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Az Alkotmány és annak módosításai

2010. évi CLXIII. törvény
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 az Alkotmányt a következõk
szerint módosítja:
1. §

Az Alkotmány 7/A. § (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Jogszabály a törvény, a kormányrendelet, a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete, a miniszterelnöki rendelet,
a miniszteri rendelet, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének rendelete, a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnökének rendelete és az önkormányzati rendelet. Jogszabály továbbá a Honvédelmi Tanács rendkívüli
állapot idején és a köztársasági elnök szükségállapot idején kibocsátott rendelete.”

2. §

Az Alkotmány a 40/D. §-t követõen a következõ VIII/B. Fejezettel egészül ki:

„VIII/B. Fejezet
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
40/E. § (1) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a Magyar Köztársaság elektronikus hírközlési piac felügyelõ és
ellenõrzõ szerve. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság felelõs az elektronikus hírközlési piac zavartalan
mûködéséért.
(2) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökét a miniszterelnök nevezi ki 9 évre.
(3) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság tevékenységérõl évente beszámol az Országgyûlésnek.
(4) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke törvényben meghatározott feladatkörében, törvényben kapott
felhatalmazás alapján rendeletet bocsát ki, amely más jogszabállyal nem lehet ellentétes.”
3. §

E törvény 2011. január 2-án lép hatályba.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Dr. Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. december 20-i ülésnapján fogadta el.
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Törvények

2010. évi CLXIV. törvény
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról*
Az Országgyûlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról a következõ törvényt alkotja:
1. §

„(1) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 33/A. §-a a következõ
(2a) bekezdéssel egészül ki:
(2a) Összeférhetetlenség miatt meg kell szüntetni annak a polgármesternek a megbízatását,
a) akit a közügyek gyakorlásától jogerõsen eltiltottak,
b) akit bûntett miatt jogerõsen szabadságvesztésre ítéltek,
c) akinek az állammal szemben – a lehetséges jogorvoslati eljárások kimerítését követõen – köztartozása áll fenn, és
azt az errõl szóló értesítés kézhezvételétõl számított hatvan napon belül – részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén
az ezt engedélyezõ határozat rendelkezéseinek megfelelõen – nem rendezi,
d) akinek kényszergyógykezelését a bíróság jogerõsen elrendelte.”
(2) Az Ötv. 33/A. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A polgármester köteles az ellene indított büntetõeljárás során az elsõ tárgyalás idõpontjáról, illetve a bûnösséget
megállapító jogerõs ítéletrõl az idézés, illetve a jogerõs ítélet kézhezvételétõl számított három napon belül
tájékoztatni a képviselõ-testületet, a helyi választási bizottságot és a helyi önkormányzatok törvényességi
ellenõrzéséért felelõs szervet.”

2. §

Az Ötv. 34. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A képviselõ-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minõsített többséggel a polgármester
helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy több alpolgármestert választhat. A képviselõ-testület legalább egy
alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester megbízatása megszûnik, ha a képviselõ-testület
a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minõsített többséggel megbízását visszavonja.”

3. §

Az Ötv. 61. §-a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel:
„(6) A megyei jogú város közgyûlése – a 36. § (1) bekezdésében foglalt szabályok szerint – több aljegyzõt is kinevezhet.”

4. §

(1) Az Ötv. 62. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5) A kerületben polgármestert, a fõvárosban fõpolgármestert választanak. A fõvárosi közgyûlés a fõpolgármester
javaslatára titkos szavazással, minõsített többséggel egy vagy több fõpolgármester-helyettest választhat. A fõvárosi
közgyûlés legalább egy fõpolgármester-helyettest saját tagjai közül választ meg. A fõpolgármester-helyettes
megbízatása megszûnik, ha a fõvárosi közgyûlés a fõpolgármester javaslatára, titkos szavazással, minõsített
többséggel megbízását visszavonja.
Azon fõpolgármester-helyettes, akit nem a fõvárosi közgyûlés tagjai közül választottak, nem tagja a fõvárosi
közgyûlésnek, a fõpolgármestert a fõvárosi közgyûlés elnökeként nem helyettesítheti. A fõvárosi közgyûlés ülésein
tanácskozási joggal vesz részt. A nem a fõvárosi közgyûlés tagjai közül választott fõpolgármester-helyettes jogállására
egyebekben a fõvárosi közgyûlés tagjai közül választott fõpolgármester-helyettesre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. december 20-i ülésnapján fogadta el.
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(2) Az Ötv. 62. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(6) A fõvárosi kerületi képviselõ-testület hivatalát a jegyzõ, a fõvárosi közgyûlés hivatalát (a fõpolgármesteri hivatalt)
a fõjegyzõ vezeti. A fõvárosi kerületi képviselõ-testület és a fõvárosi közgyûlés – a 36. § (1) bekezdésében foglalt
szabályok szerint – több aljegyzõt is kinevezhet.”
5. §

Az Ötv. 74. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A megyei közgyûlés tisztségviselõi: az elnök, egy vagy több alelnök. A megyei közgyûlés a megyei közgyûlés
elnökének javaslatára a titkos szavazással, minõsített többséggel egy vagy több alelnököt választhat. A megyei
közgyûlés legalább egy alelnököt saját tagjai közül választ meg. A megyei közgyûlés alelnökének megbízatása
megszûnik, ha a megyei közgyûlés az elnök javaslatára, titkos szavazással, minõsített többséggel megbízását
visszavonja. Azon megyei közgyûlési alelnök, akit nem a megyei közgyûlés tagjai közül választottak, nem tagja
a megyei közgyûlésnek, a megyei közgyûlés elnökét, mint a testület elnökét nem helyettesítheti, a megyei közgyûlés
ülésein tanácskozási joggal vesz részt. A nem megyei közgyûlés tagjai közül választott alelnök jogállására egyebekben
a megyei közgyûlés tagjai közül választott alelnökre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”

6. §

Az Ötv. 75. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A hivatal vezetõjét: a megyei fõjegyzõt a megyei közgyûlés nevezi ki határozatlan idõre. A megyei közgyûlés
– a 36. § (1) bekezdésében foglalt szabályok szerint – több aljegyzõt is kinevezhet.”

7. §

(1) E törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ 90. napon hatályát veszti.
(2) Összeférhetetlenség miatt az Ötv. 33/A. §-ának e törvénnyel megállapított (2a) bekezdés a), b) és d) pontja alapján
az e törvény hatálybalépésekor polgármesteri, alpolgármesteri, megyei közgyûlési elnöki, alelnöki, fõpolgármesteri és
fõpolgármester-helyettesi (a továbbiakban együtt: polgármester) tisztséget betöltõ megbízatását akkor kell
megszüntetni, ha vele szemben az Ötv. 33/A. §-ának e törvénnyel megállapított (2a) bekezdés a), b) és d) pontja
szerinti összeférhetetlenségi ok az e törvény hatálybalépését követõen keletkezett.
(3) Ha e törvény hatálybalépésekor a polgármesteri tisztséget betöltõnek az Ötv. 33/A. §-ának e törvénnyel megállapított
(2a) bekezdés c) pontja alapján összeférhetetlenség miatt meg kell szüntetni a megbízatását, az összeférhetetlenség
megállapítását az Ötv. 33/A. § (3) és (4) bekezdésétõl eltérõen e törvény hatálybalépését követõ hatvanadik nap után
lehet kezdeményezni.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Dr. Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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2010. évi CLXV. törvény
a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosításáról*
Az Országgyûlés a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV. törvény módosításáról a következõ törvényt alkotja:
1. §

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló 1994. évi
LXIV. törvény (a továbbiakban: Pttv.) 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. § (2) Az alpolgármester e tisztsége megszûnik:
a) az önkormányzati választás napján, ha nem választották meg önkormányzati képviselõnek,
b) amennyiben önkormányzati képviselõnek megválasztották, akkor a képviselõ-testület alakuló ülésének napján,
c) továbbá az (1) bekezdés b), d)–j) pontjaiban foglalt esetekben,
d) ha a képviselõ-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minõsített többséggel megbízását
visszavonja.”

2. §

Hatályát veszti a Pttv. 2. § (1) bekezdés i) pontja és 4/A. § (3) bekezdése.

3. §

E törvény a kihirdetése napját követõ napon lép hatályba és az azt követõ napon hatályát veszti.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Dr. Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. december 20-i ülésnapján fogadta el.
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2010. évi CLXVI. törvény
az Európai Innovációs és Technológiai Intézet és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti
Székhely-megállapodás kihirdetésérõl*
1. §

Az Országgyûlés e törvénnyel felhatalmazást ad az Európai Innovációs és Technológiai Intézet és a Magyar Köztársaság
Kormánya közötti Székhely-megállapodás (a továbbiakban: Székhely-megállapodás) kötelezõ hatályának
elismerésére.

2. §

Az Országgyûlés a Székhely-megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. §

A Székhely-megállapodás hiteles angol nyelvû szövege és annak hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

„HOST AGREEMENT between the European Institute of Innovation and Technology
and the Government of the Republic of Hungary”
The European Institute of Innovation and Technology („the EIT”) and the Government of the Republic of Hungary
(„the Government”), hereinafter referred to together as „the Parties”,
HAVING REGARD to Regulation (EC) No 294/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008
establishing the European Institute of Innovation and Technology („the Regulation”), and in particular Articles 1 and 11
thereof,
HAVING REGARD to the Protocol on the Privileges and Immunities of the European Union („the Protocol”), and in
particular Article 18 thereof,
WHEREAS the Decision taken by Common Agreement between the Representatives of the Governments of Member
States of 18 June 2008 on the location of the seat of the European Institute for Innovation and Technology (EIT)
(2008/634/EC) provides that the EIT shall have its seat in Budapest,
WHEREAS Article 11, paragraph 2 of the Regulation specifies that the Protocol shall apply to the EIT,
WHEREAS Article 7, paragraph 1 of the Statutes of the EIT annexed to the Regulation specifies that the conditions
of employment of other servants of the European Union shall apply to the Director and the statutory staff of the EIT,
WHEREAS Article 7, paragraph 2 of the Statutes of the EIT annexed to the Regulation specifies that experts may be
seconded to the EIT for a limited duration by participating States or other employers,
WHEREAS further administrative provisions are needed for the implementation of certain articles of the Protocol and
for additional matters,
HAVE AGREED as follows:

Article 1
Definitions
For the purposes of this Agreement and of the application of the Protocol to relations between the EIT and
the Government:
(a) all references to the European Union in the Protocol shall be read as references to the EIT;
(b) all references to the officials and other servants of the European Union in the Protocol shall be read as references
to the statutory staff of the EIT within the meaning of Article 7, paragraph 1 of the Statutes of the EIT annexed
to the Regulation (hereinafter referred to as „the EIT Statutes”);
(c) with the exceptions of Articles 6, 12, 14 and 15 of the Protocol, references to the Council and the Commission
therein shall be read as references to the Governing Board of the EIT;
(d) „statutory staff” shall mean the personnel employed directly by the EIT pursuant to Article 7, paragraph 1 of
the EIT Statutes;
(e) „seconded experts” shall mean persons seconded to the EIT by participating States or other employers, pursuant
to Article 7, paragraph 2 of the EIT Statutes.
(f) „experts” shall mean persons invited by the EIT to provide advisory services to the EIT.

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. december 20-i ülésnapján fogadta el.
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Article 2
Legal capacity
The EIT is a European Union body and has legal personality in accordance with Article 11 of the Regulation. It shall
enjoy the widest possible legal capacity accorded to legal persons under Hungarian law. It shall, in particular, have
the capacity to contract, to acquire and dispose of movable and immovable property, and to be a party to legal
proceedings.

Article 3
Contribution by the Government
1. The Government agrees to make a contribution towards the staff costs of the EIT. This contribution shall cover
the wage costs of 20 employees of the EIT for 5 years, according to the schedule defined in Annex A.
2. The Government covers the rental fee of the premises of the EIT for 20 years.
3. The Government shall provide a suitable and prestigious location in the technology centre of Budapest Infopark or in
its vicinity. The premises shall respond to the requirements, conditions and specifications listed in Annex B, which also
specifies the respective responsibilities of the EIT and the Government in relation to the upkeep of the premises.

Article 4
Inviolability
1. The premises of the EIT, irrespective of ownership, shall be inviolable. They shall be exempt from search, requisition,
confiscation or expropriation. The property and assets of the EIT, wherever located and by whomsoever held, shall not
be subject to any administrative or legal measure of constraint, whether by executive, administrative, judicial or
legislative action, without the authorization of the Court of Justice of the European Union.
2. No official of the Hungarian authorities shall enter the premises of the EIT without prior approval of the Director of
the EIT or his/her authorized representative. Such approval shall be presumed in case of fire or other disasters which
could constitute a danger for public health and safety.
3. The archives of the EIT, its official correspondence and, any document pertaining to it or being under its possession
and intended for its official use shall be inviolable.
4. The Government shall take all appropriate steps to ensure the protection of the premises of the EIT. Upon request by
the Director of the EIT, the Government shall supply the necessary support for the maintenance of order within
the premises.

Article 5
Flag and emblem
The EIT shall be entitled to display its flag and emblem on its premises, and to display its flag on vehicles used for
official purposes.

Article 6
Facilities for communications
1. The EIT shall enjoy, in respect of its official communications, treatment not less favourable than that accorded by
the Government to any other government including its diplomatic missions or to other intergovernmental
organizations in the matter of priorities, tariffs and charges on mail, cablegrams, telephotos, telephone, telegraph,
telex and other communications.
2. The Government shall secure the inviolability of the official communications and correspondence to and from the EIT
and shall not apply any censorship to such communications and correspondence. Such inviolability, without limitation
by reason of this enumeration, shall extend to publications, still and moving pictures, videos and films and sound
recordings, regardless of their size and number.
3. The EIT shall have the right to use codes and to dispatch and receive correspondence and other official materials by
courier or in sealed bags which shall have the same privileges and immunities as diplomatic couriers and bags.

Article 7
Public services
1. To the extent requested by the Director, the Government shall ensure that the EIT is supplied with the public services
necessary for performing its functions with the same priority as those of essential agencies of the Government. In case
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of any interruption or threatened interruption of any such services, the appropriate Hungarian authorities shall
consider the needs of EIT as being of equal importance as those of essential agencies of the Government and shall take
steps accordingly to ensure that the work of EIT is not prejudiced.
2. Public services for the purpose of this provision include, but are not limited to, electricity, water, sewerage, fire
protection, refuse collection, gas, post and telephone.

Article 8
Fiscal and customs treatment of the EIT
1. The EIT, its assets, revenues and other property, shall be exempt from all direct taxes. This applies not only to property
and assets owned by the EIT, but also to property and assets that are rented by the EIT or otherwise made available to it,
where such direct taxes would otherwise be charged to the EIT.
2. The EIT shall be exempt from excise duties, sales charges, and other indirect taxes when it is making substantial
purchases for official use by the EIT of movable and immovable property or services on which such duties or taxes are
normally chargeable. Exemption from value added tax, excise duty and other indirect taxes concerning acquisition of
goods and services in Hungary made by the EIT is provided by means of tax refund, in accordance with the procedural
rules foreseen for diplomatic missions in Hungary.
3. No exemption shall be granted in respect of taxes and dues which amount merely to charges for public utility services.
4. The EIT will be exempt from paying motor vehicle registration duty (Regisztrációs adó), provided its motor vehicles are
placed into service with a DT registration plate.
5. The EIT shall be exempt from all customs duties, prohibitions and restrictions on imports and exports in respect of
articles intended for its official use. However, the EIT will have to comply with the relevant customs clearance
procedures. Goods so imported shall not be disposed of, whether or not in return for payment, in the territory of
Hungary, unless an express exemption from this prohibition is provided in the relevant rules or granted by
the Government on an ad hoc basis.
6. The EIT shall also be exempt from any customs duties and any prohibitions and restrictions on imports and exports
in respect of its publications.
7. Relief from customs duty is based on the relevant customs legislation of the European Union.

Article 9
Director and statutory staff
1. In accordance with Article 11, paragraph 2 of the Regulation, Articles 11 to 15 and 17 of the Protocol shall apply to
the Director and to the statutory staff. In conformity with and in addition to the privileges and immunities granted by
the above-mentioned provisions, the following provisions shall apply to the Director and to the statutory staff:
(a) Salaries, wages and emoluments paid by the EIT, as well as retirement, invalidity and survivor’s pensions paid by
the European Union shall be exempt from national taxes.
(b) The tax authorities shall refund the value added tax and excise duty included in the price of articles and services
acquired by the Director and the statutory staff in the Hungarian market within two years from taking up their
post in Hungary, in accordance with the relevant rules foreseen for the reimbursement of the value added tax and
excise duty to resident officials of international organizations in Hungary, provided they are not nationals of or
permanent residents in Hungary.
(c) When transferring their normal place of residence from a third country to the customs territory of the Community
the Director and the statutory staff are entitled to import their personal property, including furniture, household
effects and a motor vehicle for personal use, free of customs duty.
(d) Relief shall be granted only in respect of personal property entered for free circulation within 12 months from
the date of establishment, by the person concerned, of his normal place of residence in the customs territory of
the Community.
(e) Within 12 months after duty-free entry, personal property may not be lent, given as security, hired out or
transferred, whether for a consideration or free of charge, without prior notification to the competent authorities.
Otherwise the relevant import duties shall be paid on the property concerned, at the rate applying on the date of
such loan, giving as security, hiring out or transfer, on the basis of the type of property and the customs value
ascertained or accepted on that date by the competent authorities.
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(f)

The Director and the statutory staff shall be exempt from paying motor vehicle registration duty provided
the motor vehicle is placed into service with a DT or CK registration plate and they are not nationals of or
permanent residents in Hungary.
2. The Director and the statutory staff shall be exempt from all compulsory contributions to the social security
organisations of Hungary. Consequently, they shall not be covered by the social security regulations of Hungary,
unless they voluntarily join the Hungarian Social Security System.
3. The provisions of paragraph 2 of this Article shall apply, mutatis mutandis, to the members of the family forming part of
the household of the Director and the statutory staff, unless they are employed in Hungary by an employer other than
the EIT or receive social security benefits from Hungary.
4. In addition to the privileges and immunities specified in paragraphs 1 to 3, the Director and the members of his/her
family forming part of his household, provided they are not Hungarian nationals or have held permanent residence
status before being employed by the EIT, shall be accorded, in Hungary, the privileges and immunities, exemptions
and facilities accorded to the heads of diplomatic missions and the members of their family in accordance with
the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961. This applies also to persons fulfilling the functions of
the Director on a temporary basis for a period of at least two months.

Article 10
Seconded experts
1. As regards seconded experts, the following provisions apply:
(a) Any emoluments, allowances and other payments that are paid by the EIT shall be exempt from national taxes.
(b) The tax authorities shall refund the value added tax and excise duty included in the price of articles and services
acquired by the seconded experts in the Hungarian market, in accordance with the relevant rules foreseen for
the reimbursement of the value added tax and excise duty to resident officials of international organizations in
Hungary, provided they are not nationals of or permanent residents in Hungary.
(c) When transferring their normal place of residence from a third country to the customs territory of the Community
the seconded experts are entitled to import their personal property, including furniture, household effects and
a motor vehicle for personal use, free of customs duty.
(d) Relief shall be granted only in respect of personal property entered for free circulation within 12 months from
the date of establishment, by the person concerned, of his normal place of residence in the customs territory of
the Community.
(e) Within 12 months after duty-free entry, personal property may not be lent, given as security, hired out or
transferred, whether for a consideration or free of charge, without prior notification to the competent authorities.
Otherwise the relevant import duties shall be paid on the property concerned, at the rate applying on the date of
such loan, giving as security, hiring out or transfer, on the basis of the type of property and the customs value
ascertained or accepted on that date by the competent authorities.
(f) The seconded experts shall be exempt from paying motor vehicle registration duty provided the motor vehicle is
placed into service with a CK registration plate, provided they stay in Hungary for at least six months and they are
not nationals of or permanent residents in Hungary.
2. Salaries, wages, emoluments, allowances and other payments that are paid by the organization that seconds these persons
to the EIT, where this organization is located outside Hungary shall be covered by the relevant double-taxation treaty.
3. For as long as they remain covered by the social security system in the country from which they are seconded to
the EIT, the seconded experts shall be exempt from all compulsory contributions to the social security organisations of
Hungary. Consequently, during that time they shall not be covered by the social security regulations of Hungary,
unless they voluntarily join the Hungarian Social Security System.
4. The provisions of paragraph 3 of this Article shall apply, mutatis mutandis, to the members of the family forming part of
the household of the seconded experts, unless they are employed in Hungary by an employer other than the EIT or
receive social security benefits from Hungary.

Article 11
EIT Governing Board
1. Article 11 points (a) to (c) and Article 17 of the Protocol shall apply to the Members of the Governing Board of the EIT.
2. Remuneration, honoraria and allowances paid by the EIT shall be exempt from national taxes and social security
contributions.
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Article 12
Entry and stay
1. The Government shall take all appropriate measures to facilitate the entry into, stay in and exit from its territory of
the following persons, irrespective of their nationality:
(a) the members of the Governing Board;
(b) the Director, the statutory staff and seconded experts;
(c) the members of the family forming part of the household of (a) and (b), as well as
(d) any experts invited by the EIT.
2. Visa, when needed by the persons referred to in paragraph 1, shall be granted as promptly as possible. The EIT shall
notify the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Hungary via diplomatic channels about visa applications prior
to lodging them at the respective Hungarian consulates.
3. The Director, the statutory staff and seconded experts, as well as the members of their family forming part of their
household shall be exempt from all immigration restrictions.
4. This Article shall not prevent the requirement of reasonable evidence to be provided by the EIT to establish that
persons claiming the treatment provided for in this Article fall under one of the categories referred to in paragraph 1.

Article 13
Employment
1. Members of the family forming part of the household of the Director, of the statutory staff, as well as of the seconded
experts shall enjoy access to the labour market without requiring work permit, while in Hungary and for the duration of
the employment of the Director, the given statutory staff or seconded expert with the EIT in Hungary.
2. Persons mentioned in paragraph 1 who obtain gainful employment in Hungary shall enjoy no immunity from criminal,
civil or administrative jurisdiction with respect to matters arising in the course of or in connection with such
employment.

Article 14
Limitation of immunities
The immunity granted to any person on the basis of this Agreement
(a) shall not apply to traffic offences and
(b) shall not extend to civil action by a third party for damages, including personal injury or death, arising from
a traffic accident caused by such a person.

Article 15
Prevention of abuses
1. The privileges and immunities granted under the provisions of this Agreement are conferred in the interest of the EIT
and not for the personal benefit of the individuals themselves. It is the duty of the EIT and all persons enjoying such
privileges and immunities to observe in all other respects the laws and regulations of Hungary.
2. The EIT shall co-operate at all times with the appropriate Hungarian authorities to facilitate the proper administration
of justice and shall prevent any abuse of the privileges and immunities granted under the provisions of this
Agreement.
3. The Director of the EIT shall waive the immunity of the statutory staff and the seconded experts in all cases where such
immunity would impede the course of justice, and where it can be waived without prejudice to the interests of the EIT.
4. The Governing Board shall waive the immunity of the Director of the EIT in all cases where such immunity would
impede the course of justice, and where it can be waived without prejudice to the interests of the EIT.
5. The Governing Board shall waive the immunity of any member of the Governing Board of the EIT in all cases where
such immunity would impede the course of justice, and where it can be waived without prejudice to the interests of
the EIT.
6. Should the Government consider that an abuse of a privilege or immunity conferred by this Agreement has occurred,
the EIT shall, upon request, consult with the appropriate Hungarian authorities to decide whether any such abuse has
occurred.
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Article 16
Notification of appointments, identity cards
1. The EIT shall inform the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Hungary when the Director, a member of
the statutory staff or a seconded expert takes up or relinquishes his/her duties. Each year the EIT shall send a list of
the names and addresses of the Director, the statutory staff, as well as the seconded experts to the Ministry of Foreign
Affairs of the Republic of Hungary.
2. At the request of the EIT, the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Hungary shall issue to the Director,
the statutory staff, as well as the seconded experts and to the members of their family forming part of their household,
provided they are not nationals of or permanent residents in Hungary, special identity cards certifying the position and
status of the person.

Article 17
Social security
1. The EIT shall be exempt from all compulsory contributions to social security schemes in Hungary in respect of
the Director, the statutory staff, the seconded experts, as well as the members of the Governing Board.
2. The Director and the statutory staff shall have the social security coverage according to the Regulations and Rules
applicable to officials and other servants of the European Union.

Article 18
Settlement of disputes
1. All disputes between the EIT and the Government relating to the application of this Agreement should, where
possible, be settled amicably by direct negotiations.
2. In the event of failure to settle amicably a dispute, the dispute shall be referred to the Court of Justice of the European
Union by the EIT or by the Government after having given the other party two months notice in advance of its
intention of referring the matter to the said Court of Justice.

Article 19
Exclusion of liability for Hungary
The Republic of Hungary shall not bear, by reason of the activities of the EIT on the Hungarian territory, any
international liability for acts or omissions of the EIT, its Director, statutory staff, seconded experts, or any experts
invited by the EIT.

Article 20
Final provisions
1. This Agreement shall enter into force on the thirtieth day following the date on which the EIT and the Government
have notified each other of the completion of the procedures required for each of them to be bound by it.
2. This Agreement shall remain in force until the completion of the winding up of the EIT, unless agreed otherwise by
the Parties.
3. This Agreement may be amended by mutual consent of the Parties. Such amendments shall enter into force in
accordance with paragraph 1 of the present Article.
4. Either Party may terminate the present Agreement by means of a written notice to the other Party. Termination shall
take effect six months following the date of the notification.
Done in duplicate at Budapest, this 23rd day of March 2010.

