjóléti szolgálat kezdeményezte
a családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtását.
(4) Ha a védelembe vétel során a családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtása válik szükségessé,
a települési önkormányzat jegyzõje – a gyermeket gondozó szülõ, illetve a korlátozottan cselekvõképes gyermek
meghallgatását követõen, véleményük figyelembevételével, továbbá a gyermekjóléti szolgálat és szükség szerint
a 17.  § (1) bekezdése szerinti jelzõrendszer tagjai javaslatának figyelembevételével – gondoskodik a családi pótlék
természetbeni formában történõ nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási terv elkészítésérõl.
(5) A pénzfelhasználási terv figyelembevételével a települési önkormányzat jegyzõje egy határozatban dönt a családi
pótlék természetbeni formában történõ nyújtásáról, annak mértékérõl, idõtartamáról és módjáról, védelembe nem vett
gyermek esetén a védelembe vétel elrendelésérõl, az eseti gondnok kirendelésérõl, és ezzel egyidejûleg a természetben
nyújtott családi pótlék meghatározott összegének a családtámogatási folyószámlára történõ utalásáról.
68/C.  § (1) A települési önkormányzat jegyzõje a 68/A.  § (2) bekezdése és a 68/B.  § (5) bekezdése szerinti határozatában
a gyermek részére – figyelemmel korára, egyéni szükségleteire és az ítélõképessége birtokában lévõ gyermek
véleményére – eseti gondnokot rendel ki.
(2) Egy eseti gondnok egyidejûleg legfeljebb tíz gyermek vonatkozásában gondoskodhat a családi pótlék
természetbeni formában történõ biztosításáról.”
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9.  § A Gyvt. 87.  §-ának (4) bekezdésében a „családi pótlék, iskoláztatási támogatás” szövegrész helyébe a „családi pótlék”
szöveg lép.

3. Egyes kapcsolódó törvények módosítása

10.  § (1) A bírósági végrehajtásról  szóló 1994. évi LIII. törvény 69.  §-ának (2) bekezdésében a „családi pótlékból és
az iskoláztatási támogatásból” szövegrész helyébe a „családi pótlékból”, a „családi pótlék, iskoláztatási támogatás”
szövegrész helyébe a „családi pótlék” szöveg lép.

(2) A tankönyvpiac rendjérõl  szóló 2001. évi XXXVII. törvény
a) 8.  §-a (4) bekezdésének e) pontjában a „családi pótlékra” szövegrész helyébe az „iskoláztatási támogatásra”

szöveg,
b) 8.  §-a (5) bekezdésének a) pontjában a „családi pótlékra jogosultnak” szövegrész helyébe az „iskoláztatási

támogatásra jogosultnak” és az „a családi pótlékra” szövegrész helyébe az „az iskoláztatási támogatásra” szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

11.  § (1) Ez a törvény 2010. augusztus 30-án lép hatályba.
(2) Nem lép hatályba a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról  szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint az egyes

szociális tárgyú törvények módosításáról  szóló 2009. évi LXXIX. törvény 45.  §-a.
(3) Annak a jogosultnak, akinek 2010. október 31-én családi pótlékot folyósítanak, az ellátást – a feltételek fennállása

esetén – iskoláztatási támogatásként kell továbbfolyósítani.

Sólyom László s. k., Dr. Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2010. évi LXVII. törvény
a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrõl és a kárenyhítési hozzájárulásról  szóló 
2008. évi CI. törvény módosításáról*

1. § A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrõl és a kárenyhítési hozzájárulásról  szóló 2008. évi CI. törvény (a továbbiakban:
Krt.) 3.  § e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„e) egyéni vállalkozónak minõsülõ mezõgazdasági termelõ: az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl  szóló
törvényben ekként meghatározott olyan kis- és középvállalkozásnak minõsülõ természetes személy, aki az eljárási tv.
szerinti Egységes Mezõgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben az egységes kérelemre vonatkozó jogszabályban 
meghatározott benyújtási határidõ utolsó napján egyéni vállalkozóként szerepel;”

2.  § (1) A Krt. 6. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kárenyhítési hozzájárulás fizetésére kötelezett mezõgazdasági termelõ a kárenyhítési hozzájárulás (1) bekezdés
szerint kiszámított összegét átutalással, a befizetõ azonosítására alkalmas módon, a regisztrációs szám és az adószám
vagy az adóazonosító jel megadásával köteles befizetni az agrárkár-enyhítési szerv – a miniszter e törvény
felhatalmazása alapján kiadott rendeletében meghatározott – számlájára. A mezõgazdasági termelõ az átutalásról
úgy köteles gondoskodni, hogy a kárenyhítési hozzájárulás az agrárkár-enyhítési szerv számláján tárgyév június 30-áig
jóváírásra kerüljön. Határidõben történõ befizetésnek kizárólag az agrárkár-enyhítési szerv számláján tárgyév június
30-áig jóváírt összeg tekinthetõ.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. június 28-i ülésnapján fogadta el.

21776 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 113. szám



(2) A Krt. 6.  §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A kárenyhítési hozzájárulás fizetésére kötelezett mezõgazdasági termelõ a kárenyhítési hozzájárulás (1) bekezdés
szerint kiszámított összegét 2010-ben a (2) bekezdésben meghatározott módon úgy kell teljesítenie, hogy
a kárenyhítési hozzájárulás az agrárkár-enyhítési szerv számláján 2010-ben szeptember 30-áig jóváírásra kerüljön.
Határidõben történõ befizetésnek kizárólag az agrárkár-enyhítési szerv számláján 2010. szeptember 30-ig jóváírt
összeg tekinthetõ. E rendelkezést akkor kell alkalmazni, ha a kárenyhítési hozzájárulásnak jóváírására 2010. június
30-ig az agrárkár-enyhítési szerv számláján nem került sor.”

3.  § A Krt. 9. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[9.  § (1) A kárenyhítõ juttatásra a kárenyhítési hozzájárulás fizetésére kötelezett mezõgazdasági termelõ abban az esetben
jogosult, amennyiben]
„h) a használatában levõ termõföldön bekövetkezett jégesõ-, belvíz- és fagykárt a miniszter e törvény felhatalmazása
alapján kiadott rendeletében meghatározottak szerint az agrárkár-megállapító szervhez a káresemény
bekövetkezésétõl számított tizenöt napon belül bejelentette, és”

4.  § A Krt. 11.  §-a a következõ (3)–(4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A kárenyhítõ juttatás iránti kérelemhez kapcsolódó eljárásban hiánypótlásra, illetve az eljárás ügyfél kérelmére
történõ felfüggesztésére nincs lehetõség.
(4) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti arányos csökkentést alkalmazni kell, úgy a kizárólag ezen indokkal csökkentett 
juttatásról  szóló döntések tekintetében az arányos csökkentésre vonatkozóan fellebbezésnek helye nincs.”

5 .  § Ez a törvény kihirdetése napján lép hatályba és a kihirdetését követõ napon hatályát veszti.

Sólyom László s. k., Dr. Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

A vidékfejlesztési miniszter 3/2010. (VII. 5.) VM rendelete
az élelmiszer-elõállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról
és nyomonkövethetõségrõl

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl  szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2) bekezdés 2., 3., 22. és 26. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94.  §-ának c) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1.  § E rendelet határozza meg a Magyarországon forgalomba hozott élelmiszerek nyomonkövethetõségére, valamint
az élelmiszer-elõállítással és -forgalmazással kapcsolatos élelmiszerbiztonsági kockázatbecsléshez szükséges,
harmadik országból és tagállamok közötti kereskedelembõl származó élelmiszerekkel kapcsolatos adatszolgáltatásra
vonatkozó elõírásokat.

2.  § (1) E rendelet alkalmazásában:
1. elsõ magyarországi tárolási hely: az a Magyar Köztársaság területén lévõ létesítmény, ahova a harmadik országból

vagy tagállamok közötti kereskedelembõl származó élelmiszert forgalomba hozatal, illetve feldolgozatlan vagy
feldolgozott termék elõállítás céljára elõször betárolták;

2. harmadik ország: az Európai Unió tagállamain kívüli ország;
3. másodlagos élelmiszer-vizsgálat: a forgalomba hozott vagy elõállításra szánt élelmiszer tétel hatósági

okirat-ellenõrzése és azonosságvizsgálata, fizikális ellenõrzése, az így feltárt jogszabálysértés gyanújának
kivizsgálása kiegészítõ hatósági ellenõrzés keretében;

4. szállítmány: az egy szállítóeszközbe rakott, egy címzettnek feladott, egy fuvarokmánnyal és egy származási
bizonyítvánnyal szállított áru;

5. szállítmányt kísérõ dokumentáció: számla vagy szállítólevél, amely tartalmazza az adott élelmiszer csomagolási
egységein feltüntetett az adott árutétel vagy a szállítmány nyomon követését szolgáló jelzést is;

6. tagállamok közötti kereskedelem: a Magyar Köztársaság és az Európai Unió más tagállama között az Európai
Unióról Szóló Szerzõdés 28. cikke szerinti élelmiszer kereskedelem.

(2) E rendelet alkalmazásában
1. az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl  szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.),
2. az élelmiszerjog általános elveirõl és követelményeirõl, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és

az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról  szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet,

3. a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok
követelményeinek történõ megfelelés ellenõrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenõrzésekrõl
 szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 882/2004/EK
rendelet)

fogalmait is alkalmazni kell.

3.  § (1) A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) a hatósági ellenõrzéseket a harmadik országokból
származó és a tagállamok közötti kereskedelem tekintetében a 882/2004/EK rendelet 3. cikkében meghatározott
alapelvek szerint szervezi. Az MgSzH az elsõ magyarországi tárolási helyen – beleértve nagy- és kiskereskedelmi
egységeket, elosztó központokat, hûtõházakat és elõállító létesítményeket – megkülönböztetéstõl mentes,
kockázatbecslésen alapuló vizsgálatokkal ellenõrizheti az élelmiszerjog elõírásainak  való megfelelést a mintavételre is
kiterjedõen.
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(2) Ha az MgSzH-nak jogszabálysértésre utaló adat vagy tény jut tudomására valamely olyan szállítmánnyal kapcsolatban, 
amelynek rendeltetési helye a Magyar Köztársaság területén van, vagy azon keresztül átszállítják, szállítás közben is
végezhet ellenõrzést. Az ellenõrzés a szállítóeszköz alkalmasságának vizsgálatára is kiterjed.

(3) A harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állat-egészségügyi ellenõrzésének megszervezésére
irányadó elvek megállapításáról  szóló, 1997. december 18-i 97/78/EK tanácsi irányelv (a továbbiakban: 97/78/EK
irányelv) hatálya alá tartozó, állati eredetû élelmiszerek ellenõrzését a harmadik országokból az Európai Unió
területére behozni kívánt termékek állat-egészségügyi ellenõrzésérõl  szóló 53/2004. (IV. 24.) FVM rendeletben
meghatározottak szerint kell végezni.

(4) A 97/78/EK irányelv hatálya alá nem tartozó, a harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt nem
állati eredetû élelmiszerek ellenõrzését a 882/2004/EK rendelet 15. és 16. cikkében meghatározottak szerint kell
végezni.

(5) Az állati eredetû termékek Európai Unión belüli kereskedelmének állat-egészségügyi ellenõrzésérõl  szóló 52/2004.
(IV. 24.) FVM rendeletben meghatározottak szerint kell végezni az abban meghatározott állati eredetû termékek
ellenõrzését.