FOR THE EUROPEAN INSTITUTE OF
INNOVATION AND TECHNOLOGY

FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF HUNGARY
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ANNEX A
Contribution towards the staff costs of the EIT
1. The total value of this contribution represents the average wage costs of 20 employees of the EIT for 5 years.
2. This contribution shall be made from 2011 in five annual payments of 1’560’000 €, payable by March 31 of the year in
question at the latest.
3. The Government of Hungary therefore agrees to provide this commitment according to the following payment
schedule:
amount payable
date by which the EIT shall receive payment
3.1. ....1’560’000 €
................. 31.03.2011
3.2. ....1’560’000 €
................. 31.03.2012
3.3. ....1’560’000 €
................. 31.03. 2013
3.4. ....1’560’000 €
................. 31.03.2014
3.5. ....1’560’000 €
................. 31.03. 2015

ANNEX B
Permanent premises of the EIT
1. Location: The permanent premises shall be located on floors 5 and 6 of Building E of the Budapest Infopark (address:
Budapest, 11th district, Neumann János utca 1/E., lot number 4082/21). These two floors shall have a total gross usable
space of 2807,3 m2. The gross usable space of the permanent premises is based on the needs of an estimated staff of
60 persons and meeting room space appropriate for the activities of the EIT.
2. The EIT shall have the exclusive use of the floor-space, storage rooms, changing room, bicycle storage and 22 covered
parking spaces as indicated in the attached drawings of floors 5 and 6 and the additional surfaces on floors –1 and –3.
3. The EIT shall have the exclusive use of storage rooms
–3 floor, garage level, 453,49 m2
4. The EIT shall have the exclusive use of a changing room and bicycle storage
–1 floor, garage level, 44,00 m2
5. The EIT shall have the exclusive use of 22 covered car parking spaces for the EIT.
–3 floor, garage level: 10 parking spaces (place: 3-093.–3-102.)
and –1 floor, garage level: 12 (1 disabled space) parking spaces (place: 1-001.–1-0012.)
6. The premises shall be available from 1.12.2009 until 30.11.2029.
7. Specifications:
7.1. The premises shall be in conformity with the normal standards applicable in Budapest and also respect the rules of
the European Commission on Policy on buildings and infrastructure laid down in the Communication from
the Commission on Buildings Policy and Infrastructure in Brussels and the „Manual of Standard Building
Specifications” of the Office for Infrastructure and Logistics in Brussels.
7.2. The 2 floors shall be linked by a dedicated staircase serving only these two floors. It will be ensured by an access
card system that only the EIT staff and their guests will be allowed to enter the EIT headquarters.
7.3. The premises shall satisfy the requirements of persons with special needs; in particular, the dedicated connection
between the 2 floors shall be available also to wheelchair users.
7.4. For the period of 20 years during which the Government covers the costs as specified in point 5 below,
the Government shall ensure that the premises are in full working condition for the purposes for which the EIT will
use them. In particular, the Government is responsible for the following equipment, including its maintenance,
repair and renewal:
7.4.1.
fully functional sanitary facilities and plumbing
7.4.2.
fully functional heating and air-conditioning equipment
7.4.3.
fully functioning supply of electrical power with cabling and sockets throughout the floorspace
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cabling and connection points for telephone/IT systems/networks that are evenly accessible throughout
the floorspace
7.4.5.
carpets, lighting, internal walls and doors, arranged as specified by the EIT in a memorandum to this
agreement.
7.5. During the said period of 20 years, should the premises or any part thereof, become unavailable for any reason,
the Government shall secure appropriate alternatives for the period of this unavailability.
Financial Contribution by the Government: For the period as it is mentioned in article 6, Hungary shall provide
the permanent premises free of charge in full working condition for the purposes for which the EIT will use them. This
includes exclusively the payment of –
8.1. rent
8.1.1.
real estate taxes
8.1.2.
costs related to the real estate insurance and the Lessor’s liability insurance
8.2. maintenance fee that includes the following
8.2.1.
real estate maintenance and upkeep
8.2.2.
24 hours reception, security services and garage services
8.2.3.
Gardening and upkeep of the internal passages
8.2.4.
Clearing away of snow
8.2.5.
Cleaning of the surfaces in the common/shared areas (daily, weekly, quarter yearly) eg. outside windows,
common used corridors, etc.
8.2.6.
Cleaning of the external surfaces and real estates facades, fronts
8.2.7.
Costs of the public utilities for shared areas and facilities (for instance lighting, lifts etc.)
8.2.8.
Operational and Renovation costs, such as maintenance, repairs, renovation and changes of
surface-cover, structural elements as well as the mechanical and electricity systems of the building,
8.2.9.
Management fees of the maintenance and upkeep of the real estate, fees charged during the public
authority controls
8.2.10. Fire service trainings, fire security equipments
8.2.11. Insect and rodent clearing
8.2.12. Removal of litter (normal amount)
After the end of the said period of 20 years, when the Government ceases to make its contribution regarding premises,
the EIT will arrange the appropriate procedure for securing appropriate premises from that moment onwards. The
Government will provide the utmost assistance to the EIT here.
The Government shall pursue any modifications or renewal to the contract with the owner of the building in
consultation with the EIT.
Should the permanent premises be unavailable on the date of 1.12.2009 or subsequently become unavailable for any
reason, the Government shall make temporary facilities available under the same conditions. The premises shall be in
conformity with the normal standards applicable in Budapest and also respect the rules of the European Commission
on Policy on buildings and infrastructure laid down in the Communication from the Commission on Buildings Policy
and Infrastructure in Brussels and the „Manual of Standard Building Specifications” of the Office for Infrastructure and
Logistics in Brussels.
The following costs shall be borne by the EIT:
12.1. Individual metered consumption of the EIT (water and electricity).
12.2. The costs of cleaning the areas of exclusive use for the EIT.
12.3. The cost of obtaining, installing and operating technical devices and facilities of exclusive use for the EIT, such
as telephones, PCs, other IT equipment, CCTV (7 cameras are provided by the Government, any additional
cameras should be paid by EIT) equipment inside the space used exclusively by the EIT.
12.4. All other working facilities like furniture, office devices etc.
12.5. Facility management costs
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SZÉKHELY-MEGÁLLAPODÁS az Európai Innovációs és Technológiai Intézet
és a Magyar Köztársaság Kormánya között
Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet („EIT”) és Magyar Köztársaság Kormánya („Kormány”), további együttes
említésük esetén „Felek”,
TEKINTETTEL az Európai Parlament és a Tanács 294/2008/EK rendeletére (2008. március 11.) az Európai Innovációs és
Technológiai Intézet létrehozásáról („Rendelet”), különösképpen annak 1. és 11. Cikkeire,
TEKINTETTEL az Európai Unió kiváltságairól és mentességeirõl szóló jegyzõkönyvre („Jegyzõkönyv”), különösképpen
annak 18. Cikkére,
MIVEL az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) székhelyének elhelyezkedésérõl szóló, a tagállamok
kormányainak képviselõi által közös megállapodás révén meghozott 2008. június 18-i 2008/634/EK határozat
értelmében az EIT székhelye Budapest,
MIVEL a Rendelet 11. Cikkének 2. bekezdése úgy rendelkezik, hogy a Jegyzõkönyvet az EIT-re is alkalmazni kell,
MIVEL a Rendelet mellékletét képezõ EIT Alapszabály 7. Cikkének 1. bekezdése akként rendelkezik, hogy az Igazgatóra
és az EIT alkalmazottaira az Európai Unió egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei vonatkoznak,
MIVEL a Rendelet mellékletét képezõ EIT Alapszabály 7. Cikkének 2. bekezdése értelmében a részt vevõ államok vagy
más munkáltatók meghatározott idõre szakértõket küldhetnek az EIT-hez,
MIVEL a Jegyzõkönyv bizonyos cikkeinek végrehajtásához és egyéb kérdésekben további adminisztratív
rendelkezések szükségesek,
AZ ALÁBBIAKBAN állapodnak meg:

1. Cikk
Fogalmak
A jelen Megállapodás, valamint a Jegyzõkönyvnek az EIT és a Kormány közötti kapcsolatok vonatkozásában történõ
alkalmazása során:
a) a Jegyzõkönyvben szereplõ Európai Unióra vonatkozó összes hivatkozást az EIT-re vonatkozó hivatkozásnak kell
tekinteni;
b) a Jegyzõkönyvnek az Európai Unió tisztviselõire és egyéb alkalmazottaira vonatkozó összes hivatkozását
a Rendelet mellékletét képezõ EIT Alapszabály (a továbbiakban: „EIT Alapszabály”) 7. Cikkének 1. bekezdése alá
tartozó tisztviselõkre vonatkozó hivatkozásnak kell tekinteni;
c) a Jegyzõkönyv 6., 12., 14. és 15. Cikkeinek kivételével, az abban szereplõ, Tanácsra és Bizottságra vonatkozó
hivatkozásokat az EIT Igazgatótanácsára vonatkozó hivatkozásnak kell tekinteni;
d) „tisztviselõk” alatt az EIT Alapszabály 7. Cikkének 1. bekezdése alapján az EIT közvetlen alkalmazásában álló
személyzet értendõ;
e) „kirendelt szakértõk” alatt a részt vevõ államok vagy más munkáltatók által az EIT Alapszabály 7. Cikkének
2. bekezdése alapján EIT mellé rendelt szakértõket kell érteni;
f) „szakértõk” alatt az EIT által a részére tanácsadói szolgáltatások nyújtása céljából meghívott személyek értendõk.

2. Cikk
Jogképesség
Az EIT a Rendelet 11. Cikkének megfelelõen jogi személyiséggel bíró európai uniós szerv, amely élvezi a magyar jog
által a jogi személyek részére biztosított legszélesebb körû jogképességet, és amely különösképpen rendelkezik
szerzõdõképességgel, ingó és ingatlanvagyon megszerzésének és az azzal való rendelkezésnek a képességével,
valamint a jogi eljárásokban való részvétel képességével.

3. Cikk
A Kormány által nyújtott támogatás
1. A Kormány vállalja, hogy hozzájárul az EIT személyzetének költségeihez. Ez a hozzájárulás – az A. mellékletben
meghatározott táblázatnak megfelelõen – fedezi az EIT 20 alkalmazottjának 5 évre szóló bérköltségeit.
2. A Kormány 20 évig fedezi az EIT épületeinek bérleti díjait.
3. A Kormány köteles alkalmas és tekintélyt sugárzó helyszínt biztosítani az Infopark Budapest technológiai
központjában vagy annak szomszédságában. Az épületeknek meg kell felelniük a B. mellékletben felsorolt
elõírásoknak, feltételeknek és specifikációknak. A B. melléklet emellett meghatározza a Kormánynak, illetõleg
az EIT-nek az épületek fenntartásával kapcsolatos kötelezettségeit is.
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4. Cikk
Sérthetetlenség
1. Az EIT épületei – tulajdoni viszonyokra tekintet nélkül – sérthetetlenek, és mentesek a házkutatás, igénybevétel,
elkobzás és kisajátítás alól. Az Európai Unió Bíróságának engedélye nélkül az EIT tulajdona és követelései – függetlenül
azok helyétõl és birtokosától – nem képezhetik semmiféle közigazgatási vagy jogi – akár végrehajtási, közigazgatási,
bírósági vagy jogalkotói intézkedésbõl eredõ – kényszerintézkedés tárgyát.
2. A magyar hatóságok tisztviselõi az EIT Igazgatójának vagy az õ felhatalmazott képviselõjének elõzetes jóváhagyása
nélkül nem léphetnek be az EIT épületeibe. E jóváhagyás meglétét vélelmezni kell tûzvész, vagy egyéb olyan
katasztrófák esetén, amelyek a közegészséget és biztonságot veszélyeztethetik.
3. Az EIT irattára, hivatalos levelezése, továbbá minden, hozzá tartozó vagy a birtokában lévõ, hivatalos felhasználásra
szánt dokumentum sérthetetlen.
4. A Kormány köteles megfelelõ lépéseket tenni azért, hogy az EIT épületeinek védelmét biztosítsa. Az EIT Igazgatójának
kérésére a Kormány köteles biztosítani az épületeken belüli rend fenntartásához szükséges támogatást.

5. Cikk
Zászló és embléma
EIT jogosult arra, hogy az épületein elhelyezze zászlóját és emblémáját, valamint, hogy a hivatalos célokra igénybevett
jármûvein zászlóját elhelyezze.

6. Cikk
Kapcsolattartási könnyítések
1. Az EIT-t hivatalos érintkezése tekintetében legalább olyan kedvezõ elbánás illeti meg, mint amelyet a Kormány
a levelezés, a kábeltáviratok, távfénymásolatok, távbeszélõ-, távirati-, telex, illetve más közlések elsõbbsége, díja és
illetéke tekintetében bármely más kormánynak, ideértve annak diplomáciai képviseleteit is, vagy más kormányközi
nemzetközi szervezetnek biztosít.
2. A Kormány biztosítja az EIT-nek küldött, illetve EIT által küldött közlések és levelezés sérthetetlenségét, és nem
alkalmaz semmilyen cenzúrát a közlések és a levelezés tekintetében. Ez a sérthetetlenség kiterjed többek között
a kiadványokra, álló- és mozgóképekre, videó-, film- és hangfelvételekre, függetlenül azok terjedelmétõl és számától.
3. Az EIT-nek joga van rejtjel alkalmazására, valamint arra, hogy levelezést és más hivatalos anyagokat olyan futárok útján
vagy lepecsételt poggyászban továbbítson, illetve kapjon meg, amelyek a diplomáciai futárokkal és a diplomáciai
poggyásszal azonos kiváltságokat és mentességeket élveznek.

7. Cikk
Közüzemi szolgáltatások
1. Az Igazgató kérésének megfelelõen, a Kormány a legfontosabb kormányzati szervekkel azonos elsõbbséggel biztosítja
az EIT számára a munkavégzéshez szükséges közüzemi szolgáltatásokat. Ezen szolgáltatások megszakadása vagy
annak veszélye esetén a megfelelõ magyar hatóságoknak az EIT szükségleteit a legfontosabb kormányzati szervek
szükségleteivel azonos jelentõségûnek kell tekinteniük, és ennek megfelelõ lépéseket kell tenniük a EIT zavartalan
mûködésének biztosítása végett.
2. A jelen rendelkezés alkalmazásában a közüzemi szolgáltatások körébe tartozik – nem kizárólagos jelleggel –
az áramellátás, a vízellátás, a szennyvízelvezetés, a tûzvédelem, a szemétszállítás, a gázellátás, a postai és
a telefonszolgáltatás.

8. Cikk
Az EIT adó- és vámügyi elbírálása
1. Az EIT, annak eszközei, bevételei és más vagyontárgyai valamennyi közvetlen adó alól mentességet élveznek. Ez nem
csupán az EIT tulajdonában álló vagyontárgyakra és eszközökre vonatkozik, hanem az általa bérelt vagy részére egyéb
módon hozzáférhetõvé tett vagyontárgyakra és eszközökre is, amennyiben ezek a közvetlen adók egyébként
az EIT-vel szemben kerülnének kiszabásra.
2. Az EIT mentességet élvez a jövedéki adók, forgalmi adók és egyéb közvetett adók alól, amennyiben az EIT általi
hivatalos felhasználás céljából olyan ingó- és ingatlanvagyon, illetve szolgáltatások nagymértékû beszerzését végzi,
amelyekre az ilyen vámok és adók általában kivethetõk. Az EIT által, Magyarország területén beszerzett termékek és
szolgáltatások vonatkozásában, az általános forgalmi adó, jövedéki adó és egyéb közvetett adók alóli mentesség
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biztosítása adóvisszatérítés formájában történik, a magyarországi diplomáciai képviseletekre vonatkozó eljárási
szabályok szerint.
A közüzemi szolgáltatások fejében járó díjnak megfelelõ adók és terhek vonatkozásában nem adható mentesség.
Az EIT mentességet élvez a gépjármûvek regisztrációs adójának megfizetése alól, amennyiben gépjármûveit DT
rendszámtáblával helyezik forgalomba.
Az EIT a hivatalos használatra szánt cikkek vonatkozásában mentességet élvez minden vám, valamint import- és
exporttilalom és -korlátozás alól. Mindazonáltal, az EIT eleget kell, hogy tegyen az irányadó vámkezelési eljárásoknak.
Az ilyen módon behozott áruktól Magyarország területén nem lehet – akár ellenérték fejében, akár ingyenesen –
megválni, kivéve, amennyiben e tilalom alól az irányadó szabályok vagy eseti jelleggel a Kormány kifejezett
mentességet biztosítanak.
Az EIT emellett mentességet élvez az összes vám, valamint import- és exporttilalom és -korlátozás alól a kiadványai
tekintetében.
A vámmentesség az Európai Unió vonatkozó jogszabályain alapul.

9. Cikk
Az Igazgató és a tisztviselõk
1. A Rendelet 11. Cikkének 2. bekezdésével összhangban a Jegyzõkönyv 11–15., valamint 17. Cikkeit az Igazgatóra és
a tisztviselõkre is alkalmazni kell. A fent említett rendelkezések által biztosított kiváltságokkal és mentességekkel
összhangban, továbbá ezek mellett az Igazgatóra és a tisztviselõkre a következõ rendelkezések vonatkoznak:
a) Az EIT által kifizetett illetmények, bérek és járandóságok, valamint az Európai Unió által kifizetett öregségi,
rokkantsági, illetõleg özvegyi nyugdíjak mentesek a nemzeti adók alól.
b) Az Igazgató és a tisztviselõk által a magyar piacon – magyarországi hivataluk elfoglalásától számított két évig –
beszerzett árucikkek és szolgáltatások árában benne foglalt áfát és jövedéki adót az adóhatóságok
a Magyarország területén mûködõ nemzetközi szervezetek itt tartózkodó tisztviselõi részére történõ áfa és
jövedéki adó visszatérítésére vonatkozó szabályok szerint térítik vissza, feltéve, hogy e személyek nem magyar
állampolgárok vagy magyarországi állandó lakosok.
c) A harmadik országbeli szokásos tartózkodási helyének a Közösség vámterületére történõ áthelyezésekor
az Igazgató és a tisztviselõ jogosult személyes vagyontárgyainak (beleértve bútorait, háztartási célú ingóságait és
egy személyes használatra szánt gépjármûvét) vámmentes behozatalára.
d) Mentesség kizárólag az érintett személy által a szokásos lakóhelyének a Közösség vámterületére történõ
áthelyezésétõl számított tizenkét hónapon belül szabad forgalomba bocsátott személyes vagyontárgy
vonatkozásában adható meg.
e) A vámmentes behozatalt követõ 12 hónapon belül a személyes vagyontárgy nem adható kölcsönbe, zálogba,
bérbe és nem ruházható át, sem visszterhesen, sem ingyenesen, az illetékes hatóságok elõzetes értesítése nélkül.
Ezzel ellentétes magatartás az érintett vagyontárgyra vonatkozó behozatali vámok megfizetését vonja maga
után, az ilyen kölcsönbe-, zálogba-, bérbeadás vagy átruházás napján a vagyontárgy fajtája alapján alkalmazandó
vámtétel, és az ezen a napon az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.
f) Az Igazgató és a tisztviselõ mentes a gépjármûvek regisztrációs adójának megfizetése alól, feltéve, hogy
a gépjármû DT vagy CK rendszámtáblával kerül forgalomba helyezésre, valamint feltéve, hogy ezen személyek
nem magyar állampolgárok vagy magyarországi állandó lakosok.
2. Az Igazgató és a tisztviselõk mentesek magyarországi társadalombiztosítási szervezetek részére fizetendõ valamennyi
kötelezõ járulék megfizetése alól. Következésképpen, e személyekre a magyar társadalombiztosítási szabályok nem
vonatkoznak, kivéve, ha önkéntesen csatlakoznak a magyar társadalombiztosítási rendszerhez.
3. A jelen Cikk 2. bekezdését megfelelõen alkalmazni kell az Igazgató, illetõleg a tisztviselõ velük egy háztartásban élõ
családtagjaira is, kivéve, ha ezen személyek Magyarországon az EIT-n kívüli egyéb munkáltató alkalmazásában állnak,
vagy Magyarországról társadalombiztosítási juttatásokban részesülnek.
4. Az 1–3. bekezdésekben meghatározott kiváltságokon és mentességeken túlmenõen, valamint feltéve, hogy nem
magyar állampolgárok, illetve az EIT-nél történt alkalmazásukat megelõzõen nem voltak magyarországi állandó
lakosok, az Igazgató és a vele egy háztartásban élõ családtagjai részére Magyarországon biztosítani kell a diplomáciai
képviseletek vezetõinek és családtagjaiknak, a diplomáciai kapcsolatokról szóló, 1961. április 18-án aláírt Bécsi
Egyezmény alapján biztosított kiváltságokat és mentességeket, kivételeket és könnyítéseket. Ezeket
a rendelkezéseket alkalmazni kell az Igazgató feladatait ideiglenes jelleggel, legalább két hónap idõtartamban ellátó
személyekre is.
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10. Cikk
Kirendelt szakértõk
1. A kirendelt szakértõk tekintetében a következõ rendelkezések az irányadók:
a) Valamennyi EIT által fizetett járandóság, juttatás, vagy más fizetség mentes a nemzeti adók alól.
b) A kirendelt szakértõk által a magyar piacon beszerzett árucikkek és szolgáltatások árában benne foglalt áfát és
jövedéki adót az adóhatóságok a Magyarország területén mûködõ nemzetközi szervezetek itt tartózkodó
tisztviselõi részére történõ áfa és jövedéki adó visszatérítésére vonatkozó szabályok szerint térítik vissza, feltéve,
hogy e személyek nem magyar állampolgárok vagy magyarországi állandó lakosok.
c) A harmadik országbeli szokásos tartózkodási helyének a Közösség vámterületére történõ áthelyezésekor
kirendelt szakértõ jogosult személyes vagyontárgyainak (beleértve bútorait, háztartási célú ingóságait és egy
személyes használatra szánt gépjármûvét) vámmentes behozatalára.
d) Mentesség kizárólag az érintett személy által a szokásos lakóhelyének a Közösség vámterületére történõ
áthelyezésétõl számított tizenkét hónapon belül szabad forgalomba bocsátott személyes vagyontárgy
vonatkozásában adható meg.
e) A vámmentes behozatalt követõ 12 hónapon belül a személyes vagyontárgy nem adható kölcsönbe, zálogba,
bérbe és nem ruházható át, sem visszterhesen, sem ingyenesen, az illetékes hatóságok elõzetes értesítése nélkül.
Ezzel ellentétes magatartás az érintett vagyontárgyra vonatkozó behozatali vámok megfizetését vonja maga
után, az ilyen kölcsönbe-, zálogba-, bérbeadás vagy átruházás napján a vagyontárgy fajtája alapján alkalmazandó
vámtétel, és az ezen a napon az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.
f) A kirendelt szakértõk mentességet élveznek a gépjármûvek regisztrációs adójának megfizetése alól, feltéve, hogy
a gépjármû CK rendszámtáblával kerül forgalomba helyezésre, valamint, hogy ezen személyek legalább hat
hónapot tartózkodnak Magyarországon, és nem magyar állampolgárok vagy magyarországi állandó lakosok.
2. Ezen személyeket az EIT mellé rendelõ szervezet által fizetett illetmények, bérek, járandóságok, juttatások és egyéb
kifizetések – amennyiben ez a szervezet Magyarország területén kívül található – a kettõs adóztatás elkerülésére
vonatkozó, irányadó egyezmény hatálya alá tartoznak.
3. Mindaddig, amíg az EIT mellé rendelõ állam társadalombiztosítási rendszere alá tartoznak, a kirendelt szakértõk
mentesek a magyarországi társadalombiztosítási szervezetek részére fizetendõ valamennyi kötelezõ járulék
megfizetése alól. Következésképpen, e személyekre ezen idõ alatt a magyar társadalombiztosítási szabályok nem
vonatkoznak, kivéve, ha önkéntesen csatlakoznak a magyar társadalombiztosítási rendszerhez.
4. A jelen Cikk 3. bekezdését megfelelõen alkalmazni kell a kirendelt szakértõk velük egy háztartásban élõ családtagjaira
is, kivéve, ha ezen személyek Magyarországon az EIT-n kívüli egyéb munkáltató alkalmazásában állnak, vagy
Magyarországról társadalombiztosítási juttatásokban részesülnek.

11. Cikk
Az EIT Igazgatótanácsa
1. Az EIT Igazgatótanácsának tagjaira a Jegyzõkönyv 11. Cikkének (a)–(c) pontjait, valamint 17. Cikkét kell alkalmazni.
2. Az EIT által kifizetett díjazás, honorárium és juttatás mentes a nemzeti adók és társadalombiztosítási járulékok alól.

12. Cikk
Beutazás és tartózkodás
1. A Kormány köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a következõ személyeknek
az ország területére történõ beutazását, ottani tartózkodását és a területérõl való kiutazását állampolgárságuktól
függetlenül megkönnyítse:
a) az Igazgatótanács tagjai;
b) az Igazgató, a tisztviselõk, valamint a kirendelt szakértõk;
c) az (a) és (b) pontban megjelölt személyeknek a velük egy háztartásban élõ családtagjai, valamint
d) az EIT által meghívott szakértõk.
2. Amennyiben az 1. bekezdésben hivatkozott személyeknek vízumra van szüksége, úgy azt a lehetõ leggyorsabban kell
kiadni. Még mielõtt azokat a megfelelõ magyar konzulátusoknál benyújtanák, az EIT köteles a vízumkérelmekrõl
a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumát diplomáciai csatornákon keresztül értesíteni.
3. Az Igazgató, a tisztviselõk, valamint a kirendelt szakértõk, továbbá az ezen személyeknek velük egy háztartásban élõ
családtagjai mentességet élveznek minden bevándorlási korlátozás alól.
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4. A jelen Cikk nem mentesíti az EIT-t azon kötelezettség alól, hogy a jelen Cikk szerinti elbánást igénylõ személyeknek
az 1. bekezdésben hivatkozott valamely kategóriába tartozását megfelelõ bizonyítékokkal támassza alá.

13. Cikk
Foglalkoztatás
1. Az Igazgató, a tisztviselõk, valamint a kirendelt szakértõk velük egy háztartásban élõ családtagjai magyarországi
tartózkodásuk esetén, az Igazgató, a tisztviselõ, valamint a kirendelt szakértõ EIT által történõ alkalmazása
idõtartamára munkavállalási engedély nélkül léphetnek be a munkaerõpiacra.
2. Az 1. bekezdésben említett azon személyek, akik Magyarország területén keresõfoglalkozásra tesznek szert, az ilyen
foglalkozás során vagy azzal összefüggésben felmerülõ ügyek tekintetében nem mentesek a büntetõ, polgári,
illetõleg közigazgatási joghatóság alól.

14. Cikk
A mentességek korlátozása
A jelen Megállapodás alapján bármely személy részére biztosított mentesség
a) nem vonatkozik a közlekedési szabálysértésekre, és
b) nem terjed ki azon harmadik fél által indított polgári eljárásokra, melyek az ilyen személy által okozott közlekedési
balesetbõl eredõ személyi sérülés vagy halál miatti kártérítésre irányulnak.

15. Cikk
A visszaélések megelõzése
1. A kiváltságok és mentességek jelen Megállapodás rendelkezései által történõ biztosítása az EIT érdekében és nem
az érintett egyének elõnyben részesítése céljából történik. Az EIT és az e kiváltságokat és mentességeket élvezõ
valamennyi személy kötelessége, hogy a magyar jogszabályokat minden egyéb tekintetben betartsák.
2. Az EIT köteles a megfelelõ magyar hatóságokkal mindenkor együttmûködni az igazságszolgáltatás megfelelõ
mûködésének elõsegítése érdekében, továbbá köteles megelõzni a jelen Megállapodás rendelkezései által biztosított
kiváltságokkal és mentességekkel való visszaéléseket.
3. Az EIT Igazgatója minden olyan esetben köteles lemondani a tisztviselõk és a kirendelt szakértõk mentességérõl,
amikor az adott mentesség akadályozná az igazságszolgáltatás menetét, és amikor a lemondás az EIT érdekeinek
sérelme nélkül megtehetõ.
4. Az Igazgatótanács minden olyan esetben köteles lemondani az Igazgató mentességérõl, amikor az adott mentesség
fenntartása akadályozná az igazságszolgáltatás menetét, és amikor a lemondás az EIT érdekeinek sérelme nélkül
megtehetõ.
5. Az Igazgatótanács minden olyan esetben köteles lemondani az Igazgatótanács bármely tagjának a mentességérõl,
amikor az adott mentesség akadályozná az igazságszolgáltatás menetét, és amikor a lemondás az EIT érdekeinek
sérelme nélkül megtehetõ.
6. Amennyiben a Kormány úgy ítéli meg, hogy a jelen Megállapodás által biztosított valamely kiváltsággal vagy
mentességgel való visszaélés történt, az EIT – ilyen irányú kérés esetén – köteles egyeztetni a megfelelõ magyar
hatóságokkal annak megállapítása érdekében, hogy történt-e ilyen visszaélés.

16. Cikk
Kinevezések bejelentése, személyi igazolványok
1. Az EIT köteles a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumát tájékoztatni, amennyiben az Igazgató, egy tisztviselõ, vagy
egy kirendelt szakértõ hivatalába lép vagy hivatalából távozik. Az EIT az Igazgató, a tisztviselõk, valamint a kirendelt
szakértõk neveit és lakcímeit tartalmazó listát köteles minden évben a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma
részére megküldeni.
2. Az EIT felhívására a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma köteles az Igazgató, a tisztviselõk, a kirendelt szakértõk,
valamint az e személyekkel közös háztartásban élõ családtagok részére – feltéve, hogy nem magyar állampolgárok
vagy magyarországi állandó lakosok – az adott személy pozícióját és státuszát igazoló speciális személyazonosító
igazolványt kiadni.
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17. Cikk
Társadalombiztosítás
1. Az EIT az Igazgató, a tisztviselõk, valamint a kirendelt szakértõk, továbbá az Igazgatótanács tagjai vonatkozásában
mentes a társadalombiztosítási rendszerekbe történõ, mindennemû kötelezõ járulékfizetési kötelezettség alól.
2. Az Igazgató és a tisztviselõk az Európai Unió tisztviselõire és egyéb alkalmazottaira vonatkozó szabályoknak és
elõírásoknak megfelelõ társadalombiztosítással kell, hogy rendelkezzenek.

18. Cikk
A jogviták rendezése
1. Az EIT és a Kormány között a jelen Megállapodás alkalmazása kapcsán felmerülõ valamennyi jogvitát, amikor csak
lehetséges, békés úton, közvetlen tárgyalások útján kell rendezni.
2. Abban az esetben, ha valamely jogvita békés úton nem rendezhetõ, úgy azt az EIT, illetõleg a Kormány az Európai Unió
Bírósága elé köteles vinni, ezen szándékáról azonban a másik felet az ügynek a nevezett Bíróság részére történõ
benyújtása elõtt két hónappal köteles tájékoztatni.

19. Cikk
Magyarország felelõsségének kizárása
A Magyar Köztársaság az EIT-nek a Magyarország területén végzett tevékenységeibõl eredõen, az EIT-nek,
Igazgatójának, tisztviselõinek, kirendelt szakértõinek, illetõleg az EIT által meghívott bármely szakértõnek a tetteiért,
illetõleg mulasztásaiért semmiféle nemzetközi felelõsséggel nem tartozik.

20. Cikk
Záró rendelkezések
1. A jelen Megállapodás azon dátumot követõ harmincadik napon lép hatályba, amikor a Kormány és az EIT értesítik
egymást azon eljárásaik befejeztérõl, melyek ahhoz szükségesek, hogy a Megállapodást magukra nézve kötelezõnek
ismerhessék el.
2. A Felek eltérõ megállapodása hiányában, jelen Megállapodás az EIT felszámolásának lezárultáig marad hatályban.
3. A jelen Megállapodás a Felek kölcsönös egyetértésével módosítható. Ezen módosítások jelen Cikk 1. bekezdése szerint
lépnek hatályba.
4. A jelen Megállapodást bármelyik Fél jogosult a másik Félhez címzett írásbeli értesítés útján felmondani. A felmondás
az értesítés napjától számított hat hónap elteltével lép hatályba.
Készült két példányban Budapesten, 2010. március 23. napján.

AZ EURÓPAI INNOVÁCIÓS
ÉS TECHNOLÓGIAI INTÉZET RÉSZÉRÕL

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
KORMÁNYA RÉSZÉRÕL

A MELLÉKLET
Az EIT személyzete részére nyújtandó támogatás
1. A jelen támogatás teljes értéke 20 EIT alkalmazott 5 évre szóló átlagos bérköltségét képviseli.
2. Ez a támogatás 2011-tõl kezdõdõen 1.560.000 euró öt alkalommal történõ, éves megfizetésével történik, azzal, hogy
az esedékesség az adott év március 31. napja.
3. Magyarország Kormánya ennek megfelelõen vállalja, hogy eleget tesz az alábbi fizetési ütemezésnek:
fizetendõ összeg
a megfizetett összeg EIT általi kézhezvételének határideje
3.1. 1 560 000 euró
2011.03.31.
3.2. 1 560 000 euró
2012.03.31.
3.3. 1 560 000 euró
2013.03.31.
3.4. 1 560 000 euró
2014.03.31.
3.5. 1 560 000 euró
2015.03.31.
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B MELLÉKLET
Az EIT állandó helyiségei
1. Elhelyezkedés: Az állandó helyiségek az Infopark Budapest E épületének 5. és 6. emeletein helyezkednek el
(cím: Budapest, XI. kerület, Neumann János utca 1/E., helyrajzi szám: 4082/21). Ez a két emelet összesen bruttó
2807,3 m2 hasznos alapterülettel rendelkezik. Az állandó helyiségek hasznos bruttó alapterülete a 60 fõre becsült
létszámú személyzet szükségletein és az EIT tevékenységeinek megfelelõ tárgyalóterem helyigényén alapul.
2. Az EIT az emelet, tárolóhelyiségek, öltözõszoba, kerékpártároló és 22 fedett parkolóhely kizárólagos használatára
jogosult az 5. és 6. emelet, valamint a –1. és a –3. emeletek további területeinek csatolt tervrajzában megjelöltek
szerint.
3. Az EIT a tárolóhelyiségeket kizárólagosan használhatja.
(–3. emelet, parkoló szint, 453,49 m2)
4. Az EIT az öltözõszobát és a kerékpártároló-helyiségeket kizárólagosan használhatja.
–1. emelet, parkoló szint, 44,00 m2
5. Az EIT a részére fenntartott 22 fedett parkolóhelyet kizárólagosan jogosult használni.
–3. emelet, parkoló szint: 10 parkolóhely (parkolóhelyek sorszáma: 3-093.–3-102.),
valamint –1 emelet, parkoló szint: 12 (1 mozgáskorlátozott) parkolóhely (parkolóhelyek sorszáma: 1-001.–1-0012.)
6. A helyiségek 2009. 12. 01-jétõl 2029. 12. 31-ig állnak rendelkezésre.
7. Specifikációk:
7.1. A helyiségeknek meg kell felelniük a Budapesten irányadó szokásos szabványoknak, valamint tekintettel kell
lenniük az Európai Bizottság épületekre és infrastruktúrára vonatkozó politikájának azon szabályaira, melyeket
a Bizottság épületekre és infrastruktúrára vonatkozó, Brüsszelben kiadott közleménye és a Brüsszeli
Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal „Szabvány épületspecifikációk kézikönyve” fektet le.
7.2. A 2 emeletet egy erre kijelölt, csupán ezt a két szintet kiszolgáló lépcsõháznak kell összekötnie. Azt, hogy csupán
az EIT személyzete és ezek vendégei léphessenek be az EIT központjába egy belépõkártya-rendszerrel kell
biztosítani.
7.3. A helyiségeknek meg kell felelniük a speciális szükségletekkel bíró személyek igényeinek is; különösképpen,
a 2 emelet közti összeköttetés a kerekesszéket használók számára is elérhetõ kell, hogy legyen.
7.4. Azon 20 év idõtartamára, amely alatt a Kormány az alábbi 5. pontban meghatározott költségeket fedezi,
a Kormány köteles biztosítani a helyiségek teljeskörû, EIT felhasználási céljainak megfelelõ mûködõképes
állapotát. Így különösen, a Kormány a következõ berendezésekért tartozik felelõsséggel, ide értve ezek
karbantartását, javítását és felújítását:
7.4.1.
teljes mértékben üzemképes egészségügyi felszerelések és vízvezetékrendszer,
7.4.2.
teljes mértékben üzemképes fûtõ- és légkondicionáló berendezés,
7.4.3.
teljes mértékben üzemképes, elektromos áramellátás kábelezéssel és csatlakozókkal a teljes
alapterületen,
7.4.4.
a teljes alapterületen egyenletesen hozzáférhetõ telefonos / IT rendszerekhez / hálózatokhoz
kapcsolódó kábelezés és csatlakozási pontok,
7.4.5.
szõnyegek, világítás, belsõ falak és ajtók – az EIT által a jelen megállapodáshoz kapcsolódó feljegyzésben
meghatározottak szerint.
7.5. Az említett 20 éves idõtartam alatt, amennyiben a helyiségek vagy azok valamely része bármilyen okból
hozzáférhetetlenné válik, úgy az ilyen hozzáférhetetlenséggel érintett idõre a Kormány köteles megfelelõ
alternatívákat biztosítani.
8. A Kormány pénzügyi támogatása: a 6. cikkben említett idõtartamra az állandó helyiségeket Magyarország köteles
ingyenesen, az EIT céljainak megfelelõ teljes mértékben üzemképes állapotban biztosítani. Ez kizárólag az alábbi
összegek megfizetését tartalmazza:
8.1. bérleti díj
8.1.1.
ingatlanadók
8.1.2.
az ingatlan biztosításához és a Bérbeadó felelõsségbiztosításához kapcsolódó költségek
8.2. az alábbiakat tartalmazó karbantartási díj
8.2.1.
ingatlan karbantartás és fenntartás
8.2.2.
24 órás portaszolgálat, biztonsági szolgáltatások és parkoló szolgáltatások
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12.
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a belsõ átjárók kertészeti gondozása és fenntartása
a hó eltakarítása
a közös/megosztott területek felszínének, pl. a külsõ ablakoknak, közösen használt folyosóknak stb.
(a napi, heti, negyedéves) takarítása
8.2.6.
a külsõ felszín és az ingatlan homlokzatának, frontjának takarítása
8.2.7.
a megosztott területek és felszerelések (például világítás, liftek stb.) közüzemi költségei
8.2.8.
üzemeltetési és felújítási költségek, úgy mint karbantartás, kijavítások és a felszíni burkolatok, szerkezeti
elemek, valamint az épület mechanikai és elektromos rendszereinek cseréje
8.2.9.
az ingatlan karbantartásának és fenntartásának karbantartási díjai, a hatósági ellenõrzések során
kiszabott büntetések
8.2.10. tûzvédelmi képzések, tûzbiztonsági berendezések
8.2.11. rovar- és rágcsálóirtás
8.2.12. (szokásos mennyiségû) szemét elszállítása
Az említett 20 éves idõtartam elteltét követõen, amikor a Kormány a helyiségek fenntartásának támogatását befejezi,
ettõl az idõponttól kezdve az EIT kell, hogy gondoskodjon az érintett helyiségek biztosítására vonatkozó megfelelõ
eljárásról. A Kormány ebben a tekintetben köteles az EIT részére a legnagyobb mértékû segítséget megadni.
Az épület tulajdonosával fennálló szerzõdés módosítását és meghosszabbítását a Kormány az EIT-tel egyeztetve
köteles lefolytatni.
Amennyiben az állandó helyiségek 2009. 12. 01-jén nem elérhetõk, vagy ezt követõen válnak bármilyen okból nem
elérhetõvé, úgy a Kormány köteles azonos körülmények mellett ideiglenes létesítményeket biztosítani.
A helyiségeknek meg kell felelniük a Budapesten irányadó szokásos szabványoknak, valamint tekintettel kell lenniük
az Európai Bizottság épületekre és infrastruktúrára vonatkozó politikájának azon szabályaira, melyeket a Bizottság
épületekre és infrastruktúrára vonatkozó, Brüsszelben kiadott közleménye és a Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai
Hivatal „Szabvány épületspecifikációk kézikönyve” fektet le.
Az EIT az alábbi költségek viselésére köteles:
12.1. Az EIT egyéni mérõórákkal mért (víz- és áram-) fogyasztása.
12.2. Az EIT kizárólagos használatában álló területek takarítása.
12.3. Az EIT kizárólagos használatában álló mûszaki berendezések és felszerelések, például telefonkészülékek,
személyi számítógépek, egyéb IT berendezések, az EIT kizárólagos használatában álló térben elhelyezett CCTV
berendezés beszerzésének, telepítésének és üzemeltetésének költségei azzal, hogy ez utóbbiból 7 kamerát
a Kormány biztosít, és az ezen felüli, további kamerákat az EIT-nek kell kifizetnie.
12.4. Minden egyéb munkaeszköz, mint például a bútorzat, irodai berendezések stb.
12.5. A létesítménygazdálkodás költségei.
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(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E törvény 2–3. §-a Székhely-megállapodás 20. cikk 1. bekezdésében meghatározott idõpontban lép hatályba.
(3) A Székhely-megállapodás, illetve e törvény 2–3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelõs miniszter
annak ismertté válását követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.
(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelõs
miniszter gondoskodik.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Dr. Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2010. évi CLXVII. törvény
a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról*
1. §

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Nkatv.) 2. § (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az Alap céljainak megvalósítása érdekében a miniszter az elvi, irányító és koordináló döntések meghozatalára
Nemzeti Kulturális Alap Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) létesít. A Bizottság tagjainak felét a miniszter saját
hatáskörében, másik felét pedig az érintett szakmai, illetve társadalmi szervezetek javaslata alapján bízza meg.
A Bizottság elnöke a miniszter vagy az általa megbízott személy.”

2. §

Az Nkatv. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § (1) Az Alap bevételi forrásai:
a) az ötöslottó szerencsejáték játékadójának 90 százaléka;
b) központi költségvetési elõirányzatokból átvett pénzeszközök;
c) a jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és természetes személyek befizetései;
d) költségvetési támogatás;
e) egyéb bevételek.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt befizetések közérdekû kötelezettségvállalásnak minõsülnek (Ptk. 593–596. §).
(3) A központi költségvetési elõirányzatból évközben átvett pénzeszköz kezelésére, illetve a pályáztatás
lebonyolítására az átvétel tárgyában kötött megállapodás rendelkezései az irányadók.
(4) Költségvetési támogatás felhasználását a miniszter e törvényben foglaltaktól eltérõen szabályozhatja.
(5) Az Alap bevétele és év végi maradványa nem vonható el. Az év végi maradvány a tárgyévi bevételi terv teljesülése
elõtt igénybe vehetõ – az elõzõ évek kötelezettség vállalásainak fedezeteként – a kiadási és bevételi elõirányzat
egyidejû módosításával. Az Alap költségvetésének tervezésére, végrehajtására és zárszámadására egyebekben az Áht.
és az éves költségvetési törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
(6) A miniszter jogosult – a pályázati döntések függvényében – az Alap 7. § (1) bekezdése szerinti kiadási jogcímei
között átcsoportosítást végrehajtani.”

3. §

Az Nkatv. 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az Alapból természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, társasházak, egyéni
cégek, valamint egyéni vállalkozók igényelhetnek támogatást.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. december 20-i ülésnapján fogadta el.
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Az Nkatv. 9. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A támogatások nyílt vagy meghívásos pályázatok útján, illetve – a miniszteri keret felhasználása során vagy
kivételesen indokolt esetben – egyedi pályázatok elbírálása alapján – gazdálkodási formától függetlenül – adhatók.”
(1) Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
(2) A törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az Nkatv. 2/A. § (3)–(4) bekezdése.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Dr. Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2010. évi CLXVIII. törvény
egyes agrártárgyú törvények módosításáról*
1. §

A mezõgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen
forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Tfmtv.) 2. §-a (2) bekezdésének
a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„a) beszállító: olyan – mezõgazdasági és élelmiszeripari terméket termelõ, feldolgozó, illetve külön jogszabály szerint
termelõi szervezetnek, illetve termelõi csoportnak minõsülõ, valamint ezek kizárólagos irányítása alá tartozó – jogi
személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb gazdálkodó szervezet, illetve természetes személy, amely
a kereskedõnek értékesíti a megtermelt, illetve feldolgozott terméket;”

2. §

(1) A Tfmtv. 3. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minõsül]
„c) a kereskedõ üzleti érdekeit szolgáló költségek – így különösen üzletlétesítéssel, üzemeltetéssel, mûködéssel,
a terméknek a kereskedõ által igénybe vett logisztikai egységbõl másik logisztikai egységbe vagy az üzletbe történõ
szállítással összefüggõ költségek – részben vagy egészben történõ áthárítása a beszállítóra a kereskedõ részérõl vagy
harmadik közremûködõ szereplõ igénybevételével történõ módon;”
(2) A Tfmtv. 3. §-a (2) bekezdésének f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minõsül]
„f) a kereskedõ által a végsõ fogyasztónak nyújtott árengedményhez az árengedmény fogyasztó irányába történõ
nyújtásának idõtartamánál hosszabb idõtartamra, valamint mennyiségénél nagyobb mennyiségre vonatkozó – akár
részleges mértékû – beszállítói hozzájárulás kikötése, vagy a kereskedõ által a végsõ fogyasztónak nyújtott
árengedménynél nagyobb mértékû beszállítói hozzájárulás kikötése, továbbá a (2a) bekezdésében foglalt
rendelkezés be nem tartása;”
(3) A Tfmtv. 3. §-ának (2) bekezdése h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minõsül]
„h) a termék ellenértékének – hibás teljesítés esetének kivételével – a beszállító részére a terméknek a kereskedõ vagy
javára eljáró más személy általi birtokba vételét (átvételét) követõ harminc napon túli kifizetése, amennyiben
a beszállító a számlát az átvételt követõ tizenöt napon belül a kereskedõ rendelkezésére bocsátja, továbbá
a (2b) bekezdésében foglalt rendelkezés be nem tartása;”

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. december 20-i ülésnapján fogadta el.
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(4) A Tfmtv. 3. §-ának (2) bekezdése a következõ q) és r) ponttal egészül ki:
[Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minõsül]
„q) a terméknek – az árukészletnek a kereskedõ tevékenységének beszüntetése vagy profilváltás miatt történõ
legfeljebb tizenöt napos és a mezõgazdasági igazgatási szervnek elõzetesen bejelentett kiárusítása, valamint nem
teljes értékû termék kiárusítása esetének kivételével – a beszállító által számlázott átadási ára, illetve a kereskedõ általi
saját elõállítás esetén önköltségi ára alatt történõ forgalmazása a kereskedõ által a végsõ fogyasztó felé;
r) a kereskedõ által forgalmazott termékmennyiség alapján érvényesíthetõ árkedvezmény, jutalék vagy díj
– bármilyen jogcímen történõ – felszámítása a beszállító felé, a kereskedõt a forgalmazott termékmennyiség
növelésére ösztönzõ – a felek által megállapított valamely korábbi idõszakban elért vagy becsült mértékhez képesti
többletértékesítés alapján megállapított, a termék kereskedelmi forgalmának tulajdonságaival összefüggõ, arányos
mértékû – utólagos árkedvezmény kivételével.”
(5) A Tfmtv. 3. §-a a következõ (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A kereskedõ által a beszállító hozzájárulásával a végsõ fogyasztónak nyújtott árengedmény fogyasztó irányába
történõ nyújtásának végsõ idõpontjától számított harminc napon belül a kereskedõnek a nyújtott árengedményrõl és
az azzal érintett termékmennyiségrõl el kell számolnia a beszállító felé.
(2b) A kereskedõ számlakompenzáció érvényesítése esetén annak tényérõl az érvényesítés napjától számított tizenöt
napon belül értesíti a beszállítót. A beszállító számlakiállítása az átvételt követõen nem korlátozható, feltételhez nem
köthetõ. A hibás számlát a kereskedõnek a kézhezvételtõl számított öt napon belül kell visszaküldenie a beszállítónak.”
(6) A Tfmtv. 3. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az (5) bekezdés szerinti üzletszabályzatnak tartalmaznia kell a beszállító által a kereskedõtõl igénybe vehetõ
szolgáltatások tartalmát, azok nyújtásának feltételeit, a szolgáltatásért fizetendõ legmagasabb díjat és annak
elszámolásnál alkalmazandó számítás módját, továbbá a kereskedõ beszállítóinak körébe való bekerülés és az onnan
való kikerülés feltételeit.”
3. §

A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 43. §-a
(1) bekezdésének a „szõlõültetvényen engedély nélkül fajtaváltást vagy borszõlõültetvényen engedély nélkül a 7. §
(1) bekezdése szerinti pótlást (e §, valamint a 43/A–43/C. § vonatkozásában a továbbiakban: pótlás)” szövegrésze
helyébe az „engedély nélküli telepítést” szövegrész, 43. §-a (4) bekezdésének az „akadálya nincs” szövegrész helyébe
az „akadálya nincs – és új ültetvény telepítése esetén a hegyközség által kiadott hatósági bizonyítvány alapján vagy
a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett újratelepítési jog-nyilvántartás szerint igazolható,
hogy a telepítõ a szükséges mennyiségû újratelepítési jog birtokában telepített és a joggal továbbra is rendelkezik –”
szövegrész, 43. §-a (5) bekezdésének az „amennyiben a kérelem az elõírt követelményeknek megfelel” szövegrész
helyébe a „ha a kérelem az elõírt követelményeknek megfelel és új ültetvény telepítése esetén a hegyközség által
kiadott hatósági bizonyítvány alapján vagy a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett
újratelepítési jog-nyilvántartás szerint igazolható, hogy a telepítõ a szükséges mennyiségû újratelepítési jog
birtokában telepített és a joggal továbbra is rendelkezik” szövegrész, 43. §-a (1)–(4) bekezdésének „fajtaváltást vagy
pótlást” szövegrészei helyébe „telepítést” szövegrész, 43. §-a (5) bekezdésének a „már megkezdték” szövegrésze
helyébe a „már megkezdték, illetve elvégezték” szövegrész, 43/C. §-a (1) és (2) bekezdésének a „fajtaváltást, pótlást”
szövegrésze helyébe a „telepítést” szövegrész lép.

4. §

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 9. §-ának a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A törvény, valamint a törvény végrehajtására kiadott jogszabályok alkalmazásában:]
„a) beruházás: az ügyfél által eszközölt, a számvitelrõl szóló törvény és a személyi jövedelemadóról szóló törvény által
befektetett eszközként aktiválhatónak minõsített ráfordítások összessége, valamint az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és
az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 71. §-a (1) bekezdésének a) pontjában megfogalmazott
tevékenységek és az erdõ faállományának minõségi javítását szolgáló törzsalakító nyesés. A társasági tulajdon,
illetõleg szavazati jog megszerzésére fordított összeg csak abban az esetben minõsül beruházásnak, ha a támogatás
igénybevételi feltételeit megállapító jogszabály ezt kifejezetten lehetõvé teszi;”

30158

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 197. szám

5. §

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 17. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„17. § (1) A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletekrõl és az azokon fennálló jogok jogosultjairól az NFA az e törvény
végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint naprakész vagyonnyilvántartást vezet, amely
tartalmazza
a) a jogosultak adatai körében a haszonbérlõ, vagyonkezelõ, erdõgazdálkodó, és a 18. § (5) bekezdése szerint
megbízott személy nevét (megnevezését), lakcímét (székhelyét, telephelyét),
b) a hasznosítás módjára vonatkozó javaslatot.
(2) Az NFA az (1) bekezdésben meghatározott személyes adatokat a jogosultnak az NFA-val való jogviszonya
fennállásáig kezelheti.
(3) A vagyonnyilvántartásban elkülönülten kell nyilvántartani a jövedelmezõ mezõgazdasági mûvelésre nem alkalmas
(különösen belvizes, szikes) földrészleteket.”

6. §

(1) E törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott eltéréssel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) Az 1–2. § 2011. február 1-jén lép hatályba azzal, hogy a Tfmtv. e törvény 1–2. §-ával megállapított rendelkezéseit
a hatálybalépést követõen esedékes szerzõdéses szolgáltatásokra kell alkalmazni.
(3) A 3. § e törvény kihirdetését követõ 10. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levõ ügyekben is alkalmazni
kell azzal, hogy a Btv. e törvény 3. §-a alapján megállapított rendelkezései szerint bírság kiszabására csak e törvény
hatálybalépését követõ 45. napon túl elkövetett jogsértések esetén van lehetõség.
(4) Hatályát veszti az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 29. §-ának (4)–(6) bekezdése.
(5) Hatályát veszti a Btv. 43/A. §-ának (4) bekezdése.
(6) Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 29. §-a (1) bekezdésének a „termelõ, a feldolgozó,” szövegrész
helyébe a „termelõ és a feldolgozó, valamint” szövegrész lép.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Dr. Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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Kormányrendeletek

A Kormány 297/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete
a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történõ átlépéshez kapcsolódó eljárási szabályokról
A Kormány a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. § (1) bekezdés b), c), f), h), n)
és o) pontjában, a 4. alcím vonatkozásában a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. §
(1) bekezdés p) pontjában, a 10. § vonatkozásában a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint
e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. § (1) bekezdés c) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében a következõket rendeli el:

1. Nyilatkozattétel
1. §

(1) A magánnyugdíjpénztár tagja (a továbbiakban: tag) a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló
1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.) 24. § (10) bekezdése szerinti nyilatkozatát Magyarországon bármely
nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál és az Országos Nyugdíjbiztosítási
Fõigazgatóságnál (a továbbiakban: ONYF) is megteheti.
(2) A helyszíni nyilatkozattételre jogosultakat a nyugdíj-biztosítási igazgatóság keresi fel.
(3) A nyilatkozatban fel kell tüntetni a tag nevét, lakóhelyét és társadalombiztosítási azonosító jelét, valamint annak
a magánnyugdíjpénztárnak a nevét, ahol a tagsági jogviszonya fennáll.
(4) A tag a nyilatkozat másolatát a nyilatkozattételt követõ 5 napon belül köteles megküldeni a foglalkoztatójának.

2. §

(1) A nyugdíjbiztosítási igazgatóságok, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság és – a Külügyminisztériumon keresztül – a Magyar
Köztársaság külképviseletei az Mpt. 24. § (10) bekezdése szerinti határidõben tett nyilatkozatokat a személyes
nyilatkozattételt követõ 8 napon belül megküldik az ONYF-nek.
(2) Az ONYF a nyilatkozatokat legkésõbb 2011. március 1-jéig kísérõjegyzékkel – amely tartalmazza a tag nevét és
a társadalombiztosítási azonosító jelét – ellátva küldi meg az érintett magánnyugdíjpénztáraknak. Az ONYF
a kísérõjegyzékek egy példányát egyidejûleg megküldi a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének
(a továbbiakban: Felügyelet).

2. Visszaléptetés
3. §

(1) A magánnyugdíjpénztár a beérkezett nyilatkozatokat feldolgozza, majd ezt követõen – a nyilatkozat hozzá történõ
beérkezését követõ legkésõbb 45 napon belül
a) megállapítja a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépõ tagjainak számát, és
b) a visszaléptetés végrehajtására ütemtervet készít.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti ütemtervnek tartalmaznia kell a visszalépõ tagi kifizetések, valamint az Államadósság
Kezelõ Központ Zrt.-nek (a továbbiakban: ÁKK) történõ eszközátadás ütemezését is. A magánnyugdíjpénztár
az ütemtervét – az elkészítését követõ 3 napon belül – jóváhagyásra megküldi a Felügyeletnek.
A magánnyugdíjpénztár a visszaléptetést a Felügyelet által jóváhagyott ütemterv alapján folytatja le.
(3) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépõ taggal való elszámolás fordulónapja azon hónap utolsó napja,
amikor az elszámolás az ütemterv alapján megtörténik.
(4) A magánnyugdíjpénztár az Mpt. 24. § (11) bekezdésében elõírt átadást jogszabályban elõírtak szerint az elszámolás
fordulónapját követõ tizenkét napon belül teljesíti. A követelésnek megfelelõ eszközfedezetet a visszalépõ tag
portfólióján belüli eszközaránynak (az egyes értékpapírok arányának) megfelelõ arányban kell átadni, az ezt követõen
esetlegesen fennmaradó összeget pedig pénzben kell átutalni.
(5) A magánnyugdíjpénztár a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépõ tagokra jutó, a függõ számláról
a visszalépést követõen azonosított tagi követelés összegét az elszámolás fordulónapjának hónapját követõ negyedik
hónap tizenkettedik napjáig a (4) bekezdésben foglaltak szerint utalja át. Az ezt követõen azonosított tagi követelés
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összegét a magánnyugdíjpénztár az átlépésre vonatkozó elszámolási határidõk figyelembevételével pénzben
utalja át.
(6) A visszaléptetés során a magánnyugdíjpénztár az eszközök átadásával és az átutalásokkal kapcsolatos tényleges banki
és postai költségeket a tagi követeléssel szemben érvényesítheti.
4. §

(1) A magánnyugdíjpénztár a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépõ és a vissza nem lépõ tagjainak számáról
2011. szeptember 30-áig értesíti a Pénztárak Garanciaalapját.
(2) A Pénztárak Garanciaalapja a magánnyugdíjpénztárak értesítése alapján megállapítja a társadalombiztosítási
nyugdíjrendszerbe visszalépõ tagokra vonatkozó garanciális kifizetésekre fordítható pénzeszközeinek összegét, és
annak eszközfedezetét az értesítés kézhezvételét követõ hónap utolsó napjáig a portfólión belüli eszközaránynak
megfelelõ arányban adja át a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alapnak.

5. §

Az ÁKK az eszközök átadásához és a pénzbeli átutalásokhoz szükséges számlaszámokat 2011. február 1-jéig küldi meg
a magánnyugdíjpénztáraknak és a Pénztárak Garanciaalapjának.