4.  § (1) A 882/2004/EK rendelet 3. cikkének (6) bekezdése és a 17. cikkének (1) bekezdése alapján az MgSzH a hatósági
ellenõrzések megszervezéséhez szükséges mértékben kérheti az élelmiszer-vállalkozókat, hogy bejelentsék
a harmadik országból vagy tagállamok közötti kereskedelembõl származó élelmiszer érkezését a rendeltetési helyre.

(2) Az olyan élelmiszer-vállalkozónak, aki elsõ magyarországi tárolási helyet üzemeltet – ideértve a bértárolási
tevékenységet is –:
a) tevékenységét be kell jelentenie a létesítmény helye szerinti MgSzH illetékes kerületi hivatalánál (a továbbiakban:

kerületi hivatal), elsõdleges termelésbõl származó, nem állati eredetû alaptermék esetében az MgSzH területi
szervénél,

b) a szállítmányokról nyilvántartást kell vezetnie,
c) a fogyaszthatósági vagy minõség-megõrzési idõt követõ egy évig meg kell õriznie a termék

nyomonkövethetõségét biztosító dokumentumokat.
(3) A 3.  § (1) bekezdése szerinti hatósági ellenõrzések megszervezése érdekében az elsõ magyarországi tárolási helyet

üzemeltetõ élelmiszer-vállalkozónak:
a) a Mellékletben meghatározott, élelmiszer biztonsági szempontból kiemelt kockázatú élelmiszer tételek várható

érkezése elõtt 2 munkanappal be kell jelenteni a kerületi hivatalnak, illetve elsõdleges termelésbõl származó, nem
állati eredetû alaptermék esetén az MgSzH területi szervének:
aa) a jelentést tevõ élelmiszer vállalkozás nevét, székhelyét,
ab) az elsõ magyarországi tárolási hely telephelyét,
ac) az élelmiszer megnevezését,
ad) a beérkezõ szállítmány mennyiségét,
ae) a jelentési idõszak szerinti beszerzési árat,
af) a származás helyét, állati eredetû élelmiszer elõállító létesítmény azonosító jelét;

b) a Mellékletben nem szereplõ, elsõ magyarországi tárolási helyre érkezett tételekrõl minden hónap 10. napjáig,
az elõzõ hónapra vonatkozó szállítmányokról, összesítõ jelentést kell küldeni az a) pontban meghatározott
adattartalommal a kerületi hivatalnak, illetve elsõdleges termelésbõl származó, nem állati eredetû alaptermék
esetén az MgSzH területi szervének;

c) a Melléklet 6., 7., 8. és 9. pontjában meghatározott élelmiszerek esetében, amennyiben az élelmiszer-vállakozónak 
elõ zetesen nincs információja a beérkezõ szállítmány fogyaszthatósági vagy minõség megõrzési idejérõl,
az a) pontban meghatározott adatokat a szállítmány beérkezésekor is bejelentheti;

d) az Éltv. 42.  §-ának (4) bekezdése és a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl  szóló
274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.  §-ának (4) bekezdése alapján, az országos fõállatorvos által hozott
határozatban rögzített és hivatalos úton közzétett élelmiszerek esetében, adatszolgáltatási kötelezettség terheli
az elsõ magyarországi tárolási helyet élelmiszer-vállalkozót az a) pontban szabályozottak szerint.

(4) A kockázatbecsléshez szolgáltatott adatok alapján felmerült gyanú, illetve az élelmiszer-vállalkozónál tapasztalt nem
megfelelõsség esetén, a kerületi hivatal, illetve elsõdleges termelésbõl származó, nem állati eredetû alaptermék
esetén az MgSzH területi szerve elrendelheti, hogy – az elrendeléstõl számított legfeljebb 60 nap idõtartamig – az elsõ
magyarországi tárolási helyet üzemeltetõ élelmiszer-vállalkozó minden élelmiszer tételt az érkezés elõtt
2 munkanappal jelentsen be. A jelentésben a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott adatokat kell szolgáltatni.
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(5) A kerületi hivatal – a hatósági ellenõrzések kedvezõ eredménye alapján – elõírhatja, hogy a melléklet 1–7. és 10.,
11. pontjában meghatározott élelmiszereket rendszeresen felhasználó vagy forgalmazó élelmiszervállalkozó,
a (3) bekezdés b) pontja alapján havi összesítõ jelentést küldjön a kerületi hivatalnak.

(6) A kerületi hivatal, illetve elsõdleges termelésbõl származó, nem állati eredetû alaptermék esetén az MgSzH területi
szerve másodlagos élelmiszer-vizsgálat keretében ellenõrizheti a bejelentett élelmiszer tételeket, a 3.  § rendelkezései
szerint.

5.  § (1) A nyomon követhetõség biztosítása érdekében minden forgalomba hozott, illetve forgalomba hozatalra szánt
élelmiszer szállítmányt kísérõ dokumentációnak egyértelmûen tartalmaznia kell az adott élelmiszer tétel nyomon
követését szolgáló azonosító jelölést.

(2) A szállítmányt kísérõ dokumentációnak vagy számla esetén a számlának a kezelõ által hitelesített másolatát
az élelmiszer forgalomba hozatalának helyén kell tartani folyamatosan és hatósági felszólításra azonnal be kell tudni
mutatni.

(3) A szállítmányt kísérõ dokumentációt a fogyaszthatósági vagy minõség-megõrzési idõt követõ egy évig meg kell õrizni.

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

7.  § Ez a rendelet a 882/2004/EK rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 3/2010. (VII. 5.) VM rendelethez

Élelmiszerbiztonsági szempontból kiemelt élelmiszerek

1. Nyers, hûtött vagy fagyasztott állati belsõség;
2. Nyers, hûtött vagy fagyasztott nyesedék hús;
3. Nyers, hûtött vagy fagyasztott fej vagy fejhús;
4. Nyers, hûtött vagy fagyasztott baromfi far-hát;
5. Kezelt vagy kezeletlen gyomor, hólyag és belek, amely nem elõrecsomagolt;
6. 1 évnél hosszabb minõség megõrzési idõvel rendelkezõ fagyasztott állati eredetû élelmiszer;
7. 3 hónapnál hosszabb minõség megõrzési idõvel rendelkezõ fagyasztott „Csontokról mechanikusan lefejtett hús” vagy

„MSM”;
8. Olyan élelmiszer, amelynek fogyaszthatósági ideje a Magyarországra érkezését vagy a nagykereskedelmi

forgalmazását követõen 2 napon belül lejár;
9. Olyan élelmiszer, amelynek minõség megõrzési ideje a Magyarországra érkezését vagy a nagykereskedelmi

forgalmazását követõen 14 napon belül lejár;
10. Szállítmányonként 5 tonna feletti húsra, halászati-, húsipari termékek, baromfihús, vadhús, nyúlhús, tenyésztett

vadhús, tej és tejtermék, tojás;
11. Szállítmányonként 20 tonna feletti 10. ponttól eltérõ valamennyi a feldolgozatlan és feldolgozott élelmiszerek

szállítmány, az elsõdleges termelésbõl származó nem állati alaptermék, illetve az élelmiszerként történõ forgalmazási
és feldolgozási céllal beszállított élõ állat.
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A vidékfejlesztési miniszter 4/2010. (VII. 5.) VM rendelete
a kistermelõi élelmiszer-termelés, -elõállítás és -értékesítés feltételeirõl  szóló 
52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet és az élelmiszerek jelölésérõl  szóló 
19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl  szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  §-a (2) bekezdésének 26., 29. és 30. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94.  §-ának c) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1.  § A kistermelõi élelmiszer-termelés, -elõállítás és -értékesítés feltételeirõl  szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet
(a továbbiakban: R.) 1.  §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1.  § (1) E rendeletet azon tevékenységekre kell alkalmazni, amelynek során a kistermelõ
a) az 1. melléklet A. része szerinti kis mennyiségû, általa megtermelt alaptermékkel vagy általa betakarított,
összegyûjtött vadon termõ alaptermékkel közvetlenül a végsõ fogyasztót, illetve a régión belüli vagy a gazdaság
helyétõl légvonalban számítva a Magyar Köztársaság területén legfeljebb 40 km távolságon belüli kiskereskedelmi
vagy vendéglátó, illetve közétkeztetési létesítményt (a továbbiakban együtt: vendéglátó létesítmény) látja el,
b) az 1. melléklet A. része szerinti kis mennyiségû, általa megtermelt alaptermékbõl elõállított élelmiszerrel közvetlenül 
a végsõ fogyasztót, illetve a régión belüli vagy a gazdaság helyétõl légvonalban számítva a Magyar Köztársaság
területén legfeljebb 40 km távolságon belüli kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítményt látja el,
c) az 1. melléklet A. része szerinti kis mennyiségû, általa jogszerûen kifogott hallal, közvetlenül a végsõ fogyasztót,
illetve a régión belüli vagy a gazdaság helyétõl légvonalban számítva a Magyar Köztársaság területén legfeljebb 4 0 km
távolságon belüli kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítményt látja el,
d) falusi vendégasztalt üzemeltet,
e) az 1. melléklet B. részében meghatározott szolgáltatásokat végez magánszemélyek és más kistermelõk részére.
(2) A kistermelõ az e rendelet szerint forgalomba hozni kívánt élelmiszerének elõállítása során elõállítási
részfolyamatot más élelmiszer-vállalkozással – beleértve az 1. melléklet B. részében meghatározott szolgáltatást végzõ 
kistermelõt is – elvégeztethet, a nyomonkövethetõség biztosításával. Feldolgozatlan és feldolgozott állati eredetû
élelmiszerek esetében, az elõállítási részfolyamat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl  szóló 2008. évi
XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 23.  §-ának (1) bekezdése szerinti engedéllyel rendelkezõ élelmiszer
létesítményben nem végeztethetõ. A kistermelõ az 1. melléklet B. részében meghatározott tevékenységek közül nem
veheti igénybe az állat vágása és húsának feldolgozása és ételkészítés szolgáltatási tevékenységet más kistermelõtõl.
(3) A rendeletet nem kell alkalmazni az élelmiszerek magánháztartásban és saját fogyasztásra történõ termelése és
elõállítása során.”

2.  § (1) Az R. 2.  §-ának 11–13. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„11. Régión belüli: a kistermelõ gazdaságának helye, illetve – a 3.  § (3) bekezdésének rendelkezését figyelembe véve –
a termék-elõállítás helye szerinti megyében lévõ, valamint budapesti;
12. Gazdaság helye: az élelmiszer-termelõ állat tartásával és az élelmezés céljára termesztett növények termesztésével
összefüggõ gazdasági udvar, illetve a termék elõállítás helye;
13. Falusi vendégasztal: falusias, tanyasias vagy vidéki környezetben a házi élelmiszerekhez és gasztronómiai
hagyományokhoz kapcsolódó tevékenységek bemutatása, és az elkészített élelmiszerek felkínálása helyben
fogyasztásra a gazdaság helyén;”

(2) Az R. 2.  §-a a következõ 15. ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„15. Biztonságos hõkezelés: az a hõkezelési eljárás (sütés, fõzés), amely legalább 2 percen át tartó 72 °C-os
maghõmérsékletet, vagy az étel minden pontján legalább 75 °C-t biztosít.”

3.  § (1) Az R. 3.  §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kistermelõ – mint a 178/2002/EK rendelet 3. cikk 3. pontja szerinti élelmiszer-vállalkozó – felelõs az általa
forgalomba hozott élelmiszer biztonságáért, minõségéért, a 178/2002/EK rendelet 18. cikke szerinti
nyomonkövethetõség biztosításáért és dokumentálásáért.”
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(2) Az R. 3.  §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha az élelmiszer-termelõ állat tartásával és az élelmezés céljára termesztett növények termesztésével összefüggõ
gazdasági udvaron nem biztosíthatóak az elõállítás és értékesítés feltételei, illetve vadon termõ alaptermék, kifogott
hal feldolgozása esetén, a termék elõállítása más – az elõírásoknak megfelelõ – helyen is elvégezhetõ.”