3. Visszalépõ tagi kifizetések
6. §

(1) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépõ tagnak a magánnyugdíjpénztára felé írásban kell rendelkeznie
arról, hogy a visszalépõ tagi kifizetések összegét [Mpt. 4. § (2) bekezdése zsk) pontja] egy összegben veszi fel, vagy
önkéntes kölcsönös nyugdíjbiztosító pénztárba vagy – a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben létrejövõ egyéni
számláján történõ jóváírás érdekében – a Nyugdíjbiztosítási Alap részére történõ átutalását kéri.
(2) Ha a tag a visszalépõ tagi kifizetések összegét egy összegben kívánja felvenni, meg kell jelölnie azt
a bankszámlaszámot vagy címet, amelyre a visszalépõ tagi kifizetések összegének átutalását, illetve kiutalását kéri. Ha
a tag a visszalépõ tagi kifizetések összegének önkéntes kölcsönös nyugdíjbiztosító pénztárnál vezetett tagi számláján
történõ jóváírását kéri, meg kell jelölnie az önkéntes kölcsönös nyugdíjbiztosító pénztár nevét, adószámát és a tag
adóazonosító jelét.
(3) Ha a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépõ tag a tagi kifizetés összegérõl nem rendelkezik,
a magánnyugdíjpénztár 2011. március 1-je és március 31-e között felkéri, hogy rendelkezzék a tagi kifizetés összegérõl.
A felhívásban a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépõ tagot tájékoztatni kell a nyilatkozattétel
elmulasztásának következményeirõl.
(4) Ha a volt tag a (3) bekezdés szerinti felhívás kézhezvételét követõ 30 napon belül nem nyilatkozik,
a magánnyugdíjpénztár a visszalépõ tagi kifizetések összegét a lakcímére utalja ki. Az át nem vett és
a magánnyugdíjpénztárhoz visszaérkezett összeget a magánnyugdíjpénztár – a volt tagnak társadalombiztosítási
nyugdíjrendszerben létrejövõ egyéni számláján történõ jóváírás érdekében – a Nyugdíjbiztosítási Alapnak utalja át.
Az átutalás összegérõl a volt tag nevének és azonosítóinak feltüntetésével a magánnyugdíjpénztár a biztosított
lakóhelye szerint illetékes nyugdíj-biztosítási igazgatóságot, magyarországi lakóhely hiányában a fõvárosi
nyugdíj-biztosítási igazgatóságot értesíti. Az ONYF 2011. február 1-jéig megadja a magánnyugdíjpénztárak részére azon
számlaszámokat, amelyekre nyilatkozat alapján meghatározott, továbbá az át nem vett és a magánnyugdíjpénztárhoz
visszaérkezett összeget a magánnyugdíjpénztár utalhatja.

4. Igazolási kérelem
7. §

(1) Az igazolási kérelmet [Mpt. 123. § (6) bekezdése] az a nyugdíj-biztosítási igazgatóság bírálja el hatósági eljárásban,
amelynél azt elõterjesztették. A Magyar Köztársaság külképviseletén, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál vagy
az ONYF-nél elõterjesztett igazolási kérelmet a fõvárosi nyugdíj-biztosítási igazgatóság bírálja el. A Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság és – a Külügyminisztériumon keresztül – a Magyar Köztársaság külképviseletei az igazolási kérelmet
a nyilatkozattal együtt az elõterjesztéstõl számított 8 napon belül megküldik az ONYF-nek. Az ONYF a részére
megküldött és a nála benyújtott kérelmeket haladéktalanul továbbítja a fõvárosi nyugdíj-biztosítási igazgatóságnak.
(2) Ha a nyugdíj-biztosítási igazgatóság a kérelemnek helyt ad, a döntést a nyilatkozatra feljegyzi, és annak egy példányát
megküldi az ONYF-nek. Az ONYF a nyilatkozatot a határozat jogerõre emelkedését követõ 8 napon belül megküldi
az érintett magánnyugdíjpénztárnak, továbbá másolatban a Felügyeletnek, valamint az ÁKK-nak.
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
5. Hatályba léptetõ rendelkezések
8. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

6. Módosító rendelkezések
9. §

(1) A pénztárak központi nyilvántartásával összefüggõ egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak
a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségérõl szóló 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R1.) 1–2. §-ai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„1. § A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) az egységes társadalombiztosítási
nyilvántartások keretében, az Mpt. 106. §-a (1) bekezdésének e) pontjában, 119. § (3) bekezdésében és 120. §-ában
elõírt feladatai végrehajtásához – a Tbj. 41. § (3) bekezdés c) pontjában, valamint 50. §-ában foglaltak
figyelembevételével – nyilvántartást vezet a magánnyugdíjpénztárak [a továbbiakban: pénztár(ak)] tagjairól
(a továbbiakban: központi nyilvántartás).
2. § (1) A központi nyilvántartás a tagok társadalombiztosítási azonosító jelét (a továbbiakban: TAJ-szám),
adóazonosító jelét – azok hiányában útlevélszámát –, a pénztár azonosítót és a foglalkoztatók (e rendelet
alkalmazásában ideértve az egyéni vállalkozót is) adószámát, illetve a foglalkoztatónak minõsülõ magánszemélyek
adóazonosító jelét alkalmazva biztosítja a pénztártagok pénztárak szerinti nyilvántartását, továbbá a befizetések
nyilvántartását a pénztárak által szolgáltatott adatok alapján. A központi nyilvántartás a pénztárak adatszolgáltatása
alapján tartalmazza a pénztártagok egyéni számlájára vonatkozó adatokat, valamint az adóhatóság rendszeres
adatszolgáltatása alapján az egyéni nyugdíjjárulék számlára vonatkozó adatokat.
(2) A központi nyilvántartás tartalmazza a pénztárak által az Mpt.-ben, valamint az adóhatóság által az adózás rendjérõl
szóló 2003. évi XCII. törvényben elõírt kötelezettségeik teljesítésével szolgáltatott azon adatokat, amelyekbõl
megállapítható:
a) a tagot (közvetve a foglalkoztatót vagy más személyt vagy szervezetet) terhelõ tagdíjbevallási és -befizetési
kötelezettség folyamatos teljesítése,
b) a tag egyéni számlájának folyamatos alakulása,
c) a tag nyugdíjba vonulásakor a magánnyugdíjrendszerben eltöltött tagsági jogviszonyának idõtartama, valamint
a választott, az Mpt.-ben meghatározott szolgáltatás típusa,
d) az Mpt. 119. § (3) bekezdés e) pontja szerinti – a magánnyugdíj-pénztári tagdíj 2010. október 31-én hatályos
mértékével számított – nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettségek teljesítése és a befizetett nyugdíjjárulék mértéke.
(3) A központi nyilvántartásnak biztosítania kell a Tbj. 42. § (1) bekezdése szerinti adatokat kezelõ igazgatási szervekkel,
valamint az Államadósság Kezelõ Központ Zrt.-vel (a továbbiakban: ÁKK) való kommunikációt, az adatok biztonságos
tárolását, továbbítását, az adatok adatvédelmi jogszabályoknak megfelelõ felhasználását.”
(2) Az R1. 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A központi nyilvántartás a pénztárak és az állami adóhatóság rendszeres és eseti adatszolgáltatási
kötelezettségére épül. A központi nyilvántartásban tárolt adatok egyeztetése, ellenõrzése, a hiányzó adatok pótlása
érdekében elrendelt eseti adatszolgáltatás tartalmát, formáját és a teljesítés módját a Felügyelet határozza meg, és
elektronikus úton küldi meg a pénztárak és az állami adóhatóság részére.”
(3) Az R1. 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A pénztárak a belépési nyilatkozat záradékolásával egyidejûleg közlik a Felügyelettel a tárgyhóban belépett, másik
pénztártól átlépett új tagjaik adatait, továbbá a tagsági jogviszony változásával egyidejûleg közlik a pénztártag
tagsági viszonyában bekövetkezõ változásokat és annak okát.”
(4) Az R1. 5. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A pénztárak évente, a tárgyévet követõ év június 30-áig teljesítik a pénztártag egyéni számláján felhalmozott
összegre vonatkozó adatszolgáltatásukat. A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe a Nyugdíjreform és
Adósságcsökkentõ Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggõ egyes
törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény alapján visszalépõ tagok vonatkozásában a pénztárak az egyéni
számlán felhalmozott követelésre vonatkozóan eseti adatszolgáltatásra kötelezettek, a visszalépõ tagokkal való
elszámolás fordulónapját követõ hó 15. napjáig.”
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(5) Az R1. az „Adatbiztonság” alcímet megelõzõen a következõ 7. §-sal egészül ki:
„7. § A központi nyilvántartás az Mpt. 123. § (12) bekezdése szerinti adatszolgáltatást az érintett pénztártagok írásbeli
tájékoztatása érdekében, eseti adatszolgáltatásként, az Mpt. 120/A. § (8) és (9) bekezdése szerinti adatszolgáltatást
rendszeres adatszolgáltatásként, a pénztári adatszolgáltatások beérkezését követõ hónap 10. napjáig teljesíti, az Mpt.
120/A. § (8) bekezdése szerinti esetben havi rendszerességgel.”
(6) Az R1. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
10. §

(1) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló
1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 9/A. §-a
a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az Mpt. 123/A. §-ában meghatározott esetben a magánnyugdíjpénztár a módosítási kérelemhez kapcsolódó
értesítést a biztosított lakóhelye szerint illetékes nyugdíj-biztosítási igazgatósághoz, magyarországi lakóhely
hiányában a fõvárosi nyugdíj-biztosítási igazgatósághoz nyújtja be.”
(2) Az R2. a következõ 30/A. §-sal egészül ki:
„30/A. § A 19/A. §-ban foglaltaktól eltérõen az egyik pénztárból a másik pénztárba átlépett vagy
a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépett pénztártagra vonatkozóan 1998. január 1-je és 2010.
december 31-e közötti bevallási idõszakra tévesen az átadó pénztárhoz benyújtott bevallásokat és beérkezett
befizetéseket az átadó pénztár feldolgozza, és azt a tag egyéni számláján kimutatja. A tagsági jogviszony megszûnését
követõen könyvelt tagi követelés összegét a pénztár a Pénztárak Központi Nyilvántartásával történt egyeztetést
követõen az átlépés szabályai szerint átutalja a pénztártag aktuális pénztárába, illetõleg a Nyugdíjbiztosítási Alap
részére. A rendezésrõl a pénztár – az adatátadás módjáról kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelõen – értesíti
az állami adóhatóságot.”

11. §

(1) A magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000.
(XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. §-a a következõ m) ponttal egészül ki:
„m) a mûködési és a likviditási tartalék forrásai kimerültnek tekintendõek: ha a jegyzett tõke és az egyéb kockázatokra
képzett likviditási és kockázati céltartalék értéke a tárgyhónapot megelõzõ havi zárást követõen tárgyhónapot követõ
hónap mûködési kiadásaira nem nyújt fedezetet.”
(2) Az R3. 37/A. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az Mpt. 120/A. § (10) bekezdésében meghatározott pénztári adatszolgáltatást a 11. melléklet szerint kell teljesíteni
a negyedéves jelentésre vonatkozó szabályok szerint.”
(3) Az R3. 42. §-a a következõ (27) bekezdéssel egészül ki:
„(27) Az Mpt. 62/A. §-a alapján végrehajtott csökkentés esetén a mûködési tartalék tõkét a mûködést megilletõ,
az egyéni számlán jóváírt hozambevételekbõl képzett céltartalék felhasználása alszámlájából levont összeggel kell
növelni.”
(4) Az R3. a 2. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.

12. §

(1) A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységérõl szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R4.) 22. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A pénztár köteles a pénztártag egyéni számlájának tárgyévi alakulásáról, valamint annak tárgyév végi
egyenlegérõl számlaértesítõt küldeni a pénztártag részére évente legalább egy alkalommal, legkésõbb a tárgyévet
követõ év június 30-ig. A tárgyévben elszámolóegységre épülõ rendszert alkalmazó pénztár esetén a számlaértesítõt
a tárgyévet követõ év február 28-ig kell megküldeni. 2011. évben a pénztár tagjai részére az egyéni számlaértesítõt
2011. június 30-áig küldi meg. A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépõ pénztártag részére a tárgyévben
esedékes számlaértesítõt a taggal való elszámolást követõ 30 napon belül kell megküldeni.”
(2) Az R4. 34. §-ában a „2011. június 30-ig” szövegrész helyébe „2012. december 31-ig” szöveg lép.

13. §

Hatályát veszti
a) az R1. 4. § (1) és (2) bekezdése, 4. § (3) bekezdés második mondata, az 5. § (4) bekezdése és az R1. 2. melléklete.
b) az R2. 2. § (2)–(4) bekezdése, 7/C. § (1) bekezdés a) pontja és a 19. § (4) bekezdése.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 297/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez
Az R1. 1. számú melléklete a következõ 7. ponttal egészül ki:
„7. az adóhatóság által az egyéni nyugdíjjárulék számla vezetéséhez teljesített adatszolgáltatás adattartalma:
1. a Tbj. 44. §-ának (1) bekezdése szerinti nyilvántartásra kötelezett adatai (neve, székhelye, adóazonosító száma),
2. a munkáltató, kifizetõ jogelõdjének adóazonosító száma,
3. a magánszemély természetes személyazonosító adatai (ideértve az elõzõ nevet és a titulust is), neme,
állampolgársága,
4. a magánszemély adóazonosító jele,
5. a biztosításban töltött idõ tartama, az alkalmazás minõsége, jogcímének kódja, valamint a magánszemély
nyugdíjas státusa, az arányos szolgálati idõ naptári napjainak száma,
6. a társadalombiztosítási (nyugdíj-biztosítási, egészségbiztosítási és munkaerõ-piaci) járulék és
a korkedvezmény-biztosítási járulék alapja, összege,
7. a nyugdíjjárulék (magánnyugdíj-pénztári tagdíj) alapját képezõ jövedelem, a nyugdíjjárulék-köteles jutalom
összege, illetõleg a levont nyugdíjjárulék (magánnyugdíj-pénztári tagdíj és a pénztártag, illetõleg a foglalkoztató
által vállalt tagdíj-kiegészítés) összege,
9. a természetbeni egészségbiztosítási, a pénzbeli egészségbiztosítási és a munkaerõ-piaci járulékok levonása
és/vagy a nyugdíjjárulék-levonás (magánnyugdíj-pénztári tagdíj levonás) elmaradásának oka,
10. a tárgyhónaptól eltérõ biztosítási jogviszony idõtartama, amelyre tekintettel a tárgyhónapban járulékalapot
képezõ jövedelem kifizetésére került sor, illetõleg az ezen idõtartamra vonatkozó társadalombiztosítási
(nyugdíj-biztosítási, egészségbiztosítási és munkaerõ-piaci) járulék, a levont természetbeni és pénzbeli
egészségbiztosítási, munkaerõ-piaci és nyugdíjjárulék (magán-nyugdíjpénztári tagdíj, a pénztártag, illetõleg
a foglalkoztató által vállalt tagdíj-kiegészítés) alapja és összege,
11. a gyermekgondozási díj (gyed), gyermekgondozási segély (gyes), gyermeknevelési támogatás (gyet), ápolási
díj, munkanélküli-ellátás folyósításának idõtartama, az ellátás összege, és az abból levont nyugdíjjárulék
(magán-nyugdíjpénztári tagdíj, a pénztártag által vállalt tagdíj-kiegészítés) összege, illetõleg a levonás
elmaradásának oka,
12. a biztosítás szünetelésérõl vagy munkabérrel ellátatlanság idejérõl, ennek jogcímkódja,
13. a foglalkozás FEOR számáról, a heti munkaidõ tartamáról, a korkedvezményre jogosító munkakör tartama,
14. az egészségügyi dolgozók heti 48 órát meghaladó önként vállalt többletmunkavégzésének ideje
(munkaórában),
15. a tárgyhónapban létesített magánnyugdíj-pénztári tagsági viszony kezdete és a magánnyugdíjpénztár
azonosító kódja, a tárgyhónapban, a pénztártag más pénztárba történõ átlépése esetén a tárgyhónapot megelõzõ
hónapban megszûnt magánnyugdíj-pénztári tagsági viszony utolsó napja és a magánnyugdíjpénztár-azonosító
kódja, a hónap utolsó napján fennálló magánnyugdíj-pénztári tagság és a magánnyugdíjpénztár azonosító kódja,
a magánnyugdíj-pénztári tag társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történõ visszalépése napja,
24. a társas vállalkozóként biztosított, egyidejûleg több gazdasági társaság személyesen közremûködõ tagja Tbj.
31. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatában foglalt választásáról,
26. a társas vállalkozóként is biztosított egyéni vállalkozó Tbj. 31. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatában foglalt
választásáról.”
27. a tárgyhóban az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló törvény rendelkezései szerint foglalkoztatott
munkavállaló esetében, e foglalkoztatási jogviszonnyal összefüggésben az adott hónapban történt egyszerûsített
foglalkoztatás napjára (napjaira) kifizetett (nettó) munkabér – a hónapon belüli több napi foglalkoztatás esetén
a kifizetett (nettó) munkabér együttes – összege, és a foglalkoztatás napja (napjai),
28. a felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjárulékot is magában foglaló nyugdíjbiztosítási járulék alapjáról és
összegérõl
”

79MRAV11

79MRAV111

79MRAV112

79MRAV1121
...
79MRAV1129

79MRAV113

79MRAV1131
...

002

003

004

005

006

007

79MRAV121

79MRAV12101

79MRAV12101001

009

010

011

79MRAV12102

79MRAV12102001

012

013

...
79MRAV12101999

79MRAV12

008

79MRAV113999

79MRAV1

Pszáf kód

001

Sorszám

Értékpapír, melyben foglalt
kötelezettség teljesítéséért a
magyar állam készfizetĘ
kezességet vállal

...

Magyar állampapír

Hitelviszonyt megtestesítĘ
értékpapírok (kötvények)

Értékpapírok összesen

...

Lekötött betét (betétszerzĘdés):
hitelintézeti betétszámlán
lekötött pénzösszeg

...

Pénzforgalmi számla és
befektetési számla

Házipénztár (forint és valuta)

Portfolió összesen
Bankszámlák és készpénz
összesen

Megnevezés

3

2
b

1

a

c

db

Tétel
neve

d

4

Elszámolásnapi /
forduló
napi egy
darabra
jutó piaci
érték

e

5

Piaci
érték
összesen

Klasszikus portfolió

ISIN/
azonosító
kód

f

6

db

g

7

Elszámolásnapi /
forduló
napi egy
darabra
jutó piaci
érték

h

8

Piaci
érték
összesen

Kiegyensúlyozott portfolió

i

9

db

j

10

Elszámolás
napi /
forduló napi
egy darabra
jutó piaci
érték

k

11

Piaci
érték
összesen

Növekedési portfolió

Tárgyhónapban átadásra került portfolió

l

12

db

m

13

Elszámolás
napi /
forduló napi
egy darabra
jutó piaci
érték

n

14

Piaci
érték

Portfoliók összesen

79MRAV
TB rendszerbe visszalépett tagok miatt átadott vagyon

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépõk követelése portfólió összetételének kimutatása

„11. számú melléklet a 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez

2. melléklet a 297/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez

o

15
p

16

Piaci
érték

Klasszikus
portfolió

db

Nagyságrend:ezer Ft

q

17

db

r

18

Piaci
érték

Kiegyensúlyozott
portfolió

s

19

db

t

20

Piaci
érték

Növekedési
portfolió

u

21

db

v

22

Piaci
érték

Portfoliók
összesen

Átadásra váró portfolió állomány a tárgyhónap záró napján

z
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79MRAV12103001
...

79MRAV12104

79MRAV12104001
...
79MRAV12104999

79MRAV12105

79MRAV12105001
...
79MRAV12105999

79MRAV12106

79MRAV12106001
...
79MRAV12106999

79MRAV12107

79MRAV12107001
...
79MRAV12107999

79MRAV12108

79MRAV12108001
...
79MRAV12108999

79MRAV12109

79MRAV12109001
...

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

79MRAV12103999

79MRAV12103

015

79MRAV12102999

...

Pszáf kód

...

Magyarországi helyi
önkormányzat által nyilvánosan
forgalomba hozott kötvény

...

Külföldön bejegyzett hitelintézet
által nyilvánosan forgalomba
hozott kötvény

...

Magyarországon bejegyzett
hitelintézet által nyilvánosan
forgalomba hozott kötvény

...

Külföldön bejegyzett gazdálkodó
szervezet által nyilvánosan
forgalomba hozott kötvény

...

Magyarországon bejegyzett
gazdálkodó szervezet által
nyilvánosan forgalomba hozott
kötvény

...

Értékpapír, melyben foglalt
kötelezettség teljesítéséért külföldi
állam készfizetĘ kezességet vállal

...

Külföldi állampapír

...

Megnevezés

3

2
b

1

a

c

db

Tétel
neve

d

4

Elszámolásnapi /
forduló
napi egy
darabra
jutó piaci
érték

e

5

Piaci
érték
összesen

f

6

db

g

7

Elszámolásnapi /
forduló
napi egy
darabra
jutó piaci
érték

h

8

Piaci
érték
összesen

i

9

db

j

10

Elszámolás
napi /
forduló napi
egy darabra
jutó piaci
érték

k

11

Piaci
érték
összesen

Növekedési portfolió

Tárgyhónapban átadásra került portfolió
Kiegyensúlyozott portfolió

l

12

db

m

13

Elszámolás
napi /
forduló napi
egy darabra
jutó piaci
érték

n

14

Piaci
érték

Portfoliók összesen

o

15

db

p

16

Piaci
érték

q

17

db

r

18

Piaci
érték

Kiegyensúlyozott
portfolió

s

19

db

t

20

Piaci
érték

Növekedési
portfolió

u

21

db

v

22

Piaci
érték

Portfoliók
összesen

Átadásra váró portfolió állomány a tárgyhónap záró napján
Klasszikus
portfolió

z
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Mód

•

014

Sorszám

ISIN/
azonosító
kód

Klasszikus portfolió
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79MRAV1211001

029

79MRAV1221

79MRAV122101
...
79MRAV122199

79MRAV1222

79MRAV122201
...
79MRAV1222999

79MRAV1223

79MRAV122301

031

032

033

034

035

036

79MRAV1224

79MRAV1224001
...
79MRAV1224999

037

038

...
79MRAV122399

79MRAV122

030

...
79MRAV121109

79MRAV12110

79MRAV12109999

Pszáf kód

028

Sorszám

...

Külföldön kibocsátott, nyilvánosan
forg-ba hozott részvény, melynek
kibocsátója köt. vállalt az általa
adott értékpapír fél éven belüli,
bármely tĘzsdére v. elismert
értékpapírpiacra történĘ
bevezetésére és a bev-nek nincs
törvényi v. egyéb akadálya

...

TĘzsdére vagy más elismert
értékpapírpiacra bevezetett,
külföldön kibocsátott, nyilvánosan
forgalomba hozott részvény

...

Ma-on kibocsátott, nyilvánosan
forg-ba hozott részvény, melynek
kibocsátója köt. vállalt az általa
adott értékpapír fél éven belüli,
bármely tĘzsdére vagy elismert
értékpapírpiacra történĘ
bevezetésére és a bev-nek nincs
törvényi v. egyéb akadálya

...

Részvények
A Budapesti ÉrtéktĘzsdére vagy
más elismert értékpapírpiacra
bevezetett Magyarországon
nyilvános forgalomba hozott
részvény

...

Külföldi önkormányzat által
nyilvánosan forgalomba hozott
kötvény

Megnevezés

3

2
b

1

a

c

db

Tétel
neve

ISIN/
azonosító
kód

d

4

Elszámolásnapi /
forduló
napi egy
darabra
jutó piaci
érték

e

5

Piaci
érték
összesen

Klasszikus portfolió

f

6

db

g

7

Elszámolásnapi /
forduló
napi egy
darabra
jutó piaci
érték

h

8

Piaci
érték
összesen

i

9

db

j

10

Elszámolás
napi /
forduló napi
egy darabra
jutó piaci
érték

k

11

Piaci
érték
összesen

Növekedési portfolió

Tárgyhónapban átadásra került portfolió
Kiegyensúlyozott portfolió

l

12

db

m

13

Elszámolás
napi /
forduló napi
egy darabra
jutó piaci
érték

n

14

Piaci
érték

Portfoliók összesen

o

15

db

p

16

Piaci
érték

q

17

db

r

18

Piaci
érték

Kiegyensúlyozott
portfolió

s

19

db

t

20

Piaci
érték

Növekedési
portfolió

u

21

db

v

22

Piaci
érték

Portfoliók
összesen

Átadásra váró portfolió állomány a tárgyhónap záró napján
Klasszikus
portfolió

z
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79MRAV1231

79MRAV123101
...
79MRAV123199

79MRAV1232

79MRAV1232001
...
79MRAV1232999

79MRAV1233

79MRAV1233001

040

041

042

043

044

045

79MRAV1234001

047

79MRAV1235001

...
79MRAV1235999
79MRAV124

79MRAV1241

79MRAV1241001
...
79MRAV1241999

79MRAV1242

050

051

052

053

79MRAV1235

049

048

...
79MRAV1234999

79MRAV1234

046

...
79MRAV1233999

79MRAV123

Pszáf kód

Külföldön bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott,
nyilvánosan forgalomba hozott
jelzáloglevél

...

Jelzáloglevél
Magyarországon bejegyzett
jelzáloghitel-intézet által
kibocsátott, nyilvánosan
forgalomba hozott jelzáloglevél

...

Egyéb kollektív befektetési
értékpapír

...

Külföldön bejegyzett ingatlan
befektetési alap befektetési jegye

...

Külföldön bejegyzett befektetési
alap befektetési jegye, ide nem
értve az ingatlan befektetési
alapot

...

Magyarországon bejegyzett
ingatlan befektetési alap
befektetési jegye

...

Magyarországon bejegyzett
befektetési alap befektetési jegye,
ide nem értve az ingatlan
befektetési alapot

Befektetési jegyek, illetve egyéb
kollektív befektetési értékpapír

Megnevezés

3

2
b

1

a

c

db

Tétel
neve

d

4

Elszámolásnapi /
forduló
napi egy
darabra
jutó piaci
érték

e

5

Piaci
érték
összesen

f

6

db

g

7

Elszámolásnapi /
forduló
napi egy
darabra
jutó piaci
érték

h

8

Piaci
érték
összesen

i

9

db

j

10

Elszámolás
napi /
forduló napi
egy darabra
jutó piaci
érték

k

11

Piaci
érték
összesen

Növekedési portfolió

Tárgyhónapban átadásra került portfolió
Kiegyensúlyozott portfolió

l

12

db

m

13

Elszámolás
napi /
forduló napi
egy darabra
jutó piaci
érték

n

14

Piaci
érték

Portfoliók összesen

o

15

db

p

16

Piaci
érték

q

17

db

r

18

Piaci
érték

Kiegyensúlyozott
portfolió

s

19

db

t

20

Piaci
érték

Növekedési
portfolió

u

21

db

v

22

Piaci
érték

Portfoliók
összesen

Átadásra váró portfolió állomány a tárgyhónap záró napján
Klasszikus
portfolió

z
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Sorszám

ISIN/
azonosító
kód

Klasszikus portfolió
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79MRAV14

79MRAV14001

067

068

79MRAV15

79MRAV15001
...
79MRAV15999

79MRAV16

069

070

075

79MRAV14999

...

79MRAV13

79MRAV13001
...
79MRAV13999

064

79MRAV1242999

79MRAV1242001
...

Pszáf kód

063

054

Sorszám

A vagyonátadásban érintett
tagok száma

...

Egyéb, tĘzsdén vagy más
szabályozott piacon jegyzett
értékpapír

...

KockázatitĘkealap-jegy

...

Ingatlan

...

Megnevezés

3

2
b

1

a

c

db

Tétel
neve

d

4

Elszámolásnapi /
forduló
napi egy
darabra
jutó piaci
érték

FĘ

e

5

Piaci
érték
összesen

Klasszikus portfolió

ISIN/
azonosító
kód

f

6

db

g

7

Elszámolásnapi /
forduló
napi egy
darabra
jutó piaci
érték

FĘ

h

8

Piaci
érték
összesen

Kiegyensúlyozott portfolió

i

9

db

j

10

Elszámolás
napi /
forduló napi
egy darabra
jutó piaci
érték

FĘ

k

11

Piaci
érték
összesen

Növekedési portfolió

Tárgyhónapban átadásra került portfolió

l

12

db

m

13

Elszámolás
napi /
forduló napi
egy darabra
jutó piaci
érték

FĘ

n

14

Piaci
érték

Portfoliók összesen

o

15

db

FĘ

p

16

Piaci
érték

q

17

db

FĘ

r

18

Piaci
érték

Kiegyensúlyozott
portfolió

s

19

db

FĘ

t

20

Piaci
érték

Növekedési
portfolió

u

21

db

FĘ

v

22

Piaci
érték

Portfoliók
összesen

Átadásra váró portfolió állomány a tárgyhónap záró napján
Klasszikus
portfolió

z
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A Kormány 298/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete
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 módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdésének v) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében a következõket rendeli:
1. §

(1) 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 (a továbbiakban: R.) 23/A. §
(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Egy vállalkozásnak 2008. január 1-je és 2011. december 31-e között odaítélt, a jelen § hatálya alá tartozó, és csekély
összegû támogatás támogatástartalma együttesen nem haladhatja meg az ötszázezer eurónak megfelelõ
forintösszeget.”
(2) A R. 23/A. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A támogatást nyújtó kötelessége, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét arra, hogy pénzügyi válság kapcsán
nyújtandó átmeneti támogatásban részesült, és egy vállalkozásnak 2008. január 1-je és 2011. december 31-e között
odaítélt, a jelen § hatálya alá tartozó és csekély összegû támogatás támogatástartalma együttesen nem haladhatja
meg az ötszázezer eurónak megfelelõ forintösszeget.”
(3) A R. 23/A. § (10) bekezdést követõen az alábbi (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A kedvezményezett legkésõbb 2010. december 31-ig benyújtja a támogatási kérelemre vonatkozó teljes
dokumentációt a támogatást nyújtó részére.”

2. §

(1) E rendelet a kihirdetést követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 299/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete
az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeirõl és a segélyhitelnyújtás
részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi
XLII. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított
feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

Az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeirõl és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló
232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § E rendelet alkalmazásában
1. adományelem: a kötött segélyhitel névértékének egy összegben elengedésre kerülõ, a hitel tõketörlesztéseként
vissza nem térítendõ része;
2. de minimis hitel: olyan kötött segélyhitel, amelynek névértéke 2 millió SDR-nél kisebb, a hitel nem képezi részét
kapcsolt finanszírozásnak, és formáját tekintve nem vegyes hitel;
3. forrásszerzési költség: az Eximbank által a két éven túli finanszírozáshoz igénybe vett források az adott devizanemre
vonatkozó tárgynegyedévi 6 havi LIBOR átlagával megegyezõ báziskamatláb feletti felárának és a forrásbevonás során
felmerült költségeknek negyedévente, a tárgynegyedévet megelõzõ hónap 25-ig megállapított százalékos mértéke,
ahol az átlagolásnál alkalmazott LIBOR a REUTERS LIBOR01 és a REUTERS FRASETT oldalán naponta megjelenõ fixingek
átlaga a legközelebbi 1/16-ra felkerekítve;
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4. kedvezményezettség mértéke: a segélyhitel névértéke és a hitelfelvevõ által a jövõben fizetendõ adósságszolgálat
diszkontált jelenértéke közötti különbség, a segélyhitel névértékének százalékában kifejezve;
5. kötött segélyhitel: közvetlen hitelnyújtás, valamint finanszírozás, refinanszírozás, kamattámogatás, garanciavállalás
vagy biztosítás útján állami támogatásban részesülõ, a támogatást nyújtó országból történõ áruk és szolgáltatások
beszerzéséhez kötött vegyes hitel;
6. kötött segélyhitel névértéke: a kötött segélyhitel keretében finanszírozott projekt teljes értéke a hitel-visszafizetés
kockázati díjával együtt, kamatok nélkül;
7. magas kedvezményezettségû hitel: olyan kötött segélyhitel, amelyben a kedvezményezettséget tartalmazó elemek
összességében 80%-ot meghaladó kedvezményezettségi szintet adnak;
8. projekt: az a legkisebb, fizikailag és mûszakilag összefüggõ egészet alkotó beruházási egység, amely teljes
mértékben felhasználja a finanszírozást és a hozzá kapcsolódó pénzügyi kedvezményeket, azaz olyan részegységek és
értéktöbbletet hordozó tevékenységek együttese, amely magasabb hozzáadott értékû végterméket eredményez;
9. szubszuverén tagállami garancia: az egyes hitelszerzõdések biztosítékaként kibocsátott készfizetõ kezességgel
egyenértékû olyan kötelezettségvállalás, amely – saját önálló költségvetésének terhére – külföldi államszövetség
tagállamát terheli;
10. szubszuverén tagállami garanciát nyújtó: a hiteladós fizetési kötelezettsége teljesítéséért, a külföldi államszövetség
tagállamának nevében, annak belsõ jogrendje szerint szubszuverén tagállami garancia kibocsátására jogosult;
11. szuverén garancia: az egyes hitelszerzõdések biztosítékaként a külföldi állam által kibocsátott készfizetõ
kezességgel egyenértékû kötelezettségvállalás;
12. szuverén garanciát nyújtó: a hiteladós fizetési kötelezettsége teljesítéséért, a külföldi állam nevében, annak belsõ
jogrendje szerint szuverén garancia kibocsátására jogosult;
13. vegyes hitel: olyan kötött segélyhitel, melyben a kedvezményes kamatozású hitelelemek és adományelem
összekapcsolása együttesen biztosítja a kedvezményezettség mértékét.”
2. §

(1) Az R. 3. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[3. § A kötött segélyhitelezés alanyai:]
„a) a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) mint a kötött segélyhitelezési
program mûködtetõje és az állami támogatás finanszírozója,”
(2) Az R. 3. §-a a következõ b) ponttal egészül ki:
[3. § A kötött segélyhitelezés alanyai:]
„b) Kötött Segélyhitel Koordinációs Szakértõi Munkacsoport, mint a kötött segélyhitelezéssel összefüggõ döntések
elõkészítõje,”
(3) Az R. 3. § f) és g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[3. § A kötött segélyhitelezés alanyai:]
„f) külföldi hitelfelvevõ, valamint
g) szuverén garanciát nyújtó vagy szubszuverén tagállami garanciát nyújtó.”

3. §

Az R. a következõ 4. §-sal egészül ki:
„4. § (1) A miniszter a kötött segélyhitelezéssel összefüggõ döntések elõkészítése céljából a külgazdaságért felelõs
miniszter, a külpolitikáért felelõs miniszter, a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter,
a vidékfejlesztésért felelõs miniszter, az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért felelõs miniszter,
az Eximbank és a Mehib Zrt. által delegált képviselõk bevonásával Kötött Segélyhitel Koordinációs Szakértõi
Munkacsoportot (a továbbiakban: Szakértõi Munkacsoport) hoz létre.
(2) A Szakértõi Munkacsoport elnökét a miniszter a Szakértõi Munkacsoport tagjai közül jelöli ki.
(3) A Szakértõi Munkacsoport a nemzetközi fejlesztési együttmûködési politikának és stratégiának megfelelõ
segélyhitelezési gyakorlat érvényre juttatásával, a relációk és a segélyhitelre jogosult projektek kiválasztásával,
a segélyhitelnyújtás feltételeire vonatkozó döntések elõkészítésével kapcsolatos feladatokat lát el.
(4) A Szakértõi Munkacsoport ügyrendjét a miniszter hagyja jóvá.
(5) A Szakértõi Munkacsoport a javaslatairól egyszerû többséggel határoz, és tevékenységérõl évente tájékoztatja
a Nemzetközi Fejlesztési Együttmûködési Kormánybizottságot.”
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4. §

Az R. 5–7. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„5. § (1) Kötött segélyhitel nyújtását a Szakértõi Munkacsoport hatásvizsgálattal alátámasztott javaslata alapján
a miniszter kezdeményezi.
(2) Kötött segélyhitel nyújtásában minden, a Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési Szervezet (a továbbiakban:
OECD) irányadó besorolása szerinti ország részesíthetõ az OECD által meghatározott korlátozások
figyelembevételével.
(3) A segélyhitel felajánlásához – a (4) bekezdésben meghatározott eset kivételével – a miniszter javaslata alapján
a Kormány jóváhagyása szükséges. A Kormány az (1) bekezdés szerinti hatásvizsgálat adatainak figyelembevételével
nyilvános, egyedi ügyben hozott határozatával dönt a segélyhitel felajánlásának jóváhagyásáról.
(4) Ha a kötött segélyhitel felajánlása külföldi versenytárgyaláson történõ ajánlattételhez szükséges, a támogatási
ígérvény kiadására 20 millió EUR-nak megfelelõ projekt összegig a miniszter a Szakértõi Munkacsoport
hatásvizsgálattal alátámasztott javaslatának figyelembevételével jogosult.
6. § (1) Kötött segélyhitelek nyújtásáról a kedvezményezett országokkal nemzetközi szerzõdésekben kell
megállapodni. A kötött segélyhitelek feltételeit rögzítõ nemzetközi szerzõdések elõkészítésérõl és végrehajtásáról
a miniszter gondoskodik.
(2) A kötött segélyhitelek 5. § (1) és (3) bekezdése alapján történõ felajánlásának, valamint a kötött segélyhitelek
nyújtására vonatkozó nemzetközi szerzõdéseknek az OECD-nél és az Európai Uniónál az elõírt adattartalommal és
határidõben történõ bejelentéséért a miniszter, az egyes hitelügyletek bejelentéséért pedig az Eximbank felelõs.
7. § (1) A segélyhitelhez kapcsolódó kedvezményezettség mértékét az OECD hivatalosan támogatott exporthitelek
irányelveirõl szóló megállapodása (a továbbiakban: OECD Megállapodás) szerinti kalkulációs módszereket alkalmazva
az Eximbank és a Mehib Zrt. számítja ki, és arról a Szakértõi Munkacsoportot, az OECD-t és az Európai Uniót tájékoztatja.
(2) A kötött segélyhitelekre vonatkozó hitelszerzõdések a kedvezményezett országokkal létrejött hatályos
nemzetközi szerzõdések alapján köthetõk meg. A kötött segélyhitel folyósításáról szóló szerzõdést a kedvezményezett
ország által arra felhatalmazott szervvel vagy hitelintézettel az Eximbank köti meg. Az OECD és az Európai Unió által
elõírt bejelentési, jóváhagyási és konzultációs eljárásokat minden egyes projekt esetében a Mehib Zrt.-vel
együttmûködve az Eximbank folytatja le.
(3) Valamely államszövetség, tagállam esetében a szubszuverén tagállami garancia biztosítékként történõ kivételes
elfogadását a miniszter a Szakértõi Munkacsoport javaslata alapján kezdeményezi a Kormánynál. A Szakértõi
Munkacsoport ügyrendje szerint a Szakértõi Munkacsoport a makrogazdasági és külgazdasági prioritásokra
tekintettel, az Eximbank és a Mehib Zrt. együttes szakmai döntés-elõkészítõ információinak figyelembevételével eseti
elbírálás alapján készíti el javaslatát.
(4) A miniszter a Szakértõi Munkacsoport támogató elõkészítõ javaslata alapján elõkészítõ tárgyalásokat
kezdeményezhet a 35%-osnál kötelezõen magasabb minimális kedvezményezettség mértékkel rendelkezõ
célországok kötött segélyhitelezésére.”

5. §

Az R. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. § (1) Kötött segélyhitel nem nyújtható olyan állami vagy magánprojekthez, amely piaci vagy az OECD
Megállapodásban foglalt feltételekkel finanszírozva, üzleti alapon megvalósítható. E rendelkezés nem vonatkozik
a) a de minimis hitellel,
b) az ENSZ által a világ legelmaradottabb államai körébe sorolt országok részére nyújtott kötött segélyhitellel,
valamint
c) a magas kedvezményezettségû hitellel
finanszírozott projektre, amely esetén a projekt jogosultságának vizsgálatát nem kell elvégezni.
(2) Kötött segélyhitelre csak az (1) bekezdésben és az 5. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõ projekt jogosult,
amely esetében az OECD Megállapodás aláírói az OECD Megállapodás jóváhagyási rendje szerint nem emeltek
kifogást.
(3) Kötött segélyhitel-konstrukcióban a kedvezményezett ország nemzeti fejlesztési programjaival, prioritást élvezõ
célkitûzéseivel összhangban lévõ projektek finanszírozhatók.
(4) A kötött segélyhitelhez kapcsolódó kedvezményezettség mértékének el kell érnie
a) az OECD Megállapodásban rögzített 35%-os, vagy az ENSZ által a világ legelmaradottabb államai körébe sorolt
országok esetében 50%-os minimumok, vagy
b) az OECD Fenntartható Hitelezés Elveirõl Szóló Egyezményben elõírt minimumok
közül a szigorúbb küszöbértéket.
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(5) A segélyhitelügyletben részt vevõknek írásban nyilatkozniuk kell arról, hogy az OECD „Vesztegetésrõl és
a hivatalosan támogatott exporthitelekrõl” szóló cselekvési nyilatkozatban foglaltak értelmében nem vettek részt
az ügylettel kapcsolatos vesztegetésben és nincs tudomásuk korrupcióról. Jelen rendelet alapján segélyhitel abban
az esetben folyósítható, ha az Eximbank által az OECD „Államilag támogatott exporthitelek közös környezetvédelmi
szemléletérõl” szóló Ajánlásának megfelelõen elõzetesen elvégzett környezeti célú átvilágítás és a környezeti
hatástanulmány alapján a finanszírozott ügylet nem minõsül a környezetre nézve károsnak.”
6. §

Az R. 10. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § (2) A magyar származás megállapítására és igazolására a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi
CXXVI. törvény 19. §-ában, a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM
rendelet 23. §-ában, valamint a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet
végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet
48. cikkében foglaltakat kell alkalmazni. Ha a kötött segélyhitelre vonatkozó biztosítási szerzõdés a kereskedelmi
szerzõdés teljesítését megelõzõen keletkezõ követelésbõl származó kockázatokat is lefed, a magyar származás
megállapítására és igazolására a Mehib Zrt. üzletszabályzatában rögzített eljárási szabályokat kell alkalmazni.”

7. §

Az R. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„11. § A kötött segélyhitelügyletek hitelszerzõdéseinek hatálybalépési feltételei között szerepelnie kell az alábbiaknak:
a) amennyiben a külföldi hitelfelvevõ nem szuverén vagy szubszuverén tagállami kockázatúnak minõsül, a 2. § 9. és
11. pontjában foglaltak szerinti, a szuverén garanciát vagy szubszuverén tagállami garanciát nyújtó állam vagy
tagállam belsõ jogrendje szerint érvényes garanciájának megléte, valamint
b) az Eximbanknak a Mehib Zrt.-vel a segélyhitelre megkötött hitelbiztosítási szerzõdése.”

8. §

Az R. 12–13. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„12. § A kötött segélyhiteleket saját forrásaiból az Eximbank nyújtja. A kötött segélyhitelek nem piacképes kockázat
elleni hitelbiztosítását a Mehib Zrt. végzi.
13. § (1) A kötött segélyhitelekben a kapcsolódó állami támogatás a miniszter által vezetett minisztérium
(a továbbiakban: NGM) költségvetési fejezetében szereplõ „Kötött segélyhitelezés” megnevezésû elõirányzatból
nyújtott kamattámogatás és adományelem.
(2) E rendelet alapján folyósított segélyhitelekhez kapcsolódó kedvezményezettség mértékének a 9. § (4) bekezdés
szerinti mértékét vegyes hitelek esetén a kamattámogatás és az adományelem együttesen, de minimis hitelek esetén
csak a kamattámogatás teljesíti. Az adományelem a hitelbiztosítási díjjal azonos vagy annál kisebb.
(3) A kamattámogatás mértéke legfeljebb a forrásszerzési költség és a kedvezményes kamatszint különbsége alapján
számított összeg.”

9. §

Az R. 18. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„18. § Az Eximbank segélyhitel-szerzõdésekre vonatkozóan szerzõdésenként megállapítja a segélyhitel-szerzõdés
szerinti, fix kamatlábbal számított, a tárgynegyedévben idõarányosan járó kamatokat, valamint a tárgynegyedévre
vonatkozó forrásszerzési költsége alkalmazásával számított, azonos idõszakra vonatkozó összeget. Amennyiben
a forrásszerzési költség figyelembevételével számított összeg nagyobb az idõarányosan járó kamatoknál,
a különbözet a segélyhitel tárgynegyedévi kamattámogatási igénye, ellenkezõ esetben a kamatkülönbözet befizetési
kötelezettsége.”

10. §

Az R. 20. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„20. § Az Eximbank a kamattámogatási igényt és kamatkülönbözet-befizetési kötelezettséget a tárgynegyedévet
követõ hónap 15-éig, a vonatkozó szerzõdésszámok és az azokhoz kapcsolódó összegek feltüntetésével jelenti
a miniszternek. A miniszter a jelentés szerinti kamattámogatási igény NGM 10032000–01220139–50000005 számú
„NGM Fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla” terhére történõ folyósításáról a jelentés beérkezésétõl
számított 8 munkanapon belül intézkedik. Az elszámolás szerint mutatkozó kamatkülönbözet befizetési kötelezettség
összegét az Eximbank a tárgynegyedévet követõ hónap 20. napjáig átutalja az NGM 10032000-01220139-50000005
számú „NGM Fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla” javára.”
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11. §

Az R. 21. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„21. § Az Eximbank a segélyhitelekre vonatkozóan megkötött hitelbiztosítási szerzõdések alapján a Mehib Zrt. által
az Eximbanknak a 22. § szerint kiszámlázott hitelbiztosítási díjból a központi költségvetés által adományelemként
átvállalásra kerülõ rész összegérõl, devizanemérõl és fizetési esedékességének értéknapjáról értesíti a minisztert, és
egyidejûleg – számlaszámának megjelölésével – kéri az összeg költségvetésbõl történõ átutalását. A miniszter
az igénylés beérkezésétõl számított 10 munkanapon belül megküldi a Magyar Államkincstár részére az adományelem
összegét tartalmazó utalványt. Az utalványon szereplõ összeget a Magyar Államkincstár átutalja az Eximbank által
megjelölt devizanemben, értéknapra és számla javára.”

12. §

Az R. 24. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„24. § Ha a hiteladós nem tesz eleget a hitelszerzõdésben foglalt azon kötelezettségeinek, amelyek megszegése miatt
kárveszély áll fenn, illetve átütemezés vagy 5 munkanapon túli nem fizetés esete következik be, az Eximbank
haladéktalanul köteles írásban tájékoztatni a minisztert, a Mehib Zrt.-t és a Magyar Államkincstárt. Átütemezés esetén
a Mehib Zrt.-t átütemezési díj a miniszternek a Szakértõi Munkacsoport javaslata alapján meghozott döntése esetén
illeti meg.”

13. §

Az R. 25. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az Eximbank a 2010. negyedik negyedévi idõszakra vonatkozó elszámolásában az Eximbank által folyósítható
kötött segélyhitelek feltételeirõl és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 299/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-ával és 10. §-ával megállapított 18. § és 20. §, valamint
a 19. § szerint rendezi a költségvetéssel azt a kamattámogatási igényt vagy kamatkülönbözet-befizetési
kötelezettséget, amely 2010. év második és harmadik negyedévében kamatfizetési esedékességû ügyletekhez
kapcsolódik, és amit az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeirõl és a segélyhitelnyújtás részletes
szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 299/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
hatálybalépését megelõzõ idõszakra vonatkozó elszámolások alapján a költségvetéssel pénzügyileg nem rendezett.”

14. §

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Az R. 14. §-ában a „GKM” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg lép.
Az R. 15. §-ában és 16. §-ában a „GKM-nek” szövegrész helyébe a „miniszternek” szöveg lép.
Az R. 17. §-ában a „GKM-mel” szövegrész helyébe a „miniszterrel” szöveg lép.
Az R. 23. §-ában a „GKM” szövegrészek helyébe az „NGM” szöveg lép.
Az R. 1. §-ában a „Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság (a továbbiakban: Mehib)” szövegrész helyébe
a „Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: Mehib Zrt.)” szöveg lép.
(6) Az R. 3. § d) pontjában, 16. §-ában, 22. § (2) bekezdésében és 23. §-ában a „Mehib” szövegrészek helyébe a „Mehib Zrt.”
szöveg lép.

15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

16. §

Hatályát veszti a Kormány irányítási és felügyeleti jogkörébe tartozó költségvetési fejezetek kiadásainak és
bevételeinek 2011–2013. évi tervezett összegérõl, valamint a 2011–2013. évekre vonatkozó kötelezettségvállalási
korlátokról szóló 73/2010. (III. 24.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 300/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a jogalkotásról szóló
2010. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggõ módosításáról
A Kormány
az 1–4. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. §
(1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
az 5. § tekintetében a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési
Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §
(1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:
1. §

A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök
megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Felhatalmazást kap az iparügyekért felelõs miniszter, hogy a 8. § (3) bekezdésében foglaltak végrehajtására
a tárolandó adatok körét és az adatokhoz való hozzáférés rendjét a rendészetért felelõs miniszter, az egészségügyért
felelõs miniszter, az adópolitikáért felelõs miniszter, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelõs
miniszter és a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelõs miniszter egyetértésével kiadott rendeletben
szabályozza.”

2. §

(1) A határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésének kormányzati feladatairól szóló 190/2000. (XI. 14.) Korm.
rendelet 8. § (2) bekezdésében a „miniszterrel” szövegrészek helyébe a „miniszter” szöveg, az „együttes rendeletekben
határozzák” szövegrész helyébe az „egyetértésével kiadott rendeletekben határozza” szöveg lép.
(2) A nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 25. §
(1) bekezdésében a „miniszter és” szövegrész helyébe a „miniszter, hogy” szöveg, a „miniszter, hogy együttes”
szövegrész helyébe a „miniszter egyetértésével kiadott” szöveg, 25. § (2) bekezdésében a „miniszterrel” szövegrészek
helyébe a „miniszter” szöveg, az „együttes” szövegrész helyébe az „egyetértésével kiadott” szöveg lép.
(3) Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelõs
intézményekrõl szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdésében, 27. § (2) bekezdésében és 33. § (3) bekezdés
b) pontjában a „miniszterrel együttes” szövegrész helyébe a „miniszter egyetértésével kiadott” szöveg, 33. §
(3) bekezdés c) pontjában a „miniszterrel a Kohéziós Alap közremûködõ szervezetet együttes rendeletben” szövegrész
helyébe a „miniszter egyetértésével kiadott rendeletben a Kohéziós Alap közremûködõ szervezetet” szöveg lép.
(4) A 2007–2013 programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és
a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvetõ szabályairól és felelõs intézményeirõl szóló
255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjában az „együttes” szövegrész helyébe az „az
államháztartásért felelõs miniszter egyetértésével kiadott” szöveg lép.
(5) A 2007–2013 programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Elõcsatlakozási Támogatási
Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttmûködéshez
kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeirõl szóló 49/2007. (III. 26.) Korm.
rendelet 6. § (3) bekezdésében a „miniszterrel együttes” szövegrész helyébe a „miniszter egyetértésével kiadott”
szöveg lép.
(6) Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet
a) 6. § (3) bekezdésében, 29. § (2) bekezdés e) pontjában és 40. § (2) bekezdés e) pontjában az „állami irányítás egyéb
jogi eszközei” szövegrész helyébe a „közjogi szervezetszabályozó eszközök” szöveg,
b) 7. § (2) bekezdésében és a 8. § (1) bekezdésében az „állami irányítás egyéb jogi eszközeit” szövegrész helyébe
a „közjogi szervezetszabályozó eszközöket” szöveg,
c) 7. § (3) bekezdés k) pontjában az „az állami irányítás egyéb jogi eszközei” szövegrész helyébe az „a közjogi
szervezetszabályozó eszközök” szöveg,
d) 8. § (2) bekezdés g) pontjában az „az állami irányítás egyéb jogi eszközeinek” szövegrész helyébe a „közjogi
szervezetszabályozó eszközök” szöveg,
e) 20. § nyitó szövegrészében a „gondoskodik” szövegrész helyébe a „felel” szöveg
lép.
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3. §

Hatályát veszti az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 20. § a) és b) pontja.

4. §

Hatályát veszti
a) a 2007–2013 programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és
a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvetõ szabályairól és felelõs intézményeirõl szóló
255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjában az „és az államháztartásért felelõs miniszter”
szövegrész,
b) az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet 6. § (8) bekezdés a) és c) pontjában az „és a Határozatok Tára” szövegrész.

5. §

Hatályát veszti a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeirõl szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet
19. § (3) bekezdésében az „együttes” szövegrész.

6. §

E rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 301/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete
a jogszabálytervezetek és szabályozási koncepciók közzétételérõl és véleményezésérõl
A Kormány a jogszabályok elõkészítésében való társadalmi részvételrõl szóló 2010. évi CXXXI. törvény 18. §-ában,
az 5. § (2) bekezdése tekintetében az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 22. § (1) bekezdés a)–b)
pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:
1. §

E rendelet alkalmazásában:
a) közzététel: a jogszabályok elõkészítésében való társadalmi részvételrõl szóló 2010. évi CXXXI. törvényben (a
továbbiakban: Törvény), valamint az e rendeletben meghatározott adatoknak internetes honlapon, digitális
formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is
kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás és a kimásolás szempontjából is díjmentesen történõ
hozzáférhetõvé tétele,
b) összkormányzati portál: a Magyar Köztársaság Kormánya egységes internetes kommunikációs felületeként
szolgáló portál,
c) utólagos véleményezés: a Törvény 12. §-ában szabályozott jogszabály-véleményezési eljárás.

1. Jogszabálytervezetek, koncepciók, valamint a jogszabályok utólagos véleményezés céljából történõ
közzététele és véleményezése
2. §

(1) A jogszabály elõkészítéséért felelõs miniszternek a Törvény
a) 4. §-ában meghatározott jogalkotási tájékoztatóját,
b) 8. § (2)–(4) bekezdése alapján kötelezõen közzéteendõ jogszabálytervezetet, koncepciót – az ezekhez tartozó
elõzetes hatásvizsgálati összefoglalóval együtt –,
c) 12. § (1) bekezdése alapján utólagos véleményezésre bocsátott jogszabályt,
d) 13. § (5) bekezdése alapján a Törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott stratégiai partneri megállapodást,
valamint
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e) 15. § (2) bekezdésének megfelelõen a személyes részvétellel történõ egyeztetésrõl készült összefoglalót
az összkormányzati portálnak a jogszabályt elõkészítõ miniszter által vezetett minisztériumi aloldalán (a
továbbiakban: honlap) kell közzétennie.
(2) Ha a törvény tervezete más törvény módosítására irányul, a módosítandó törvénynek a tervezett módosításokkal
egységes szerkezetû szövege akkor is közzétehetõ a Törvény 6. § (2) bekezdésének megfelelõen, ha a módosítandó
törvény szövegének kevesebb, mint egyötöde változik a módosítás folytán. Ugyanez irányadó a kormányrendeletek
és a miniszteri rendeletek tervezeteire is.
(3) A honlapon közzéteendõ miniszteri jogalkotási tájékoztatót, jogszabálytervezeteket, koncepciókat, utólagos
egyeztetésre bocsátott jogszabályokat, stratégiai partneri megállapodásokat, valamint személyes részvétellel történõ
egyeztetésrõl készült összefoglalókat tartalmazó oldalra mutató hivatkozást "Társadalmi egyeztetés" címmel külön is
el kell helyezni a honlap nyitólapján.
(4) A közzétett jogszabálytervezettel, koncepcióval, valamint az utólagos véleményezés keretében közzétett
jogszabállyal együtt meg kell jelölni az észrevételek fogadására szánt elektronikus címet is.
3. §

A véleményezési határidõ meghatározása során a tervezet érdemi megítéléséhez és a vélemények kifejtéséhez
szükséges idõ tekintetében a jogszabály elõkészítéséért felelõs miniszter mérlegeli a jogszabálytervezet terjedelmét,
szakmai és társadalmi jelentõségét, módosítás esetén a módosított jogszabály szerkezetét érintõ változás mértékét, és
minden olyan körülményt, ami a Törvény 2. § (1) bekezdésében foglalt alapelv szempontjából jelentõs lehet.