4.  § Az R. 4. és 5.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4.  § (1) A kistermelõ nem állati eredetû alapterméket, valamint mézet, méhészeti termékeket és élõ halat saját
gazdaságának helyén, Magyarország területén mûködõ valamennyi piacon, vásáron, rendezvényen és engedélyezett
ideiglenes árusító helyen a végsõ fogyasztónak, illetve a régión belüli vagy a gazdaság helyétõl légvonalban számítva
a Magyar Köztársaság területén legfeljebb 40 km távolságra lévõ, kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítménynek
értékesíthet.
(2) A kistermelõ egyéb állati eredetû alapterméket, valamint az 1.  § (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti élelmiszert
– kivéve sertés, juh, kecske, szarvasmarha, strucc és emu húsát – saját gazdaságának helyén, illetve a régión belüli vagy
a gazdaság helyétõl légvonalban számítva a Magyar Köztársaság területén legfeljebb 40 km távolságon belüli piacon,
vásáron, rendezvényen és engedélyezett ideiglenes árusító helyen a végsõ fogyasztónak, illetve kiskereskedelmi vagy
vendéglátó létesítménynek értékesíthet. A kistermelõ saját gazdaságában nevelt és közfogyasztás céljára
engedélyezett vágóhídon – beleértve a vágópontot is – levágott sertés, juh, kecske, szarvasmarha, strucc és emu húsát
saját gazdaságának helyén a végsõ fogyasztónak, illetve a régión belüli vagy a gazdaság helyétõl légvonalban
számítva a Magyar Köztársaság területén legfeljebb 40 km távolságra lévõ, kiskereskedelmi vagy vendéglátó
létesítménynek értékesítheti.
(3) A kistermelõ az általa megtermelt vagy elõállított, és – kiegészítõ alapanyagként – vásárolt élelmiszer
felhasználásával – a 178/2002/EK rendelet 3. cikkének 7. pontja szerinti kiskereskedelmi tevékenységként – falusi
vendégasztalt üzemeltethet. A termelési, elõállítási és értékesítési mennyiségek nem haladhatják meg az 1. melléklet
A. részében meghatározott mennyiségeket.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott élelmiszerek régión belüli vagy a gazdaság helyétõl légvonalban számítva 
a Magyar Köztársaság területén legfeljebb 40 km távolságon belüli értékesítése történhet a vásárló kérésére,
a kistermelõ által, házhozszállítással is, valamint az egyes élelmiszerek tekintetében e rendeletben szabályozott, piaci
értékesítésre vonatkozó területi korlátok betartásával.
(5) Kiskereskedelmi és vendéglátó létesítmény kistermelõi árut kizárólag a végsõ fogyasztó részére értékesíthet,
az Éltv. 14.  §-ának (4)–(6) bekezdése szerinti forgalomba hozatali és felelõsségi rendelkezések alapján.
(6) Piacon és vásáron történõ értékesítés esetén a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól,
továbbá a vásárokról és a piacokról  szóló jogszabályban foglalt elõírásokat be kell tartani.
(7) Az élelmiszereket szállításuk és tárolásuk során, jellegüknek megfelelõ hõmérsékleten, szennyezõdéstõl védve kell
tartani.
5. § (1) A kistermelõ az 1.  § (1) bekezdése szerinti tevékenységének – kivéve kis mennyiségû nem állati eredetû
alaptermék termelését, vadon termõ alaptermék összegyûjtését és betakarítását – megkezdését, tevékenységének
lényeges megváltozását, szüneteltetését és megszûnését a gazdaság helye szerint illetékes Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) kerületi hivatalának (a továbbiakban: illetékes kerületi hivatal) írásban
be kell jelentenie, a következõ adatok feltüntetésével:
a) a kistermelõ neve, címe,
b) a gazdaság vagy élelmiszer-elõállítás helye,
c) az értékesíteni kívánt élelmiszerek megnevezése.
(2) Amennyiben a kistermelõ a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl  szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: 210/2009. Korm. rendelet) hatálya alá tartozó kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni,
úgy azt a 210/2009. Korm. rendelet szerint köteles bejelenteni. Amennyiben az alaptermék vagy termék forgalomba
hozatalának bejelentése MgSzH-nál kerül teljesítésre, azt a kerületi hivatalnál kell megtenni.
(3) A kerületi hivatal a kistermelõt nyilvántartásba veszi és regisztrációs számmal látja el az Éltv. 38.  §-a szerint.
(4) Állati eredetû alap-, feldolgozatlan és feldolgozott termék csak akkor hozható forgalomba, ha az állomány,
amelybõl az adott termék származik, igazoltan részt vesz a kötelezõen elõírt mentesítési programokban, illetve
– tejtermelõ állomány esetében – amely igazoltan mentes gümõkórtól és brucellózistól. Ennek igazolására
a kistermelõ kérelmére az illetékes kerületi hivatal hatósági állatorvosa a 2. melléklet szerinti hatósági állatorvosi
bizonyítványt (a továbbiakban: hatósági állatorvosi bizonyítvány) állít ki.
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(5) A hatósági állatorvosi bizonyítvány a kiállítástól számított egy évig hatályos, a kistermelõ kérelmére évente
meghosszabbítható. A kistermelõ állati eredetû alap-, feldolgozatlan és feldolgozott terméket csak hatósági
állatorvosi bizonyítvány birtokában hozhat forgalomba.
(6) A hatósági állatorvosi bizonyítvány vagy annak a hatósági, vagy jogosult állatorvos által hitelesített másolatát
a kistermelõnek, illetve az élelmiszer értékesítését végzõ személynek, valamint a kiskereskedelmi vagy vendéglátó
létesítmény üzemeltetõjének az árusítás helyén kell tartania.
(7) A nyilvántartott kistermelõnél az MgSzH kockázat becslés alapján helyszíni szemlével és szükség esetén
mintavétellel egybekötött ellenõrzést jogosult végezni. Amennyiben a kistermelõ által folytatott élelmiszer-termelés
és -elõállítás a vonatkozó elõírásoknak nem felel meg, a megengedett kis mennyiségeket túllépte, a kistermelõ által
nem bejelentett tevékenységet végez, az élelmiszer-biztonságot érintõ állat-egészségügyi, élelmiszer-higiéniai vagy
élelmiszer-biztonsági hiányosság tapasztalható, a kerületi hivatal jogosult írásbeli felszólítással kötelezni a hiányosság
kijavítására vagy a mulasztás pótlására. A hiányosság vagy mulasztás további fennállása esetén, illetve életveszéllyel
vagy súlyos egészségkárosodással fenyegetõ élelmiszerbiztonsági hiba esetén a kerületi hivatal jogosult
a tevékenység végzését azonnal felfüggeszteni, korlátozni, a hatósági állatorvosi bizonyítványt és annak másolatát
visszavonni, a nyilvántartásból törölni, illetve intézkedni a külön jogszabályban meghatározott egyéb
jogkövetkezmények foganatosításával kapcsolatban. Amennyiben a kistermelõ tevékenysége során a fogyasztó
egészségét súlyosan veszélyeztetõ hiányosság kerül megállapításra, a kistermelõt és a gazdaságot az adott
tevékenység gyakorlásától 3 évre el kell tiltani.”

5.  § (1) Az R. 6.  §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A falusi vendégasztal keretében elõállított élelmiszerekrõl az (1) bekezdés szerinti adatlapot nem kell vezetni.”

(2) Az R. 6.  §-ának (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha a kistermelõ az általa elõállított élelmiszert csomagoltan értékesíti a gazdaság helyén, piacon, vásáron,
rendezvényen, engedélyezett ideiglenes árusító helyen, valamint házhozszállítással, a csomagoláson fel kell tüntetni
a kistermelõ nevét, címét vagy a gazdaság helyének címét, a termék nevét, a fogyaszthatósági vagy
a minõségmegõrzési idõtartamát és fogyaszthatósági idõtartammal rendelkezõ élelmiszerek esetében a tárolási
hõmérsékletet, valamint a termék tömegét, kivéve, ha a csomagolt terméket a kistermelõ a vevõ jelenlétében méri le.
Csomagolatlan élelmiszer ilyen módokon történõ értékesítése esetén a kihelyezett termék elõtt a kistermelõ nevét,
címét vagy a gazdaság helyének címét, valamint a termék nevét kell feltüntetni.
(5) Az étkezési tyúktojás értékesítése esetén – a helyi piacon értékesített tojások jelölésérõl  szóló jogszabályban foglalt
kivétellel – fel kell tüntetni az egységes közös piacszervezésrõl  szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi
rendeletben és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról  szóló 2008.
június 23-i 589/2008/EK bizottsági rendeletben elõírt jelölést. A gazdaságában legfeljebb 50 tojótyúkot tartó
kistermelõnek az általa termelt és a végsõ fogyasztó részére a gazdaság helyén vagy házhoz szállítással értékesített
tojáson nem kell feltüntetnie a termelõ megkülönböztetõ számát tartalmazó kódot, amennyiben az értékesítés helyén 
feltünteti a nevét és címét.”

6.  § (1) Az R. 7.  §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kistermelõ tulajdonában lévõ, gazdaságában nevelt és a gazdaság helyén levágott baromfi és nyúlfélék vágás
elõtti állományszintû, valamint vágás utáni húsvizsgálatát a hatósági vagy a jogosult állatorvos a gazdaság helyén
végzi el, a vizsgálat után a 3. melléklet szerinti hússzállítási igazolást állít ki, amely alapján a baromfi és nyúlféle húsa
forgalomba hozható. A vágás utáni húsvizsgálatot nem kell elvégeztetni, ha a heti vágási szám az 1. melléklet
A. részében szereplõ heti maximális mennyiség 25%-át nem haladja meg, és az értékesítés közvetlenül a végsõ
fogyasztó részére történik a gazdaság helye szerinti településen. A vágás idõpontját azonban ez esetben is be kell
jelenteni a hatósági vagy a jogosult állatorvosnak. A levágott baromfi és nyúlféle húsának vizsgálata a gazdaság helye
szerinti piacon, vásáron, rendezvényen és engedélyezett ideiglenes árusító helyen történik. Kiskereskedelmi vagy
vendéglátó létesítmény részére csak húsvizsgálaton átesett és a 3. melléklet szerinti hússzállítási igazolással
rendelkezõ hús értékesíthetõ.”

(2) Az R. 7.  §-ának (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Falusi vendégasztal vagy a gazdaság helye szerinti településen rendezvény keretében, a kistermelõ által levágott,
az 5.  § (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelõ állományból származó, sertés, 30 hónaposnál nem idõsebb
szarvasmarha, illetve 18 hónaposnál nem idõsebb birka vagy kecske húsából elkészített ételt felkínálhatja helyben
fogyasztásra. A kistermelõ ilyen módon – az 1. melléklet A. részében meghatározott kis mennyiségeken belül – évente