2. Összefoglaló az észrevételekrõl
4. §

(1) A Törvény 11. § (1) bekezdésében és 12. § (3) bekezdésében meghatározott, a beérkezett észrevételekrõl szóló
összefoglalónak, valamint a Törvény 15. § (2) bekezdésében meghatározott összefoglalónak a következõket kell
tartalmaznia:
a) a véleményezett jogszabálytervezet vagy jogszabály megjelölését,
b) a társadalmi egyeztetés alkalmazott formájának megnevezését,
c) a véleményezési határidõt,
d) a jogszabálytervezethez vagy a jogszabályhoz érkezett leggyakrabban elõforduló, tartalmilag összefüggõ,
valamint a szakmailag jelentõsebb észrevételek összefoglaló ismertetését,
e) az összefoglalóban ismertetett, de elutasított vélemények esetében az elutasítás rövid szakmai és jogi
indokolását, valamint
f) a véleményezõk (3) bekezdés szerinti listáját.
(2) Nem kell ismertetni az olyan észrevételeket, amelyek a jogszabálytervezet vagy a jogszabály tárgyához nyilvánvalóan
nem kapcsolódnak, nem értelmezhetõek, vagy a közerkölcsöt, illetve az emberi méltóságot sértik.
(3) A véleményezõk listáján azon észrevételt beküldõk nevét (megnevezését) kell feltüntetni, akik észrevételt tettek a
közzétett jogszabálytervezethez vagy jogszabályhoz, kivéve a Törvény 9. § (2) bekezdésében, valamint a (2)
bekezdésben meghatározott eseteket. A véleményezõk listáján nem lehet feltüntetni azt a véleményezõt sem, aki a
véleménye megadása során kifejezetten tiltakozott a nevének közzététele ellen.
(4) Az összefoglalót törvényjavaslat esetén az Országgyûléshez történõ benyújtást követõen tizenöt napon belül,
kormányrendelet és miniszteri rendelet esetén a kihirdetést követõen nyolc napon belül, utólagos véleményezés
esetén pedig a véleményezés lezárását követõ harminc napon belül kell közzétenni a honlapon, ahonnan harminc
napig nem távolítható el.

3. Záró rendelkezések
5. §

Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

6. §

E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követõen a kormányzati szervekkel való egyeztetésre bocsátott
jogszabálytervezetek véleményezésére, valamint a hatálybalépését követõen kihirdetett törvények,
kormányrendeletek és miniszteri rendeletek utólagos véleményezésére kell alkalmazni.
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(1) Hatályát veszti a közérdekû adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkeresõ rendszerre, valamint a
központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet 6/A. § (3) bekezdése.
(2) Ez a § 2011. január 2-án hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 302/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete
az Európai Unió jogának való megfelelés érdekében szükséges jogszabály-elõkészítési feladatok
teljesítésérõl
A Kormány a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 30. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány
35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. Értelmezõ rendelkezések
1. §

E rendelet alkalmazásában:
1. jogharmonizációs programozás: az Európai Unió jogának való megfelelés érdekében szükséges jogalkotási feladatok
meghatározása és ütemezése,
2. megfelelési táblázat: az uniós jogi aktus egyes rendelkezéseinek és az e rendelkezések átültetését vagy végrehajtását
szolgáló jogszabályi rendelkezések egymásnak való megfeleltetését bemutató táblázat,
3. notifikáció: az uniós jogi aktus átültetését szolgáló jogszabályoknak az Európai Bizottság részére történõ bejelentése,
4. speciális notifikáció: információnak, jelentésnek vagy más tájékoztatásnak a notifikációtól különbözõ, az uniós jogi
aktus által elõírt megküldése az Európai Unió intézménye részére,
5. szakaszos átültetés, illetve szakaszos végrehajtás: az uniós jogi aktus által meghatározott több egymást követõ
idõszakban megvalósuló jogalkotási feladat teljesítése.

2. A jogharmonizációs programozás
2. §

(1) A jogharmonizációs programozás alapjául a jogharmonizációs javaslat szolgál. Jogharmonizációs javaslatot kell
készíteni az uniós jogi aktus átültetéséhez, végrehajtásához, vagy az Európai Unió jogának való megfeleléshez
egyébként szükséges jogalkotási feladatról.
(2) A jogharmonizációs javaslatot akkor is el kell készíteni, ha az uniós jogi aktusból jogalkotási kötelezettség ered, de
jogalkotásra azért nincs szükség, mert a hatályos jogszabályok az uniós jogi aktus rendelkezéseinek teljes mértékben
megfelelnek.
(3) A jogharmonizációs javaslatban az uniós jogi aktus átültetését vagy végrehajtását szolgáló jogalkotási feladat
teljesítésének ütemezését az uniós jogi aktusban meghatározott átültetési vagy végrehajtási határidõ
figyelembevételével kell meghatározni, oly módon, hogy az átültetést vagy végrehajtást szolgáló jogszabály
kihirdetése e határidõt megelõzõ idõpontra essen.
(4) Ha az uniós jogi aktus szakaszos átültetést vagy végrehajtást ír elõ, ennek tényét, az átültetés szakaszainak számát és
az egyes szakaszokhoz tartozó jogalkotási feladatokat a jogharmonizációs javaslatban megfelelõen fel kell tüntetni.
(5) A jogharmonizációs javaslatot az 1. mellékletben meghatározott formában kell elkészíteni.

3. §

(1) A jogharmonizációs javaslat tervezetét – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a jogharmonizációhoz szükséges
jogalkotási feladat elõkészítéséért a kormányzati feladat- és hatáskörmegosztás alapján felelõsséget viselõ miniszter
készíti el és bocsátja egyeztetésre. Ha a jogalkotási feladatok elõkészítése több miniszter feladatkörébe tartozik,
a jogharmonizációs javaslat tervezetét az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való részvételre vonatkozó
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szabályok alapján az uniós jogi aktus elfogadására irányuló eljárás során a kormányzati álláspont kialakításáért
elsõhelyi felelõsséget viselõ miniszter készíti el és bocsátja egyeztetésre.
Ha az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való részvételre vonatkozó szabályok alapján az uniós jogi aktus
elfogadására irányuló eljárás során a tárgyalási álláspont kialakításáért nem miniszter, hanem más állami szerv
vezetõje felelõs, a jogharmonizációs javaslatot az állami szerv vezetõje készíti el és bocsátja egyeztetésre.
A jogharmonizációs javaslat elkészítéséért és egyeztetéséért az (1) és (2) bekezdés alapján felelõs miniszter vagy állami
szerv vezetõje (a továbbiakban: a jogharmonizációs javaslat felelõse) a jogharmonizációs javaslat tervezetét
az átültetést vagy végrehajtást igénylõ uniós jogi aktus kihirdetésétõl, illetve a (7)–(8) bekezdésben meghatározott
esetben a kijelölésétõl számított 30 napon belül készíti el és küldi meg egyeztetés céljából az igazságügyért,
a kormányzati tevékenység összehangolásáért, az európai integrációs ügyekért és az államháztartásért felelõs
miniszter részére. Ha a jogharmonizációs javaslat tervezete szerint az uniós jogi aktus átültetéséhez vagy
végrehajtásához olyan jogalkotási feladat elõkészítése vagy teljesítése is szükséges, amely más miniszter
feladatkörébe tartozik, a tervezetet e miniszternek is meg kell küldeni.
Ha a már elfogadott, de még ki nem hirdetett uniós jogi aktus kivételesen sürgõs intézkedést igényel,
a jogharmonizációs javaslat felelõse az uniós jogi aktus elfogadását, illetve az értesítést követõen olyan idõpontban
készíti el és küldi meg egyeztetésre a jogharmonizációs javaslat tervezetét, hogy az uniós jogi aktus által megkívánt
határidõre a szükséges jogalkotási feladat teljesíthetõ legyen.
A jogharmonizációs javaslat felelõse az egyeztetésbe bevont miniszterekkel 30 napon belül – sürgõs intézkedést
igénylõ esetben haladéktalanul – egyezteti a jogharmonizációs javaslat tervezetét. A jogharmonizációs javaslat
felelõse az egyeztetés eredményét megküldi az igazságügyért felelõs miniszternek.
Ha az Európai Bizottság által az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 258. cikke alapján indított
kötelezettségszegési eljárással vagy az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 108. cikke alapján elfogadott
határozattal összefüggésben konkrét jogalkotási feladat merül fel, és e feladat ütemezése is meghatározásra kerül,
a jogharmonizációs javaslat egyeztetése és elfogadása a kormányzati álláspont elfogadására irányuló eljárásban
történik.
Ha a jogharmonizációs javaslat felelõse tekintetében az uniós jogi aktus kihirdetésétõl számított 30 napon belül nem
jön létre megegyezés, a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter tesz javaslatot a felelõs
személyére.
A kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter vagy az igazságügyért felelõs miniszter a Kormány
döntését kérheti, ha az érintett miniszterek a (7) bekezdés szerinti javaslattal nem értenek egyet, illetve ha
a jogharmonizációs javaslat elkészítése egyéb okból jelentõs késedelmet szenved, továbbá ha a jogharmonizációs
javaslattal vagy a jogharmonizációs feladat teljesítésével kapcsolatban kiemelkedõen fontos, koncepcionális kérdést
illetõen nem jött létre megegyezés.

(1) Ha a jogharmonizációs javaslatban szereplõ jogalkotási feladatok körének, az egyes feladatok felelõseinek vagy
a jogalkotási feladatok ütemezésének felülvizsgálata szükséges, a jogharmonizációs javaslat felelõse
a jogharmonizációs javaslat módosítását kezdeményezi.
(2) A jogharmonizációs javaslat csak kivételesen, az igazságügyért felelõs miniszter egyetértésével módosítható úgy,
hogy az eredetileg az uniós jogi aktus átültetésére vagy végrehajtására nyitva álló határidõt megelõzõ idõpontra
ütemezett jogalkotási feladat e határidõt követõen valósuljon meg.
(3) A jogharmonizációs javaslat módosításának szükségességét az igazságügyért, a kormányzati tevékenység
összehangolásáért, az európai integrációs ügyekért, az államháztartásért és a jogharmonizációs javaslatban szereplõ
vagy szerepeltetni szükséges további jogalkotási feladatért felelõs miniszter is jelezheti a jogharmonizációs javaslat
felelõsének. Ha a jelzés nem az igazságügyért felelõs minisztertõl származik, a jogharmonizációs javaslat
módosításának szükségességérõl egyidejûleg tájékoztatni kell.
(4) A módosított jogharmonizációs javaslat tervezetét a módosításra okot adó körülmény felmerülésétõl vagy az erre
vonatkozó jelzés beérkezésétõl számított 30 napon belül kell elkészíteni és egyeztetésre bocsátani. A módosított
jogharmonizációs javaslat egyeztetésére a jogharmonizációs javaslat tervezetének egyeztetésére vonatkozó
szabályokat kell megfelelõen alkalmazni.
(5) Ha az Európai Bizottság által az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 258. cikke alapján indított
kötelezettségszegési eljárással összefüggésben a korábban elfogadott jogharmonizációs javaslatot érintõ konkrét
jogalkotási feladat merül fel és e feladat ütemezése is meghatározásra kerül, a jogharmonizációs javaslat
módosításának egyeztetése és elfogadása a kormányzati álláspont elfogadására irányuló eljárásban történik.
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(1) A Kormány jogalkotási tervének és a miniszterek jogalkotási tájékoztatójának elõkészítése során a jogharmonizációs
célú jogalkotás tekintetében a jogharmonizációs javaslatok figyelembevételével kell eljárni.
(2) Ha a Kormány jogalkotási tervében szereplõ jogalkotási feladat vagy annak ütemezése nem áll összhangban
a jogharmonizációs javaslatban foglaltakkal, a jogharmonizációs javaslat felelõse az igazságügyért felelõs
miniszternek megküldi a Kormány jogalkotási tervének megfelelõen módosított jogharmonizációs javaslatot.

3. Az uniós jogi aktusoknak való megfelelés bemutatása
6. §

(1) A jogharmonizációs feladatok teljesítésének ellenõrizhetõsége érdekében az uniós jogi aktusok átültetését vagy
végrehajtását szolgáló jogszabály-tervezetekhez a jogszabályt elõkészítõ miniszter megfelelési táblázatot mellékel.
(2) Ha az uniós jogi aktusból notifikációs kötelezettség származik, a megfelelési táblázatot akkor is el kell készíteni, ha
az uniós jogi aktusból jogalkotási kötelezettség ered, de jogalkotásra azért nincs szükség, mert a hatályos jogszabályok
az uniós jogi aktus rendelkezéseinek teljes mértékben megfelelnek.
(3) A jogszabályt elõkészítõ miniszter, illetve nem a Kormány által elõterjesztett törvényjavaslat esetében a szabályozás
tárgya szerint felelõs miniszter a jogszabály kihirdetését követõen a megfelelési táblázatot véglegesíti és megküldi
az igazságügyért felelõs miniszternek.
(4) Ha az uniós jogi aktus átültetését vagy végrehajtását szolgáló jogszabály módosítására, hatályon kívül helyezésére,
illetve az átültetést vagy végrehajtást szolgáló új jogszabály elfogadására kerül sor, a megfelelési táblázatot
a szabályozás tárgya szerint felelõs miniszter módosítja és a módosított megfelelési táblázatot megküldi
az igazságügyért felelõs miniszternek. Ha ilyen jogalkotásra az Európai Bizottság által az Európai Unió mûködésérõl
szóló szerzõdés 258. cikke alapján indított kötelezettségszegési eljárással összefüggésben kerül sor, a módosított
megfelelési táblázatot az európai integrációs ügyekért felelõs miniszternek is meg kell küldeni.
(5) Ha az uniós jogi aktus átültetését vagy végrehajtását több miniszter feladatkörébe tartozó jogszabály valósítja meg,
az érintett miniszterek a megfelelési táblázatot együttesen készítik el olyan módon, hogy az egyes miniszterek
a feladatkörükbe tartozó jogszabályokra vonatkozó elemekkel töltik ki a megfelelési táblázatot. A teljes megfelelési
táblázat elkészítéséért – a jogharmonizációs javaslat felelõsének koordinálása mellett – az érintett miniszterek
együttesen felelõsek.
(6) A megfelelési táblázatot a 2. mellékletben meghatározott formában kell elkészíteni.

4. A jogharmonizációs adatbázis
7. §

(1) Az igazságügyért felelõs miniszter jogharmonizációs adatbázisban rögzíti és tartja nyilván a jogharmonizációs
javaslatokban szereplõ és a jogharmonizációhoz kapcsolódó egyéb adatokat.
(2) Az igazságügyért felelõs miniszter a jogharmonizációs adatbázis alapján a minisztérium honlapján tájékoztatást tesz
közzé az egyes uniós jogi aktusok átültetéséhez vagy végrehajtásához szükséges jogalkotási feladatokról és az uniós
jogi aktus átültetést vagy végrehajtást szolgáló már elfogadott jogszabályokról.

5. A jogharmonizációhoz kapcsolódó jogszabály-elõkészítési feladatok ellenõrzése
8. §

(1) Az igazságügyért felelõs miniszter a jogharmonizációs kötelezettségek teljesítése érdekében ellenõrzi
a jogszabály-tervezetek Európai Unió jogának való megfelelését.
(2) Az igazságügyért felelõs miniszter folyamatosan figyelemmel követi a jogharmonizációs programozással és
a jogharmonizációs célú jogalkotással kapcsolatos egyéb feladatok teljesülését, és az európai integrációs ügyekért
felelõs miniszterrel közösen rendszeresen beszámol a Kormánynak az e feladatokban tapasztalható elmaradásokról.
(3) A jogharmonizációs elmaradásokról szóló beszámoló a jogharmonizációs adatbázisban szereplõ azon adatokon
alapul, amelyek a beszámoló alapjául szolgáló referencia-idõpontban szerepelnek a jogharmonizációs javaslat felelõse
által megfelelõen elkészített és egyeztetett, majd az egyeztetés révén elfogadott jogharmonizációs javaslatban.
(4) Ha egyes jogharmonizációhoz kapcsolódó jogszabály-elõkészítési feladatok teljesítése tekintetében jelentõs
elmaradás állapítható meg vagy azonnali intézkedés szükséges, az igazságügyért felelõs miniszter indokolt esetben
külön elõterjesztést készít a Kormány számára.
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6. Notifikáció
9. §

(1) Ha az uniós jogi aktus notifikációs kötelezettséget ír elõ, az uniós jogi aktus átültetését szolgáló jogszabályt elõkészítõ
miniszter, illetve nem a Kormány által elõterjesztett törvényjavaslat esetében a szabályozás tárgya szerint felelõs
miniszter (a továbbiakban: a notifikáció kezdeményezéséért felelõs miniszter) a jogszabály kihirdetését követõen
haladéktalanul értesíti az európai integrációs ügyekért felelõs minisztert a kihirdetés megtörténtérõl, és egyidejûleg
megküldi számára a notifikáció teljesítéséhez szükséges adatokat tartalmazó notifikációs adatlapot, valamint az uniós
jogi aktusra vonatkozó megfelelési táblázatot.
(2) Az európai integrációs ügyekért felelõs miniszter a notifikációs adatlapot és a megfelelési táblázatot megküldi
az igazságügyért és a notifikációval érintett uniós jogi aktus átültetését szolgáló esetleges további jogszabályok
elõkészítéséért felelõs minisztereknek egyeztetés céljából. Az egyeztetésbe bevont miniszterek egyetértése esetén
a notifikáció kezdeményezéséért felelõs miniszter a véglegesített notifikációs adatlapot és megfelelési táblázatot
megküldi az európai integrációs ügyekért felelõs miniszternek, aki gondoskodik az uniós jogi aktust átültetõ
jogszabályoknak az Európai Bizottság részére történõ bejelentésérõl.
(3) Ha az uniós jogi aktus speciális notifikációs kötelezettséget ír elõ, a speciális notifikációért felelõs miniszter a speciális
notifikáció teljesítéséhez szükséges információt, jelentést vagy más tájékoztatást megküldi az európai integrációs
ügyekért felelõs miniszternek, aki gondoskodik az Európai Unió érintett intézményének történõ megküldésérõl.
(4) Ha az európai uniós jogának való megfelelés szempontjából a speciális notifikáció teljesítéséhez szükséges információ,
jelentés vagy más tájékoztatás tartalmi ellenõrzése szükséges, az európai integrációs ügyekért felelõs miniszter
az igazságügyért felelõs miniszter egyetértésével gondoskodik a speciális notifikációnak az Európai Unió érintett
intézménye részére történõ megküldésérõl.
(5) A notifikációs adatlapot a 3. mellékletben szereplõ formában kell elkészíteni.

7. Záró rendelkezések
10. §

Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 302/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez
Jogharmonizációs javaslat*
Sürgõsség:
Igen/Nem

1. A jogharmonizációs
javaslatot készítõ
minisztérium:1
2. Az uniós jogi aktus megjelölése2
CELEX-szám:
cím:
Átültetési/végrehajtási
határidõ:3
3. Az uniós jogi aktusnak
az Európai Unió Hivatalos
Lapjában való
kihirdetésének
idõpontja:4
4. A jogalkotási feladat
teljesítéséért elsõ helyen
felelõs és társfelelõs
minisztérium(ok)1
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5. Koncepcionális döntés Igen/Nem
A koncepció elfogadásának tervezett idõpontja:
szükséges:5
6. Az elfogadandó és módosítandó jogszabály(ok)
6.1. Az elfogadandó új jogszabály(ok) tárgya és jogforrási szintje
felhatal- Felelõs
A jogalkotási feladat teljesítésének ütemezése8
tárgy:
jogforrási
mazás:7 tárca
szint:6
elsõ
Kormány
Ogy.
kihirhatálybaközig.
döndöndetés
lépés
egyeztés9, 10
tés9, 10
idõtervezett
tetés9
pontja9
idõpontja9
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1...
hatályon
6.2. A módosítandó jogszabály(ok):11
kívül
helyezés12
6.2.1.
Igen/
Nem
6.2.2.
Igen/
Nem
6.2.3.
Igen/
Nem
6.2...
Igen/
Nem
7. Az uniós jogi aktussal teljes mértékben harmonizáló hatályos jogszabály(ok):13
7.1.
7.2.
7.3.
7...
8. A 6. pontban feltüntetett jogalkotási feladatok teljesülését követõen hiányos átültetés/végrehajtás
miatt felmerült jogalkotási feladatok(ok)
8.1. Az elfogadandó új jogszabály(ok) tárgya és jogforrási szintje
felhatal- Felelõs
A jogalkotási feladat teljesítésének ütemezése8
tárgy:
jogforrási
6
7
mazás:
tárca
szint:
elsõ
Kormány
Ogy.
kihirhatálybaközig.
döndöndetés
lépés
egyeztés9, 10
tés9, 10
idõtervezett
tetés9
pontja9
idõpontja9
8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.
8.1...
hatályon
8.2. A módosítandó jogszabály(ok):11
kívül
helyezés12
8.2.1.
Igen/
Nem
8.2.2.
Igen/
Nem
8.2.3.
Igen/
Nem
8.2...
Igen/
Nem
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9. A 6. pontban feltüntetett jogalkotási feladatok teljesülését követõen kötelezettségszegési eljárás
kapcsán felmerült jogalkotási feladatok(ok)
9.1. Az elfogadandó új jogszabály(ok) tárgya és jogforrási szintje
felhatal- Felelõs
A jogalkotási feladat teljesítésének ütemezése8
tárgy:
jogforrási
mazás:7
tárca
szint:6
elsõ
Kormány
Ogy.
kihirde- hatálybaközig.
döndöntés idõlépés
egyeztés9, 10
tés9, 10
pontja9 tervezett
tetés9
idõpontja9
9.1.1.
9.1.2.
9.1.3.
9.1...
hatályon
9.2. A módosítandó jogszabály(ok):11
kívül
helyezés12
9.2.1.
Igen/
Nem
9.2.2.
Igen/
Nem
9.2.3.
Igen/
Nem
9.2...
Igen/
Nem
10. A jogharmonizációs javaslat
egyeztetésébe bevont
minisztériumok (egyéb állami
szervek)1
11. A jogharmonizációs javaslat
módosítása esetén a módosítás
indoka:
12. A jogharmonizációs javaslat
elkészítésének és egyeztetésre
bocsátásának dátuma:
Megjegyzés14
* Nem kell jogharmonizációs javaslatot készíteni, ha jogalkotási kényszer nincs. Viszont szükséges a javaslat elkészítése, ha az uniós jogi aktus
jogalkotást igényel, de ténylegesen erre azért nincs szükség, mert a hatályos magyar jogszabályok kielégítik a követelményeket. Belsõ jogalkotás nem
csak akkor szükséges, ha az uniós jogi aktus átültetést igényel, hanem akkor is, ha egy uniós rendelet végrehajthatóságához kiegészítõ jellegû
szabályokra van szükség, vagy dereguláció indokolt.
1
Elegendõ a megfelelõ minisztérium rövidítésének megadása.
2
Az uniós tervezet száma és címe tüntetendõ fel, ha a jogalkotás sürgõsségére tekintettel az uniós jogi aktus kihirdetése nem várható be. Amennyiben
a jogharmonizációs célú jogalkotási feladat kötelezettségszegési eljárás kapcsán merült fel, és a jogalkotási feladat konkrét uniós jogi aktushoz nem
kapcsolható, a kötelezettségszegési eljárás száma tüntetendõ fel.
3
Az irányelvektõl, illetve kerethatározatoktól eltérõ jogi aktusok (rendeletek, illetve határozatok) esetén az adott jogi aktus hatálybalépésének, illetve
– ha az adott jogi aktus errõl külön rendelkezik – alkalmazásának idõpontja. Szakaszos átültetési/alkalmazási idõpontok elõírása esetén a legkorábbi
dátumot szükséges beírni, a késõbbi idõpontokat pedig a Megjegyzés rovatban szükséges utalni.
4
Kérjük, hogy a dátumokat ÉÉÉÉ.HH.NN formátumban adja meg. (Az elfogadás idõpontja tüntetendõ fel, ha a jogalkotás sürgõsségére tekintettel
az uniós jogi aktus kihirdetése nem várható be.) Amennyiben jogharmonizációs célú jogalkotási feladat kötelezettségszegési eljárás kapcsán merült fel,
és a jogalkotási feladat konkrét uniós jogi aktushoz nem kapcsolható, ezt a pontot nem kell kitölteni.
5
Amennyiben a jogszabály-tervezet kidolgozását megelõzõ koncepcionális döntés szükséges (a nem megfelelõ rész törlendõ).
6
TV, KORMrend, MINrend;, illetve adott esetben OGYhat, KORMhat.
7
A Kormány származékos jogalkotási hatáskörében alkotott rendeletek és a miniszteri rendeletek esetében a jogalkotásra felhatalmazó rendelkezést is
meg kell jelölni.
8
A határidõket az uniós jogi aktusban meghatározott átültetési/végrehajtási határidõ(k) figyelembevételével kell meghatározni, továbbá tekintettel
kell lenni arra is, hogy a jogszabály címzettjeinek megfelelõ idõ álljon rendelkezésére a jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között az alkalmazásra
való felkészülésre.
9
Év, hónap.
10
A jogszabály típusától függõen kell kitölteni.
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11

A jogszabályok rövid megjelölését kérjük megadni.
Kérjük jelölje meg, amennyiben a jelzett hazai jogszabályt hatályon kívül kell helyezni (a részleges hatályon kívül helyezést módosításként szükséges
feltüntetni) (a nem megfelelõ rész törlendõ).
13
Megfelelési táblázat.
14
E helyen szükséges feltüntetni az átültetéshez/végrehajtáshoz kapcsolódó esetleges egyéb fontos információkat, illetve teendõket, így különösen
annak tényét, hogy az adott uniós jogi aktustól való eltérés (derogáció) vonatkozik Magyarországra, az adott uniós jogszabályban elõírt – nem
a klasszikus, az irányelvekhez kapcsolódó notifikációt érintõ – bejelentési, jelentéstételi kötelezettségeket (pl. a kijelölt tagállami hatóságokról való
értesítés kötelezettségét) vagy a hazai jogszabály tervezetének véleményezésre való megküldésének kötelezettségét. Itt szükséges továbbá megjelölni
szakaszos átültetési/alkalmazási idõpontok elõírása esetén az elsõ határidõt követõ további átültetési/végrehajtási határidõket, valamint azt, hogy
az átültetés/végrehajtás hány szakaszban történik meg.
12

2. melléklet a 302/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez
Megfelelési táblázat
Uniós jogi aktus:
Magyar jogszabály(ok):

AZ UNIÓS JOGI AKTUS RENDELKEZÉSEI

AZ ÁTÜLTETÉST VAGY VÉGREHAJTÁST
SZOLGÁLÓ RENDELKEZÉSEK

MEGJEGYZÉSEK
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3. melléklet a 302/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez
Notifikációs adatlap
Uniós jogi aktus
Celex-száma:
Címe:
Átültetés: (teljes/részleges)
Átvételi határidõ:
Átültetõ jogszabályok1:
1.
2.
3.
4.
5.
Megfelelési táblázat kötelezõ2:
(igen/nem)

Felelõs tárca:
Bejelentés dátuma:

Hivatkozás nemzeti jogszabályban kötelezõ3:
(igen/nem)

Speciális notifikáció4:

1

Kérjük az átültetés szempontjából releváns összes jogszabályt sorolják fel, így ne csak az alapjogszabályt, hanem az átvételt konkrétan megvalósító
módosításokat is.
2
Egyes közösségi/uniós jogi aktusok elõírják, hogy a notifikáció során nem csak a nemzeti jogszabály szövegét, hanem megfelelési táblázatot is kell
küldeni. Ez utóbbi hiányában nem teljes a notifikáció.
3
A közösségi/uniós jogi aktus elõírhatja, hogy az átvevõ nemzeti jogszabályban kötelezõ hivatkozni rá.
4
Egyes közösségi/uniós jogi aktusok az átvételrõl szóló jelentések megküldését, a felelõs hatóságok bejelentését írják elõ. Az ilyen speciális megküldési,
jelentési kötelezettségnél kérjük, jelöljék meg, hogy az adott jogi aktus mely cikke (bekezdése) írja ezt elõ.
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A Kormány 303/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete
a Nemzeti Innovációs Hivatalról
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 2. § tekintetében a kutatás-fejlesztésrõl és a technológiai innovációról
szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 34. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:
1. §

2. §

(1) A Nemzeti Innovációs Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelõs
miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt mûködõ központi hivatal.
(2) A Hivatal székhelye Budapest.
A Kormány kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelõs szervként a Hivatalt jelöli ki.

3. §

(1) A Hivatalt elnök vezeti.
(2) A Hivatal elnökét és elnökhelyetteseit a miniszter nevezi ki. A miniszter a Hivatal elnökhelyetteseinek kinevezését
megelõzõen meghallgatja a Hivatal elnökének véleményét.
(3) A Hivatal elnöke
a) javaslatot tesz a miniszternek a Hivatal szervezeti és mûködési szabályzatára,
b) a Hivatal elnökhelyettesei tekintetében a kinevezés és felmentés kivételével, az alkalmazottak felett pedig
teljeskörûen gyakorolja a munkáltatói jogokat,
c) évente beszámol a miniszternek a Hivatal tevékenységérõl.

4. §

A Hivatal alkalmazásában álló kormánytisztviselõk tekintetében az illetménykiegészítés mértéke a felsõfokú iskolai
végzettségû kormánytisztviselõ esetében a kormánytisztviselõ alapilletményének 50%-a, középiskolai végzettségû
kormánytisztviselõ esetében a kormánytisztviselõ alapilletményének 15%-a.

5. §

(1) A Hivatal feladatkörébe tartozik
a) a tudomány-, technológia- és innovációpolitika kidolgozásában és megvalósításában való közremûködés,
valamint az érvényesüléséhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása,
b) a tudomány-, technológia- és innovációpolitika érvényesülését elõsegítõ kormányzati információs és elemzõ
tevékenység ellátása, ideértve a statisztikai, valamint a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs infrastruktúra
adatbázisának fenntartását,
c) a tudomány-, technológia- és innovációpolitika területén folyó nemzetközi, illetve európai integrációs
együttmûködés szakmai feladatainak ellátása,
d) a kutatás-fejlesztés területén megvalósuló magyarországi befektetések ösztönzése a Nemzeti Külgazdasági
Hivatallal együttmûködésben,
e) a kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzése és innovációs képességének fejlesztése,
valamint a fiatal innovatív vállalkozások inkubációjának elõsegítése,
f) a hazai kutatás-fejlesztési eredmények nemzetközi piacra juttatásának ösztönzése a Nemzeti Külgazdasági
Hivatallal együttmûködésben, különös tekintettel a kis- és középvállalkozások külpiacra lépésének segítésére,
g) a hálózatosodás és kutatási együttmûködések támogatása hazai és nemzetközi szinten egyaránt,
h) az adaptív és a nem-technológiai innovációs tevékenységek ösztönzése elsõsorban a kis- és középvállalkozások
körében.
(2) Feladatai ellátása során a Hivatal együttmûködik az ágazati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységet illetõen
– az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet alapján – e feladatkörükben eljáró érintett miniszterekkel, államigazgatási szervekkel, a Magyar
Tudományos Akadémiával és más köztestületekkel, valamint a regionális és társadalmi szervezetekkel.

6. §

(1) A Hivatal a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs politika kidolgozása és megvalósítása keretében a következõ
feladatokat látja el
a) a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs politika alakítására, amelynek megalapozásához elemzéseket,
közép- és hosszú távú koncepciókat készít, technológiai elõretekintési programokat indít,
b) a hazai kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység
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ba)

ösztönzését szolgáló központi állami források képzésére és felhasználására, figyelemmel kíséri továbbá
a források felhasználását,
bb) közvetlen és közvetett támogatási, ösztönzési rendszerére, a támogatások szempontjainak
meghatározására, a közgazdasági eszközök, gazdasági szabályozók kialakítására, és közremûködik ezek
fejlesztésében,
bc) emberi erõforrásai fejlesztésére, a kutatóképzés és a tudásközpontok erõsítésére,
c) a kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység irányítási, finanszírozási, intézményi és szabályozási rendszerének
kialakítására, fejlesztésére,
d) a kormányzati kutatás-fejlesztési és innovációs programok értékelésére, az eredmények mérésére irányuló
stratégiára és módszertanra, és alkalmazza a jóváhagyott stratégiát és módszertant.
(2) A Hivatal
a) részt vesz a közép- és hosszú távú nemzetgazdasági koncepciók, stratégiák, ezen belül kiemelten a Nemzeti
Fejlesztési Terv kidolgozásában, érvényesítésében,
b) részt vesz az országos és regionális fejlesztési programok kidolgozásában, módszertani segítséget nyújt
a magyarországi régiók kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiájának kialakításához, a nemzetközi, különösen
az európai uniós források eléréséhez és innovációs fejlesztési célokra történõ felhasználásához,
c) segítséget nyújt a kis- és közepes méretû vállalkozások technológiai megújulásához,
d) a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról évente beszámol a miniszternek,
e) közremûködik a Magyar Köztársaságnak nyújtott külföldi támogatások kutatás-fejlesztési és innovációs célú
felhasználásában, illetve e tevékenység koordinálásában,
f) figyelemmel kíséri a kutatás-fejlesztési, illetve innovációs célú hazai támogatási programokat és pályázatokat
a források összehangolt és koncentrált felhasználása érdekében, valamint szükség esetén az összhang
megteremtése céljából javaslatokat dolgoz ki az érintettek számára,
g) elõsegíti a kutatási eredmények hasznosítását, és közvetíti az innovációt szolgáló ismereteket (tanácsadás,
regionális szervezetek innovációs tevékenységének koordinálása, partnerkeresés),
h) közremûködik az EU 2020 stratégia Innovációs Unió zászlóshajó programjának végrehajtásában.
(3) A Hivatal a rendelkezésére bocsátott pénzforrások felhasználása tekintetében
a) jogszabály, vagy nemzetközi megállapodások alapján ellátja a nemzetközi tudományos és technológiai
együttmûködésbõl adódó feladatokat, valamint a hazai fejlesztéseket támogató, nemzetközi, illetve az Európai
Unió által társfinanszírozott intézkedések kutatás-fejlesztési és innovációs programjainak magyarországi
tervezésével és megvalósításával kapcsolatos feladatokat,
b) részt vesz a tudás- és technológiaintenzív kis- és középvállalkozásokba befektetõ kockázati és magvetõ
tõkealapok mûködtetésében,
c) az innovációs tevékenységgel közvetlenül összefüggõ konferenciákat szervez, szakkiállításokat rendez,
kiadványokat, szakkönyveket készít, információs- és könyvtárakat fejleszt, innovációösztönzési célú díjakhoz járul
hozzá,
d) a miniszter egyetértésével az országos kutatás-fejlesztési és innovációs támogatási programok – ideértve
a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap – programstratégiájának és tervezésének megalapozását szolgáló
elemzéseket, tanulmányokat, módszertanokat, értékeléseket, koncepciókat és stratégiákat készít, valamint
elvégzi a támogatási programok szakmai nyomon követését és értékelését,
e) közvetlen innovációs szolgáltatást nyújt az originális, illetve adaptív innovációs tevékenység, valamint
a vállalkozások hálózatosodásának ösztönzése érdekében,
f) biztosítja a pályázatkezelési feladatok elvégzését a nemzetközi – ideértve az Európai Unió keretében megvalósuló
– tudományos és technológiai együttmûködésbõl adódó feladatokra pályázati úton felhasznált pénzeszközök
tekintetében.
(4) A Hivatal részt vesz a mérésüggyel és a nemzeti szabványosítással összefüggõ feladatok elõkészítésében és
végrehajtásában, valamint a vonatkozó jogszabályok kidolgozásában.
7. §

A Hivatal a tudomány-, technológia- és innovációpolitika érvényesülését elõsegítõ kormányzati információs
tevékenység keretében a következõ feladatokat látja el:
a) elõsegíti a korszerû mûszaki megoldások megismertetését, elterjesztését, hasznosítását, továbbá e célok elérését
segítõ programok, szervezetek, intézmények fejlesztését, elõmozdítja a kutatás-fejlesztés és innováció társadalmi
elfogadottságának, elismertségének és támogatottságának fokozására irányuló tevékenységet,
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módszertani segítséget nyújt a kutatás-fejlesztési és innovációs statisztikai adatok gyûjtéséhez, mutatószámok
kidolgozásához, részt vesz ezek feldolgozásában, elemzésében, hasznosításában, a hazai és nemzetközi
intézmények számára nyújtott információszolgáltatásban,
gondoskodik a feladatkörébe tartozó kutatás-fejlesztési programok és pályázatok értékelésébõl származó
eredmények, valamint e programok és pályázatok nyerteseire vonatkozó, közérdekû adatok nyilvánosságáról,
mûködteti a tevékenységéhez kapcsolódó adatbázist és nyilvántartási rendszert.

A Hivatal a tudomány-, technológia- és innovációpolitika területén folyó nemzetközi, illetve európai integrációs
együttmûködés, a hazai és külföldi szervezetek és a kutatás-fejlesztési tevékenységben részt vevõ személyek közötti
együttmûködés kialakítása és erõsítése keretében a külpolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben, a következõ
feladatokat látja el
a) szakmailag összehangolja a Kormány nemzetközi tudomány- és technológiapolitikai tevékenységét, javaslatot
tesz a miniszternek annak irányítására,
b) a miniszter útján kezdeményezi az érintett szervekkel együttmûködve a két- és többoldalú kormányközi
tudományos és technológiai egyezmények megkötését, valamint részt vesz ezek elõkészítésében, az ezekbõl
eredõ feladatok ellátásának szervezésében, és koordinálja azok végrehajtását,
c) szakmailag közremûködik a tudományos és technológiai diplomáciai tevékenységek irányításában,
d) támogatja az Európai Unió Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramjaiban és az Európai
Kutatási Térség fejlesztésében végzett magyar kormányzati tevékenységet,
e) az európai uniós tagságból eredõ jogok és kötelezettségek keretében közremûködik a kutatás-fejlesztést és
innovációt érintõ kormányzati feladatok ellátásában, valamint – az érintett miniszterekkel folytatott egyeztetés
alapján – javaslatot tesz a miniszternek az Európai Unió kutatással, technológiával és innovációval foglalkozó
testületeiben képviselni kívánt álláspontra,
f) a miniszter felhatalmazása alapján képviseletet lát el a nemzetközi tudományos és technológiai szervezetekben,
kezdeményezésekben,
g) feladatkörében együttmûködik a Magyar Köztársaság külképviseleteivel, és kapcsolatot tart a Magyarországon
mûködõ külképviseletekkel, valamint a Magyarországon, illetve külföldön mûködõ partnerintézményekkel,
h) a külpolitikáért felelõs miniszter egyetértésével mûködteti a tudományos és technológiai szakdiplomata
hálózatot.

9. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2011. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 13. § 2011. január 2-án lép hatályba.

10. §

(1) Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet 83. § h) pontjában a „Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalt” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Innovációs Hivatalt” szöveg lép.
(2) A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 76/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés
c) pontjában a „Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal ” szövegrész helyébe a „Nemzeti Innovációs Hivatal” szöveg
lép.
(3) A Magyar Köztársaság Kormánya, a Dán Királyság Kormánya, az Egyesült Királyság Kormánya, a Francia Köztársaság
Kormánya, a Görög Köztársaság Kormánya, a Lengyel Köztársaság Kormánya, a Németországi Szövetségi Köztársaság
Kormánya, az Olasz Köztársaság Kormánya, az Orosz Föderáció Kormánya, a Szlovák Köztársaság Kormánya, a Spanyol
Királyság Kormánya, a Svájci Konföderáció Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között az Európai
Röntgen-szabadelektronlézer Létesítmény (European X-Ray Free-Electron Laser, XFEL) építésérõl és üzemeltetésérõl
szóló Egyezmény kihirdetésérõl szóló 35/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdésében a „Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatalt” szövegrész helyébe a „Nemzeti Innovációs Hivatalt” szöveg lép.
(4) A harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási
megállapodásról a 181/2007. (VII. 6.) Korm. rendelet
a) 1. § (1) bekezdés c) pontjában a „Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalra” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Innovációs Hivatalra” szöveg,
b) 1. mellékletében a „Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalnál” szövegrész helyébe a „Nemzeti Innovációs
Hivatalnál”, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatallal” szövegrész helyébe a „Nemzeti Innovációs Hivatallal”
szöveg,
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2. mellékletében a „Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal” szövegrészek helyébe a „Nemzeti Innovációs
Hivatal” szöveg

lép.
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól szóló 146/2007. (VI. 26.) Korm.
rendelet 5. § (2) bekezdésében „Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész
helyébe a „támogatást nyújtó” szöveg, a „Hivatal” szövegrész helyébe a „támogatást nyújtó” szöveg lép.
Az „Ipari Park” címrõl és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer mûködésérõl szóló 186/2005. (IX. 13.) Korm.
rendelet 12. § (3) bekezdés a) pont ag) alpontjában a „Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal” szövegrész helyébe
a „Nemzeti Innovációs Hivatal” szöveg lép.
A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóságról szóló 272/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet mellékletében a „Nemzeti Kutatási
és Technológiai Hivatal” szövegrész helyébe „a Nemzeti Innovációs Hivatal” szöveg lép.
A Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszerrõl szóló 160/2001. (IX. 12.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében, valamint
2. § (1) és (2) bekezdésében a „Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal” helyébe „a Nemzeti Innovációs Hivatal”
szövegrész lép.

11. §

(1) Hatályát veszti a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanácsról szóló 255/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet.
(2) Hatályát veszti a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalról szóló 277/2006. (XII. 11.) Korm. rendelet.

12. §

(1) A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnevezése Nemzeti Innovációs Hivatal elnevezésre változik, és a Nemzeti
Kutatási és Technológiai Hivatal ezzel az elnevezéssel mûködik tovább.
(2) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére e rendelet hatálybalépését megelõzõen kötött támogatási
szerzõdések tekintetében – a nemzetközi és az európai uniós vonatkozású támogatási szerzõdések kivételével –
a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal jogutódja a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter által a Kutatási és
Technológiai Innovációs Alap mûködtetésére kijelölt szerv.

13. §

(1) Hatályát veszti a 10–11. §.
(2) Ez a § 2011. január 3-án hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 304/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete
a 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításáról,
továbbá a károsultak támogatásával összefüggõ egyéb szabályokról
A Kormány az Alkotmány 35. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, a 2010. október 6-án kihirdetett
veszélyhelyzet meghosszabbításának engedélyezésérõl szóló 124/2010. (XII. 22.) OGY határozat felhatalmazása és a honvédelemrõl
és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 149. § (3) bekezdés a) pontja alapján, a 2. § (2) bekezdése tekintetében
az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetésérõl és az ennek során teendõ intézkedésekrõl szóló 245/2010. (X. 6.) Korm.
rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet) kihirdetett veszélyhelyzetben alkalmazható intézkedések érvényét
Veszprém megyében 2011. március 31-ig meghosszabbítja.

2. §

(1) A Korm. rendelet a következõ 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 186. §-a alapján a veszélyhelyzet
bekövetkeztét követõ, az azonnali veszélyelhárítás érdekében szükséges kötelezettségvállalásokra vonatkozóan
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az államháztartás szervezeteire vonatkozó gazdálkodási szabályokat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy azokat
a kötelezettségvállalást követõen felül kell vizsgálni, és annak eredménye függvényében kerülhet sor azok utólagos
ellenjegyzésére.”
(2) A Korm. rendelet a következõ 2/B. §-sal egészül ki:
„2/B. § (1) A Katasztrófa elhárítási célelõirányzatok felhasználásáról szóló 5/2010. (XII. 3.) BM rendeletben
meghatározottak szerint a 2010. október 4-én a Magyar Alumínium Zrt. területén lévõ iszaptároló gátjának
átszakadása következtében történt vörösiszap-kiömlés károsultjának tulajdonába kerülõ vásárolt vagy új építésû
épületen – a károsult tulajdonjogának bejegyzését követõ – 10 évig a Magyar Államot e rendelet alapján elidegenítési
tilalom illeti meg.
(2) Az elidegenítési tilalom ingatlan-nyilvántartási feljegyzése iránti, valamint a határidõ lejártát követõen annak
törlése iránti kérelmet (megkeresést) a belügyminiszter nyújtja be az ingatlanügyi hatósághoz.
(3) A Katasztrófa elhárítási célelõirányzatok felhasználásáról szóló 5/2010. (XII. 3.) BM rendelet 6. § (4) bekezdésének
teljesítésére irányuló és a 6. § (5) bekezdésében említett szerzõdés megkötése során a Magyar Állam nevében
a belügyminiszter jár el.”
3. §

Ez a rendelet a kihirdetésével egyidejûleg lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 305/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete
a 2011. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról
A Kormány a 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény 6. § (2) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõ rendeletet alkotja:
1. §

A népszámlálás területi elõkészítésében és az adatfelvétel végrehajtásában részt vevõk:
a) a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) részérõl:
aa) megyei (fõvárosi) népszámlálási felelõsök (a továbbiakban: KSH megyei (fõvárosi) felelõs);
ab) KSH népszámlálási területfelelõsök (a továbbiakban: KSH területfelelõs);
ac) felülvizsgálók;
b) a települési önkormányzatok részérõl:
ba) jegyzõk, körjegyzõk (a továbbiakban: települési népszámlálási felelõs);
bb) számlálóbiztosok;
c) a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek által fenntartott intézetek vezetõi;
d) a megyei (fõvárosi) közigazgatási hivatalok részérõl: megyei (fõvárosi) közigazgatási népszámlálási felelõsök;
e) a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezetõ központi szerv.

2. §

(1) A KSH-nak a népszámlálás területi elõkészítésével és az adatfelvétel végrehajtásával kapcsolatos feladatai:
a) a népszámlálás elõkészítési és végrehajtási feladatainak irányítására, segítésére és ellenõrzésére KSH megyei
(fõvárosi) felelõsökbõl, KSH területfelelõsökbõl és felülvizsgálókból álló hálózat létrehozása, a hálózat tagjainak
ellátása igazoló okmányokkal;
b) a népszámlálás területi elõkészítésének és az adatfelvétel végrehajtásának, szakmai irányításának részletes
szabályait, a feladatok részletes leírását, határidejét és felelõseit, a pénzügyi elszámolás rendjét tartalmazó
útmutatók összeállítása a feladatok végrehajtásához igazodó ütemezésben, az útmutatók eljuttatása a települési
népszámlálási felelõshöz;
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c)

a népszámlálás elõkészítéséhez és végrehajtásához szükséges kérdõívek, utasítások, számlálókörzeti
címjegyzékek és egyéb nyomtatványok elõállítása, számlálókörzetenkénti rendezése, eljuttatása a települési
népszámlálási felelõsökhöz;
d) a népszámlálás elõkészítésében és végrehajtásában részt vevõk oktatása, az oktatáson való teljesítményük
alapján a számlálóbiztosnak jelentkezõk alkalmasságának megállapítása;
e) a kommunikációval összefüggõ központi feladatok végrehajtása, a helyi tájékoztatáshoz szükséges információk
biztosítása;
f) az elektronikus adatszolgáltatáshoz szükséges elektronikus kérdõívek és számítástechnikai programok
biztosítása, az adatfogadó rendszer üzemeltetése;
g) az elektronikus monitoringrendszer kialakítása és üzemeltetése;
h) a kitöltött kérdõívek és egyéb nyomtatványok összegyûjtése, az adatbevitel helyére, illetve kijelölt
gyûjtõközpontokba szállítása;
i) a népszámlálást követõen a felülvizsgált és pontosított címadatállományt díjmentesen átadja a személyiadat- és
lakcímnyilvántartást vezetõ központi szerv részére.
(2) A KSH megyei (fõvárosi) felelõs feladatai:
a) az adatfelvétel elõkészítésének és végrehajtásának szakmai koordinálása;
b) a KSH területfelelõsök munkájának irányítása, ellenõrzése;
c) a települési feladatok megfelelõ idõbeli ütemezésének biztosítása és az útmutatókban szabályozott lebonyolítása
érdekében folyamatos kapcsolattartás a megyei (fõvárosi) közigazgatási népszámlálási felelõssel.
(3) A KSH területfelelõs feladatai:
a) a számlálóbiztosok munkájának összefogására, ellenõrzésére – a települési népszámlálási felelõssel
együttmûködve – felülvizsgálói hálózat szervezése, a felülvizsgálók munkájának irányítása és ellenõrzése,
a felülvizsgálók munkájával összefüggõ szakmai igazolások és pénzügyi elszámolások elkészítése;
b) az országosan egységes végrehajtási elvek érvényesülése érdekében folyamatos kapcsolattartás a KSH megyei
(fõvárosi) felelõssel;
c) a felülvizsgálók munkavégzéshez szükséges adatainak átadása a KSH által biztosított elektronikus monitoringrendszer elsõ feltöltéséhez, az adatok karbantartása;
d) közremûködés a népszámlálás elõkészítésében és végrehajtásában részt vevõk oktatásában;
e) folyamatos kapcsolattartás a települési népszámlálási felelõssel az útmutatókban foglaltak maradéktalan,
határidõre történõ teljesülése, a feladatok szakmai színvonalának biztosítása érdekében;
f) a központilag kialakított számlálókörzetek ellenõrzése, javítása, a számlálókörzetbe nem rendezett címek
számlálókörzetbe sorolása, együttmûködve a települési népszámlálási felelõsökkel;
g) az adatfelvétel befejezését követõen az összeírási anyag átvétele a felülvizsgálóktól, átadása tárolásra a települési
népszámlálási felelõsnek.
(4) A felülvizsgáló feladatai:
a) a számlálóbiztosok munkájának összefogása, ellenõrzése; munkájuk szakmai igazolása a települési népszámlálási
felelõs számára a pénzügyi elszámolások elkészítéséhez;
b) a kitöltött kérdõívek kitöltöttségének, minõségének ellenõrzése, a kérdõívek minõsítése, szükség esetén
a számlálóbiztos útján intézkedés az adatok javításáról, pótlásáról az adatszolgáltató ismételt megkérdezésével;
c) a kitöltött kérdõívek érkeztetése, minõségének rögzítése a KSH által biztosított elektronikus
monitoringrendszerbe;
d) a kitöltött kérdõívek, utasítások és egyéb összeírási nyomtatványok összegyûjtése, rendezése, átadása a KSH
területfelelõsének.
3. §

(1) A megyei (fõvárosi) közigazgatási hivatal vezetõje a népszámlálás területi elõkészítési és összeírási idõszakára megyei
(fõvárosi) közigazgatási népszámlálási felelõst jelöl ki.
(2) A megyei (fõvárosi) közigazgatási népszámlálási felelõsnek a népszámlálás területi elõkészítésével és az adatfelvétel
végrehajtásával összefüggõ feladatai:
a) a települési népszámlálási felelõsök kötelezettségei teljesítésének elõsegítése;
b) a települési feladatok jogszabályokban és az útmutatókban szabályozott lebonyolításának, valamint
a feladatvégzés ütemességének érdekében folyamatos együttmûködés a KSH megyei (fõvárosi) felelõsével.
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(1) A települési népszámlálási felelõs feladatai:
a) a népszámlálás helyi elõkészítésével és végrehajtásával összefüggõ feladatoknak az útmutatókban foglaltak
szerinti elvégzése;
b) a helyi elõkészítési és szervezési feladatok segítésére az 5000 fõt meghaladó népességszámú, önálló jegyzõt
foglalkoztató településeken, körjegyzõségeken egy fõ népszámlálási elõadó, a 20 000 fõt meghaladó
népességszámú, önálló jegyzõt foglalkoztató településeken, körjegyzõségeken és fõvárosi kerületekben egy fõ
népszámlálási elõadó és egy fõ népszámlálási ügyintézõ, az 50 000 fõt meghaladó népességszámú, önálló jegyzõt
foglalkoztató településeken, körjegyzõségeken és fõvárosi kerületekben egy fõ népszámlálási elõadó és két fõ
népszámlálási ügyintézõ, a 100 000 fõt meghaladó népességszámú településeken és fõvárosi kerületekben egy fõ
népszámlálási elõadó és három fõ népszámlálási ügyintézõ kijelölése, a 150 000 fõt meghaladó népességszámú
településeken egy fõ népszámlálási elõadó és négy fõ népszámlálási ügyintézõ kijelölése, feladataik
meghatározása, munkájuk irányítása;
c) a KSH iránymutatása alapján számlálóbiztosi hálózat létrehozása az adatfelvétel végrehajtására, a számlálóbiztosi
megbízási szerzõdések megkötése, a számlálóbiztosok igazoló okmányokkal és összeírási nyomtatványokkal való
ellátása;
d) részvétel a felülvizsgálói hálózat szervezésében, a felülvizsgálói hálózat zavartalan mûködéséhez a tárgyi és
technikai feltételek biztosítása;
e) együttmûködés a KSH területfelelõsével a népszámlálás helyi elõkészítési és végrehajtási feladataiban;
f) együttmûködés a település közigazgatási területén mûködõ, a 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi
CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Tv.) 4. § (3) bekezdésében meghatározott intézmények vezetõjével
a népszámlálási feladatok elõkészítésében és végrehajtásában;
g) közremûködés a címek felülvizsgálatában, a címállomány teljességének ellenõrzésében, ennek keretében a címek
pontosítása, egyediségének biztosítása, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben
megfogalmazott feladat- és hatáskörében eljárva a hiányzó vagy pontatlanul kihelyezett közterületnevek pótlása
a címek beazonosíthatósága érdekében;
h) együttmûködve a KSH területfelelõsével a kialakított számlálókörzetek ellenõrzése abból a szempontból, hogy
valamennyi ismert cím a megfelelõ számlálókörzetben szerepeljen és a település teljes területe
számlálókörzetekkel lefedett legyen;
i) a népszámláláshoz szükséges nyomtatványok fogadása, tárolása;
j) a települési népszámlálási felelõs, a népszámlálási elõadó és ügyintézõ(k), valamint a számlálóbiztosok
kapcsolattartáshoz szükséges adatainak átadása a KSH-nak az elektronikus monitoringrendszer elsõ
feltöltéséhez;
k) a KSH által biztosított elektronikus monitoringrendszerben az adatfelvételben részt vevõk adatainak
aktualizálása, az adatfelvétel körülményeivel összefüggõ információk folyamatos rögzítése;
l) a népszámlálásban való közremûködésre jelentkezõk oktatásról való értesítése, az oktatás helyszíneinek és
technikai feltételeinek biztosítása;
m) a lakosság tájékoztatása a népszámlálásról a KSH által meghatározott tartalommal a helyben szokásos módon;
n) a közterületen élõ hajléktalanok összeírásának megszervezése, az adatfelvétel lebonyolítása;
o) az összeírás teljességének biztosítása, a meghiúsulások kezelése, az adatszolgáltatást megtagadókkal szembeni
szabálysértési eljárás lefolytatása, a pótösszeírás megszervezése és végrehajtása;
p) az adatfelvételt követõen az összeírási anyagok átvétele a KSH területfelelõsétõl, azok biztonságos tárolása
az elszállításig;
q) a népszámlálás elõkészítésére és végrehajtására biztosított költségvetési támogatás elkülönített kezelése és
a felhasználásról pénzügyi elszámolás készítése;
r) összefoglaló jelentés készítése a népszámlálás befejezésérõl.
(2) A számlálóbiztos feladatai:
a) Az adatfelvétel 2011. október 1-jei kezdete elõtt a számlálókörzet bejárása, ennek során a népszámlálási
kérdõívek, tájékoztató levél és a népszámlálási címazonosító (a továbbiakban: címazonosító) eljuttatása
az adatszolgáltatókhoz, az adatszolgáltatók tájékoztatása az internetes és a papír alapú önkitöltõs, illetve interjús
válaszadási lehetõségekrõl;
b) az adatfelvétel végrehajtása;
c) a kitöltött kérdõívek folyamatos átadása a felülvizsgálónak;
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a felülvizsgáló által nem elfogadhatónak minõsített kérdõív hibás vagy hiányzó adatainak javítása, illetve pótlása
az adatszolgáltató ismételt megkérdezésével;
az adatfelvétel befejezését követõen az üresen maradt kérdõívek és egyéb összeírási nyomtatványok átadása
a felülvizsgálónak.

5. §

A Tv. 4. § (3) bekezdésében meghatározott intézetek és befogadó állomások vezetõinek feladatai:
a) a népszámlálás elõkészítésével és végrehajtásával összefüggõ feladatoknak az útmutatókban foglaltak szerinti
elvégzése;
b) folyamatos együttmûködés a települési népszámlálási felelõssel és a KSH területfelelõsével.