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 113. szám 21783



12 saját sertést, 24 juhot, 24 kecskét, és 2 szarvasmarhát vághat le és dolgozhat fel. A vágást és ételkészítési programot
az állatvágás elõtt 48 órával, írásban be kell jelenteni az illetékes kerületi hivatalnak.
(5) A sertés húsát a húsban elõforduló trichinella hatósági vizsgálatára vonatkozó különös szabályok megállapításáról
 szóló, 2005. december 5-i, 2075/2005/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 2075/2005/EK rendelet) I. mellékletének
I. vagy II. fejezete szerint meg kell vizsgáltatni. A vágásból származó hús, sertés esetében a 2075/2005/EK rendelet
szerint vizsgálat kedvezõ eredménye alapján, lefagyasztható, és a falusi vendégasztal keretében ételkészítésre
felhasználható. A sertés vágását követõ ételkészítési program során – amíg nem áll rendelkezésre 2075/2005/EK
rendelet szerint vizsgálat eredménye – az elkészített étel csak akkor kínálható fel fogyasztásra, ha a hústerméket, ételt
biztonságos hõkezeléssel készítették el. A vágás és ételkészítési program keretében elkészített, de a helyszínen el nem
fogyasztott ételt a kistermelõ a továbbiakban csak magánfogyasztásra használhatja fel, vagy azt megfelelõ módon
meg kell semmisíteni.”

7.  § Az R. 8.  §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az 1.  § (1) bekezdésének b) és e) pontjában meghatározott tevékenységeknél a 852/2004/EK rendeletben
a tevékenység jellegétõl függõen meghatározott elõírásokat, valamint az 5. mellékletben meghatározott
követelményeket kell betartani.
(3) A falusi vendégasztal keretében végzett élelmiszer-elõállítás e rendelet szerinti szabályait a 852/2004/EK rendelet
elõírásainak betartása mellett kell alkalmazni.”

8.  § (1) Az R. 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerinti B. résszel egészül ki, egyidejûleg az 1. melléklet meglevõ szövegének 
megjelölése A. részre változik.

(2) Az R. 2. mellékletének helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az R. 3. mellékletének helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az R. 5. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.

9.  § (1) Az élelmiszerek jelölésérõl  szóló 19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet 7.  §-a a következõ
(15) bekezdéssel egészül ki:
„(15) Fel kell tüntetni
a) az édesítõszert tartalmazó élelmiszerekben a megnevezéshez kapcsolódóan a jelölésen az „édesítõszerrel”
kifejezést;
b) hozzáadott cukrot és édesítõszert együtt tartalmazó élelmiszereken a megnevezéshez kapcsolódóan a jelölésen
a „cukorral és édesítõszerrel” kifejezést;
c) aszpartámot tartalmazó élelmiszerek jelölésén a „fenil-alanin forrást tartalmaz” kifejezést;
d) 10%-nál több hozzáadott poliolt tartalmazó élelmiszerek jelölésén a „nagyobb mennyiség fogyasztása hashajtó
hatású” kifejezést.”

(2) Az élelmiszerek jelölésérõl  szóló 19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet 19.  §-a (4) bekezdésének
b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak  való megfelelést szolgálja:]
„b) a Bizottság 2008/5/EK irányelve (2008. január 30.) a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben
elõírtaktól eltérõ adatok bizonyos élelmiszerek címkézésén  való kötelezõ feltüntetésérõl,”

10.  § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követõ napon lép hatályba, és az azt követõ napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az élelmiszerek jelölésérõl  szóló 19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet 19.  §-a

(4) bekezdésének g) pontja.

11.  § Ez a rendelet a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben elõírtaktól eltérõ adatok bizonyos élelmiszerek
címkézésén  való kötelezõ feltüntetésérõl  szóló, 2008. január 30-i 2008/5/EK bizottsági irányelvnek  való megfelelést
szolgálja.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 4/2010. (VII. 5.) VM rendelethez

„B. rész
A kistermelõ által végezhetõ szolgáltatások

A B

A szolgáltatás megnevezése A szolgáltatás nyújtásának helye

1. füstölés a szolgáltatást végzõ kistermelõ gazdaságának helye
2. aszalás, szárítás, õrlés a szolgáltatást végzõ kistermelõ gazdaságának helye
3. állat vágása és húsának feldolgozása megfelelõen kialakított hely a falusi vendégasztal

helyén vagy rendezvény helyén
4. Ételkészítés (beleértve kenyér, tészta, befõtt,

lekvár, pogácsa)
megfelelõen kialakított hely a falusi vendégasztal
helyén vagy rendezvény helyén

5. terménytisztítás a szolgáltatást igénybe vevõ kistermelõ gazdaságának
helye

6. olajos magvak (olajütés) és gyümölcsök,
zöldségek préselése, pasztörizálása

a szolgáltatást igénybe vevõ kistermelõ gazdaságának
helye

”

2. melléklet a 4/2010. (VII. 5.) VM rendelethez
„2. melléklet az 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelethez

HATÓSÁGI ÁLLATORVOSI BIZONYÍTVÁNY
az állati eredetû termékek kistermelõi termeléséhez, elõállításához, illetve feldolgozásához

Ügyiratszám:
Kistermelõ regisztrációs száma: .........................................................................................................................................................................
Kistermelõ neve, címe: ...........................................................................................................................................................................................
Gazdaság helye: .......................................................................................................................................................................................................
Értékesíthetõ alaptermékek köre: .....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Értékesíthetõ feldolgozatlan, illetve feldolgozott termékek köre: ........................................................................................................
Értékesítés területe: ................................................................................................................................................................................................
Hatósági állatorvos neve: .....................................................................................................................................................................................

Igazolom, hogy az állatállomány részt vesz a kötelezõen elõírt mentesítési programban, illetve a tejtermelõ állomány
gümõkór- és brucellózismentes.
Ezen igazolás a kiállítástól számított 1 évig hatályos, a kistermelõ kérelmére évente meghosszabbítható.

20....  év ......................... hónap ....... nap

P. H.

.............................................
hatósági állatorvos”
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3. melléklet a 4/2010. (VII. 5.) VM rendelethez
„3. melléklet az 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelethez

HÚSSZÁLLÍTÁSI IGAZOLÁS
kistermelõ által levágott vagy levágatott állatok húsához

Ügyiratszám:
Kistermelõ neve, címe: ...........................................................................................................................................................................................
Gazdaság helye: ........................................................................................................................................................................................................
A levágott állat faja, kora hónapban: ................................................................................................................................................................
Az állat egyedi azonosítójának száma: .............................................................................................................................................................
Értékesíteni kívánt termék megnevezése: ......................................................................................................................................................
Értékesíteni kívánt termék mennyisége: .........................................................................................................................................................
Értékesítés helye: ......................................................................................................................................................................................................
Vágás helyének neve, címe és nyilvántartási/engedély száma: ..............................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

Alulírott állatorvos igazolom, hogy az állatokat a levágást megelõzõen, valamint azok húsát a levágás után
megvizsgáltam, a kötelezõ laboratóriumi vizsgálatokat elvégeztettem, és a vizsgált állatok húsát emberi fogyasztásra
alkalmasnak találtam.
Hatályosság: kiállítástól számított 3 nap, az elõírt tárolási, szállítási és értékesítési feltételek esetén.
Jogosult/hatósági állatorvos neve (nyomtatott betûvel): ........................................................................................................................
Jogosult állatorvos magánállatorvosi bélyegzõjének száma: .................................................................................................................

20.... év ......................... hónap ....... nap

P. H.

....................................
állatorvos”

4. melléklet a 4/2010. (VII. 5.) VM rendelethez

Az R. 5. mellékletének 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. Az 1. pont szerint levágott baromfi és nyúlféle húsvizsgálatát a levágás helyén kell elvégezni. A kistermelõ a vágást
megelõzõen köteles egyeztetni a vágás idõpontját az állatorvossal, a rendelet 7.  §-ának (1) bekezdésében foglalt
kivétellel.”
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A Kormány 1142/2010. (VII. 5.) Korm. határozata
a 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának elõirányzatából történõ felhasználásról

1. A Kormány az Értelmi Fogyatékossággal Élõk és Segítõik Országos Szövetsége, a Siketek és Nagyothallók Országos
Szövetsége, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatására az államháztartásról  szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 38.  § (1) bekezdésében biztosított jogkörében 66,0 millió forint melléklet
szerinti átcsoportosítását rendeli el a 2010. évi központi költségvetés általános tartaléka terhére.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: azonnal

2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet az 1142/2010. (VII. 5.) Korm. határozathoz

X. Miniszterelnökség
XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Fejezet száma, megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2010.
Ezer forintban, egy tizedessel

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium

16 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

55 Társadalmi szervezetek támogatása

000330 1 Értelmi Fogyatékossággal Élõk és Segítõik
Országos Szövetségének támogatása

1 Mûködési költségvetés      

3 Dologi kiadások 22,0

245545 2 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége
támogatása

1 Mûködési költségvetés      

3 Dologi kiadások 22,0

000363 4 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos
Szövetsége támogatása

1 Mûködési költségvetés      

3 Dologi kiadások 22,0

X. Miniszterelnökség

20 Tartalékok

001414 1 Költségvetés általános tartaléka –66,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû
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Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

BEVÉTELEK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium

16 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

55 Társadalmi szervezetek támogatása

000330 1 Értelmi Fogyatékossággal Élõk és Segítõik Országos
Szövetségének támogatása

22,0 

245545 2 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége
támogatása

22,0 

000363 4 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos
Szövetsége támogatása

22,0 

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Az elõirányzatok felhasználása/zárolása

(módosítása +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány   
Állami Számvevõszék 1 példány   idõarányos
Magyar Államkincstár 1 példány   teljesítményarányos
Pénzügyminisztérium 2 példány   egyéb: azonnal 66,0 66,0

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.

A Kormány 1143/2010. (VII. 5.) Korm. határozata
a 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának elõirányzatából történõ felhasználásról

1. A Kormány
a) lengyel és magyar árvízkárosult gyermekek nyári üdültetésére az államháztartásról  szóló 1992. évi

XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 38.  § (1) bekezdésében biztosított jogkörében 41,4 millió forint melléklet
szerinti átcsoportosítását rendeli el a 2010. évi központi költségvetés általános tartaléka terhére;
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: azonnal

b) az Áht. 26.  § (4) bekezdése szerint az érintett fejezet részére nyújtott összeg tekintetében elszámolási
kötelezettséget állapít meg.
Felelõs: érintett fejezet irányítását ellátó szerv vezetõje
Határidõ: 2010. november 30.

2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet az 1143/2010. (VII. 5.) Korm. határozathoz

X. Miniszterelnökség
Fejezet száma, megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2010.
Millió forintban, egy tizedessel

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
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Al-
cím-
szám

Jog-
cím-
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Jog-
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ir.-
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szám

Ki-
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ir.-
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Feje-
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Cím-
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Al-
cím-
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Jog-
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Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-
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név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

X. Miniszterelnökség
1 Miniszterelnöki Hivatal

000516 2 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú
támogatások, kiadások

41,4

20 Tartalékok
001414 1 Költségvetés általános tartaléka –41,4

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
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Al-
cím-
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Jog-
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BEVÉTELEK
A módosítás
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A módo-
sítást
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jog-
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hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû
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Fejezet-
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TÁMOGATÁSOK
A módosítás

jogcíme
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áthúzódó
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A módo-
sítást
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jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

X. Miniszterelnökség
1 Miniszterelnöki Hivatal

000516 2 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság 41,4
Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
A támogatás folyósítása/zárolása

(módosítása +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány   
Állami Számvevõszék 1 példány   idõarányos
Magyar Államkincstár 1 példány   teljesítményarányos
Pénzügyminisztérium 2 példány   egyéb: azonnal 41,4 41,4

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.
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A Ma gyar Köz lönyt a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
szer kesz ti.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Gál András Levente, 
a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
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. 
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: Bártfai-Mager Andrea ügyvezetõ igaz ga tó.
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