6. §

(1) A személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezetõ központi szervnek a népszámlálás elõkészítésével, végrehajtásával és
az adatok feldolgozásának segítésével kapcsolatos feladatai:
a) a címnyilvántartásról a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
(a továbbiakban: Nytv.) 28/A. § (2) bekezdésének a)–f) pontjában meghatározott címadatállomány elõzetes
átadása a KSH részére;
b) az egyes lakcímeken bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõk számának elõzetes átadása
a KSH részére;
c) a pótösszeírás során történõ eredménytelen adatfelvétel esetén az adott lakcímen bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkezõ személyek személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplõ alábbi adatainak
családi és utónév nélküli átadása az Nytv. 21. § h) pontja alapján a KSH részére a hiányzó adatok pótlása céljából:
ca) nem
cb) születési idõ
cc) születési hely
cd) állampolgárság
ce) családi állapot
cf) lakcím
(2) Az (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott adatállományt a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezetõ
központi szerv díjmentesen adja át a KSH-nak.
(3) A feladatok részletes leírását és a végrehajtással kapcsolatos szabályokat a KSH és a személyiadat- és
lakcímnyilvántartást vezetõ központi szerv közötti együttmûködési megállapodásban kell rögzíteni.

7. §

A KSH a népszámlálás elõkészítésének idõszakában az összeírás körébe tartozó valamennyi címet egyedi címazonosító
kóddal látja el. A címen található lakás, lakott üdülõ, lakott egyéb lakóegység és intézet, valamint az abban élõ
személyek kapcsolatát a címazonosító biztosítja. A címazonosítót a lakáskérdõív, az intézeti kérdõív és a személyi
kérdõív is tartalmazza.

8. §

(1) Az internetes válaszadási módot választók adatszolgáltatási kötelezettségüket az erre a célra kialakított internetes
felületre a hozzájuk elõzetesen eljuttatott címazonosítóval belépve, az ott elérhetõ kérdõív(ek) kitöltésével
2011. október 16-ig teljesíthetik. Az adatszolgáltatás akkor teljesül, ha az adatok a fogadóközpontba 2011. október
16-án 24 óráig beérkeznek, és az adatok beérkezését a fogadóközpont elektronikusan visszaigazolja. Internetes
válaszadás esetén az azonos címen lakó személyek mindegyike az interneten elérhetõ elektronikus kérdõív
kitöltésével tesz eleget adatszolgáltatási kötelezettségének.
(2) A papír alapú önkitöltést választók a hozzájuk elõzetesen eljuttatott kérdõíveket kitöltve, legkésõbb 2011. október
16-ig átadják a számlálóbiztosnak.
(3) Amennyiben az önkitöltést választók adatszolgáltatási kötelezettségüket 2011. október 16-ig nem teljesítik,
az adatfelvételt legkésõbb 2011. október 31-ig számlálóbiztosi kikérdezéssel kell végrehajtani.
(4) Azon adatszolgáltató esetében, aki 2011. október 31-ig egyik, (1)–(3) bekezdésben jelölt válaszadási módon sem
teljesítette adatszolgáltatási kötelezettségét, az adatfelvételt – a Tv. 1. § (4) bekezdésében meghatározott személyek
kivételével – a 2011. november 8-ig terjedõ pótösszeírási idõszakban a számlálóbiztos kikérdezéssel hajtja végre.
(5) Az adatszolgáltatók az adatszolgáltatási kötelezettségük teljesítésével kapcsolatos bármely kérdésben a települési
népszámlálási felelõshöz fordulhatnak.
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9. §

(1) A Tv. 2. § (1) bekezdés a)–c) pontjában felsorolt adatkörök adattartalmát az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A Tv 3. § (2) bekezdésében felsorolt adatkörökre vonatkozóan a kérdõívnek egyértelmû utalást kell tartalmaznia
arra, hogy az ezekhez az adatkörökhöz tartozó kérdésekre az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatszolgáltatás
önkéntességére a kikérdezéskor a számlálóbiztos az adatszolgáltató figyelmét szóban is felhívja.

10. §

(1) A népszámlálási feladatok pénzügyi fedezetét a KSH fejezet költségvetésében 2010 és 2012 között erre a célra
jóváhagyott elõirányzatokból kell biztosítani.
(2) Az adatfelvétel elõkészítésének és végrehajtásának pénzügyi fedezetét a 2. mellékletben meghatározott normatívák
alapján a KSH együttmûködési megállapodás keretében adja át a települési önkormányzatok és a közigazgatási
hivatalok részére.
(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott pénzeszközök felhasználásával, a népszámlálással összefüggõ feladatok
ellátásához a KSH és a települési önkormányzat megbízási szerzõdéseket köthet, célfeladatot tûzhet ki, illetve a KSH
a Kormány határozatában meghatározott mértékben kormány-tisztviselõi álláshelyeket tölthet be.
(4) A jegyzõk által ellátandó népszámlálási feladatokra vonatkozóan a KSH a jegyzõkkel megbízási szerzõdést köt.

11. §

Ez a rendelet
a) a nép- és lakásszámlálásról szóló, 2008. július 9-i 763/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b) a nép- és lakásszámlálásról szóló 763/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jellemzõk és bontásuk
technikai leírása tekintetében történõ végrehajtásáról szóló, 2009. november 30-i 1201/2009/EK bizottsági
rendelet és
c) a 763/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott nép- és lakásszámlálásokra
vonatkozóan a statisztikai adatok és metaadatok programjának elfogadásáról szóló, 2010. június 16-i
519/2010/EU bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 305/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A Tv. 2. § (1) bekezdés a)–c) pontjában felsorolt adatkörök adattartalma
Adatkör

nem
születési idõ
lakóhely

családi állapot
családi állás

élve született gyermekek adatai
iskolába járás

Adattartalom

A természetes személyekre vonatkozóan
férfi, nõ
születési év, hónap, nap
tényleges (életvitelszerûen használt) lakóhely települése, bejelentett
lakóhely, tartózkodási hely települése (ha az nem egyezik meg a tényleges
lakóhely címével), külföld esetén országa, születéskori tényleges lakóhely
települése, külföld esetén országa, elõzõ tényleges lakóhely települése,
külföld esetén országa, a jelenlegi tényleges lakóhelyre költözés ideje,
utolsó olyan külföldi tényleges lakóhely országa, ahol legalább egy évig élt,
a Magyarországra költözés ideje
törvényes családi állapot
családban, háztartásban betöltött szerep (pl. férj, feleség, élettárs, gyermek,
felmenõ rokon), házas családi állapotú, valamint élettársi kapcsolatban élõ
személy esetén: házastársával, élettársával együtt vagy tõle külön él,
együttélés esetén a házasságkötés, élettársi kapcsolat létesítésének éve,
hónapja
élve született gyermekek száma, élve született gyermekek születési éve,
hónapja
iskolába, óvodába, bölcsõdébe járás, az iskola típusa, képzés formája
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Adatkör

iskolai végzettség

gazdasági aktivitás

foglalkozás
munkáltató
tanulással, munkavégzéssel
összefüggõ napi közlekedés
és utazás
egészségi állapot
fogyatékosság

állampolgárság
vallás
nemzetiség
anyanyelv
nyelvismeret
lakáshasználat jogcíme

lakás címe
rendeltetése (típusa)

tulajdoni jellege
helyiségeinek száma
alapterülete
kommunális ellátottsága
felszereltsége
építési éve
falazata
környezet lakóövezeti jellege

címe
rendeltetése
tulajdoni jellege
dolgozói létszáma
férõhelyek száma
egészségügyi helyiségeinek száma
kommunális ellátottsága
étkeztetés formája
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Adattartalom

az egyes iskolatípusokban elvégzett évfolyamok száma, legmagasabb
befejezett iskolai végzettség szintje, ezen belül az elsõként megszerzett és
a foglalkozáshoz legközelebb álló végzettség szaka, megszerzésének éve,
tagozata
gazdasági aktivitás kategóriái (pl. dolgozik, munkanélküli, nyugdíjas),
munkavégzés az eszmei idõpontot megelõzõ héten, nem dolgozónál
az utolsó munkavégzés éve, hónapja, munkakeresés, munkába állás
foglalkozás, munkakör, foglalkoztatási forma, beosztottak, alkalmazottak
száma (létszám-kategóriák szerint)
munkáltató/vállalkozás megnevezése vagy tevékenységének részletes
leírása, munkáltató/vállalkozás jellemzõ tevékenysége
munkahely, bölcsõde, óvoda, iskola települése, külföld esetén országa, napi
közlekedés eszköze, idõtartama
tartós betegség megléte, tevékenység, amelyben a tartós betegség
akadályozza
fogyatékosság típusa (pl. mozgássérült, értelmi fogyatékos, gyengénlátó),
tevékenység, amelyben a fogyatékosság akadályozza, legsúlyosabb
fogyatékosság kezdete
állampolgárság megnevezése
vallási közösséghez, egyházhoz, felekezethez tartozás
nemzetiséghez, etnikumhoz tartozás
anyanyelv
anyanyelven kívül beszélt nyelv ismerete
lakáshasználat jogcíme (tulajdonos vagy rokona, bérlõ vagy rokona, albérlõ
stb.)
A lakásokra vonatkozóan
a lakás pontos címe (irányítószám, település, közterület neve, jellege,
lépcsõház száma, emelet, ajtószám)
a lakóegységet magában foglaló épület típusa (családi ház, négy- vagy
többlakásos lakóépület, üdülõépület, egyéb), lakóegység típusa (lakás,
üdülõ, egyéb), lakáshasználat formája, rendszeressége, a lakásban lakó
személyek, háztartások száma
tulajdonosi forma
helyiségek típusa, száma
lakás teljes alapterülete
vízellátás formája, szennyvízelvezetés formája
fûtés módja, fûtési energia
építési idõszak
tartószerkezeti falak anyaga
a lakás környezetének lakóövezeti jellege (pl. városias jellegû, lakótelep,
családiházas övezet)
Az intézetekre vonatkozóan
Intézet egészére vonatkozóan
intézet pontos címe, megnevezése, levelezési címe, elérhetõségei, fenntartó
megnevezése, levelezési címe, elérhetõségei
rendeltetése (gyermekotthon, idõsek otthona, munkásszálló, kórház,
szálloda stb.)
tulajdonosi forma
dolgozói létszám-kategóriák
engedélyezett férõhelyek száma, mûködõ férõhelyek száma, igénybe vett
férõhelyek száma
orvosi rendelõ, betegszoba stb. száma
vízellátás módja, szennyvízelvezetés módja
étkeztetés megléte, étel elõállítása helyben vagy szállítás máshol lévõ
konyháról
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Adatkör

fenntartó gazdálkodási formája
környezet lakóövezeti jellege

típusa
nagysága
építési éve
utolsó felújításának éve
falazata
felszereltsége
helyiségeinek típusa, száma
üzemeltetés idõszaka

Adattartalom

fenntartó gazdálkodási formája, fenntartó fõ tevékenysége
az intézet környezetének lakóövezeti jellege (pl. városias jellegû, lakótelep,
családiházas övezet)
Intézeti épületre vonatkozóan
típusa (intézeti, köz-, lakó-, üdülõ-, egyéb épület)
épület szintjeinek száma, az intézet által használt szintek száma
építési idõszak
utolsó felújítás idõszaka
tartószerkezeti falak anyaga
vízöblítéses WC-vel való ellátottság, szobák, hálóhelyiségek felszereltsége,
fûtés módja, fûtési energia
szobák, hálóhelyiségek száma ágyszám-kategóriák szerint, közös
tisztálkodó- és WC-helyiségek száma
üzemeltetés idõszaka (folyamatos vagy idényjellegû)

Jegyzõ
Jegyzõ
Jegyzõ
Jegyzõ, körjegyzõ
Jegyzõ, körjegyzõ
Jegyzõ, körjegyzõ
Jegyzõ, körjegyzõ
Jegyzõ, körjegyzõ

Összeírt személy
Összeírt személy

Összeírás körébe tartozó cím
Összeírás körébe tartozó cím

Cím
Cím

Elõadó, ügyintézõk
Elõadó, ügyintézõk
Elõadó, ügyintézõk
Elõadó, ügyintézõ
Elõadó
Elõadó
Felelõs
Cím

Egység

4
8
26
37
83
133
1 069
502

3 690 000
5 400 000

5 000 000
2 160 000
2 840 000
3 960 000
1 710 000
2 250 000
9 090 000

20
32
78
90
83
133
20
5 000 000

Tételszám

1 400 000
1 200 000
1 000 000
700 000
500 000
300 000
150 000
50 000

370
310

210
175

180
150

700 000
700 000
700 000
600 000
500 000
400 000
400 000
4

Díjtétel , normatíva (Ft)
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* A személyi juttatások díjtételei nem tartalmazzák a munkaadókat terhelõ járulékok összegét.

4. Dologi kiadások fedezete
150 000 lakos felett
100 000-1 500 000 lakosig
50 000-100 000 lakosig
20 000-50 000 lakosig
10 000-20 000 lakosig
5000-10 000 lakosig
1000- 5000 lakosig
1000 lakos alatt

Fõvárosi kerület, megyei jogú város, külterület
Többi település

1. Népszámlálási felelõsök munkadíja (3 hónapra számítva)
150 000 lakos felett
(4*5 fõ)
100 000-1 500 000 lakosig
(8*4 fõ)
50 000-100 000 lakosig
(26*3 fõ)
20 000-50 000 lakosig
(45*2 fõ)
10 000-20 000 lakosig
(83*1 fõ)
5000-10 000 lakosig
(133*1 fõ)
Közigazgatási Hivatal
2. Címek számlálókörzetbe sorolásának ellenõrzése
3. Számlálóbiztosi munkadíj tételenként
Kézbesítés, kapcsolatfelvétel, címellenõrzés, aktualizálás
Fõvárosi kerület, megyei jogú város, külterület
Többi település
Lakás, lakott üdülõ, lakott egyéb lakóegység, intézet, intézeti épület
Fõvárosi kerület, megyei jogú város, külterület
Többi település
Személy

Megnevezés

A 2011. évi népszámlálás települési munkáiban részt vevõk feladatainak díjtételei és normatívái

2. melléklet a 305/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez
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A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete
a levegõ védelmérõl
A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdésének 5., 6., 24. pontjában
és 110/A. §-ában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A §-a
(1) bekezdésének a) és b) pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-a
(1) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében
eljárva a következõket rendeli:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Hatály
1. §

(1) A rendelet hatálya azokra a természetes és jogi személyekre, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkezõ
szervezetekre terjed ki, akik vagy amelyek tevékenysége, létesítménye, terméke levegõterhelést okoz vagy okozhat
(a továbbiakban: levegõterhelõ).
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki
a) a természetes és mesterséges eredetû ionizáló és nem ionizáló sugárzásból keletkezõ levegõterhelésre,
b) a levegõ munka-egészségügyi védelmére,
c) a zárt terek levegõminõségének szabályozására.

2. Értelmezõ rendelkezések
2. §

E rendelet alkalmazásában:
1. alap levegõterheltség: a vizsgált légszennyezõ forrás mûködése nélkül a környezetében kialakult, jogszabályban
meghatározott idõtartamra vonatkoztatott átlagos levegõterheltségi szint, amelyhez a vizsgált légszennyezõ forrás
kibocsátásának hatása hozzáadódik;
2. alsó vizsgálati küszöbérték: az a levegõterheltségi szint, amely alatt a levegõ minõségének vizsgálata céljából lehetõség
van kizárólag modellezési vagy objektív becslési technikák alkalmazására;
3. anyag: a kémiai elem és annak vegyületei, a radioaktív anyagok és a genetikailag módosított szervezetek kivételével;
4. arzén, kadmium, nikkel és benz(a)pirén: ezen elemek és vegyületeik teljes mennyisége a PM10 frakcióban;
5. átlagexpozíció mutató: a nemzeti expozíciócsökkentési cél és az expozíciókoncentrációra vonatkozó kötelezettség
kiszámítására használt, városi hátterû helyszíneken elvégzett mérések alapján meghatározott átlagos
levegõterheltségi szint, amely a lakosság expozícióját tükrözi;
6. bûz: szaghatással járó légszennyezõ anyag vagy anyagok keveréke, amely összetevõivel egyértelmûen nem
jellemezhetõ, az adott környezetben környezetidegen, és az érintett terület rendeltetésszerû használatát zavarja;
7. célérték: az emberi egészség és a környezet egészére gyakorolt káros hatások elkerülése, megelõzése vagy
csökkentése céljából meghatározott levegõterheltségi szint, amelyet – ahol lehetséges – adott idõtartam alatt kell
elérni;
8. diffúz forrás: olyan levegõterhelést okozó tevékenység vagy kibocsátó felület, amelynél a légszennyezõ anyag
kibocsátási jellemzõi méréssel vagy mûszaki számítással egyértelmûen nem határozhatók meg;
9. egészségügyi határérték: az emberi egészségre gyakorolt káros hatások elkerülése, megelõzése vagy csökkentése
céljából, a tudományos ismeretek alapján meghatározott, tartós egészségkárosodást nem okozó levegõterheltség
szintje;
10. érintett nyilvánosság: a nyilvánosság azon része,
a) amelyre a légszennyezettségi zónák intézkedési programjáról való döntés – különösen annak környezeti hatásai
miatt – kihat vagy kihathat, valamint
b) amely a döntésben érdekelt, különösen olyan környezetvédelmi vagy más civil szervezet, amelynek tevékenységi
körét az intézkedési programról való döntés érinti;
11. expozíciókoncentrációra vonatkozó kötelezettség: az emberi egészségre gyakorolt káros hatások csökkentésének
céljából megállapított átlagexpozíció-mutató alapján meghatározott, adott idõtartamon belül teljesítendõ
levegõterheltségi szint;
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12. felsõ vizsgálati küszöbérték: az a levegõterheltségi szint, amely alatt a levegõ minõségének vizsgálata céljából
lehetõség van a helyhez kötött mérési és modellezési technikák, illetve indikatív mérések kombinációjának
alkalmazására;
13. helyhez kötött légszennyezõ forrás: levegõterhelést okozó pont-, vonal- vagy diffúz forrás;
14. helyhez kötött pontforrás hatásterülete: a vizsgált pontforrás körül lehatárolható azon legnagyobb terület, ahol
a pontforrás által maximális kapacitáskihasználás mellett kibocsátott légszennyezõ anyag terjedése következtében
a vonatkoztatási idõtartamra számított, a légszennyezõ pontforrás környezetében fellépõ leggyakoribb meteorológiai
viszonyok mellett, a füstfáklya tengelye alatt várható talajközeli levegõterheltség-változás
a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb, vagy
b) a terhelhetõség 20%-ánál nagyobb;
15. hosszú távú célkitûzés: az a levegõterheltségi szint, amelyet az emberi egészség és a környezet hatékony védelme
érdekében hosszú távon el kell érni, kivéve, ha az arányos intézkedésekkel nem teljesíthetõ;
16. kritikus szint: tudományos ismeretek alapján meghatározott levegõterheltségi szint, amely felett egyes receptorokat –
így különösen fákat, növényeket, természetes ökológiai rendszereket az ember kivételével – közvetlen káros hatás
érhet;
17. légszennyezés: légszennyezõ anyag kibocsátási határértéket meghaladó mértékû levegõbe juttatása;
18. légszennyezettség: a levegõ légszennyezettségi határértéket meghaladó levegõterheltségi szintje;
19. légszennyezettségi agglomeráció: olyan légszennyezettségi zóna, ahol a népesség száma meghaladja a 250 000 lakost,
vagy ahol a népesség száma 250 000 lakos vagy annál kevesebb, de a népsûrûség legalább 500 fõ/km2;
20. légszennyezettségi határérték: az emberi egészségre, illetve az ökológiai rendszerre gyakorolt káros hatások elkerülése,
megelõzése vagy csökkentése céljából, a tudományos ismeretek alapján meghatározott levegõterheltségi szint,
amelyet jogszabályban vagy hatósági határozatban elõírt idõtartamon belül el kell érni, és elérése után nem szabad
túllépni;
21. légszennyezettségi zóna: a levegõminõség vizsgálatának és kezelésének céljából a Magyar Köztársaság területének
jogszabály által lehatárolt része;
22. légszennyezõ anyag: a levegõben lévõ és az emberi egészségre vagy a környezet egészére valószínûsíthetõen káros
hatást gyakorló anyag;
23. légszennyezõ forrás: levegõterhelést okozó helyhez kötött vagy mozgó forrás;
24. légszennyezõ pontforrás: az a levegõterhelést okozó forrás, amelynél a légszennyezõ anyag kibocsátási jellemzõi
méréssel vagy mûszaki számítással egyértelmûen meghatározhatók;
25. levegõ: a troposzférán belüli szabadtéri levegõ, kivéve a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 87. §
5. pontjában meghatározott olyan munkahely levegõje, amelyhez a lakosság rendszeresen nem fér hozzá;
26. levegõminõségi tervek: légszennyezettség-csökkentési intézkedési programok, amelyek az egészségügyi határértékek
vagy a célértékek elérése érdekében intézkedéseket határoznak meg;
27. levegõterhelés (emisszió): légszennyezõ anyag levegõbe juttatása;
28. levegõterheltségi szint (immisszió): a levegõben valamely légszennyezõ anyag koncentrációja vagy a légszennyezõ
anyag adott idõtartam alatt felületekre történt kiülepedése;
29. levegõvédelmi követelmény: jogszabály vagy hatósági határozat által megállapított elõírás, tilalom – beleértve
a határértékeket is –, amelynek célja a levegõterhelés megelõzése vagy csökkentése;
30. mozgó légszennyezõ forrás: a levegõterhelést okozó közúti, vasúti, vízi és légi jármû, továbbá a nem közúti mozgó gép;
31. nemzeti expozíciócsökkentési cél: a Magyar Köztársaság lakossága átlagos expozíciócsökkentésének százalékos értéke,
amelyet a referenciaévre vonatkoztatva az emberi egészségre gyakorolt káros hatások csökkentésének céljából kerül
meghatározásra, és amelyet – amennyiben lehetséges – adott idõtartamon belül kell teljesíteni;
32. nitrogén-oxidok: a nitrogén-monoxid és nitrogén-dioxid térfogati keverési arányának (ppbv) a nitrogén-dioxid
tömegkoncentrációjának egységeiben kifejezett (mg/m3) összege;
33. PM10: a szálló por azon frakciója, amelynek legalább 50%-a átmegy a PM10 mintavételének és mérésének
referenciamódszerére az MSZ EN 12341:2001 szabványban meghatározott 10 mm aerodinamikai átmérõjû szelektív
szûrõn;
34. PM2,5: a szálló por azon frakciója, amelynek legalább 50%-a átmegy a PM2,5 mintavételének és mérésének
referenciamódszerére az MSZ EN 14907:2006 szabványban meghatározott 2,5 mm aerodinamikai átmérõjû szelektív
szûrõn;
35. riasztási küszöbérték: a légszennyezettség azon szintje, amely felett a rövid idejû expozíció veszélyt jelent az emberi
egészségre, és amelynél azonnali intézkedéseket kell tenni;
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36. szagegység: az a szaganyagmennyiség 1 m3 standard állapotú szaganyagot tartalmazó gázban, amely már szagérzetet
vált ki a szagmérés során az észlelõk 50%-ában;
37. szagkoncentráció: 1 m3 standard állapotú szaganyagot tartalmazó gázban a szagegységek száma; mértékegysége
a szagegység/köbméter (SZE/m3);
38. tájékoztatási küszöbérték: az a légszennyezettségi szint, amely felett a rövid idejû expozíció veszélyt jelent az emberi
egészségre a lakosság valamely különösen érzékeny csoportja tekintetében, – így különösen gyermeknél,
idõskorúaknál, betegeknél – és amelynél a lakosság azonnali és megfelelõ tájékoztatása szükséges;
39. talajközeli ózon koncentrációja: a troposzféra legalsó rétegének ózon tartalma;
40. terhelhetõség: a légszennyezettségi határérték és az alap levegõterheltség különbsége;
41. természetes forrásból származó levegõterhelés: olyan légszennyezõ anyag kibocsátása, amelyet közvetlenül vagy
közvetve nem emberi tevékenység okozott, így különösen olyan természeti jelenségek mint a vulkánkitörések,
szeizmikus tevékenységek, geotermikus mozgások, bozóttüzek, tõzegtüzek, szélorkánok, továbbá a tengeri porzó víz
vagy a száraz régiókból a természetes eredetû por légköri felkeveredése vagy a légköri folyamatok általi elszállítása;
42. tûréshatár: az egészségügyi határérték azon százaléka, amellyel a légszennyezettségi határérték jogszabályban
meghatározott feltételek teljesítése esetén túlléphetõ;
43. városi hátterû helyszínek: városi területeken belüli helyek, ahol a levegõterheltségi szintek a teljes városi lakosság
expozíciója vonatkozásában reprezentatívak;
44. vizsgálat: a levegõterheltségi szint mérésére, számítására, modellezésére, elõrejelzésére vagy becslésére használt
módszerek alkalmazása;
45. vonalforrás: a nyomvonalas közlekedési létesítmény (közút, vasút) vagy annak vizsgált szakasza, amelynél az elhaladó
jármûvek jellemzõi határozzák meg az egységnyi szakaszból származó légszennyezõ anyag kibocsátott mennyiségét.

3. A levegõ védelmének általános szabályai
3. §

A levegõvédelmi követelményeket az országos és regionális környezetvédelmi, illetve társadalmi, gazdasági
programok, tervek, a területfejlesztési, terület- és településrendezési tervek, településfejlesztési koncepció
kidolgozása során, valamint a helyi önkormányzatok környezetvédelmi programjaiban, a gazdálkodó szervezetek
terveiben és a mûszaki tervezésben érvényesíteni kell.

4. §

Tilos a légszennyezés, valamint a levegõ lakosságot zavaró bûzzel való terhelése, továbbá a levegõ olyan mértékû
terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

5. §

(1) A légszennyezõ forrás létesítésekor és mûködése során levegõvédelmi követelmények megállapítása és alkalmazása
szükséges.
(2) A levegõvédelmi követelmények teljesülését a légszennyezõ forrás hatásterületén biztosítani kell.
(3) E jogszabály hatálybalépését követõen engedélyezett, bûz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy
egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek, illetve létesítmények esetében a bûzterhelõnek
védelmi övezetet kell kialakítania.
(4) A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség (a továbbiakban: felügyelõség) a (3) bekezdés szerinti
védelmi övezet nagyságát – a környezetvédelmi engedélyben, egységes környezethasználati engedélyben
a legnagyobb teljesítmény-kihasználás és kedvezõtlen terjedési viszonyok (különösen az uralkodó szélirány, idõjárási
viszonyok) mellett, a domborzat, a védõelemek és a védendõ területek, építmények figyelembevételével –
a légszennyezõ forrás határától számított, legalább 300, legfeljebb 1000 méter távolságban lehatárolt területben
határozza meg.
(5) Meglévõ telephelyen tervezett új légszennyezõ forrás esetében a felügyelõség a védelmi övezet kijelölése során
a (4) bekezdésben elõírt 300 méternél kisebb távolságot is meghatározhat, amennyiben valamennyi levegõvédelmi
követelmény teljesül.
(6) A (3)–(5) bekezdés szerinti védelmi övezetet úgy kell kijelölni, hogy abban nem lehet lakóépület, üdülõépület, oktatási,
nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület, kivéve a telepítésre kerülõ, illetve a más mûködõ légszennyezõ
források mûködésével összefüggõ építményt.
(7) A védelmi övezet kialakításával kapcsolatos költségek a bûzterhelõt terhelik.
(8) A védelmi övezet fenntartásával kapcsolatos költségek a bûzterhelõt terhelik. Ha a védelmi övezetet más hasznosítja,
akkor a hasznosított terület tekintetében a fenntartási költségek a hasznosítót terhelik.
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II. FEJEZET
LEVEGÕMINÕSÉGI ELÕÍRÁSOK
4. A levegõterheltségi szint mértékének meghatározása
6. §

Az egészségügyi határérték, a riasztási küszöbérték, a tájékoztatási küszöbérték, a tûréshatár, a célérték, valamint
a kritikus szint értékei a környezet-egészségügyi és környezetvédelmi, illetve az egyéb szakterületeken folyó
tudományos kutatások legújabb adatai és a méréstechnika területén elért eredmények figyelembevételével
a levegõterheltségi szint határértékeirõl és a helyhez kötött légszennyezõ pontforrások kibocsátási határértékeirõl
szóló jogszabályban kerülnek megállapításra és legalább háromévenként felülvizsgálatra.

5. A helyhez kötött légszennyezõ forrás létesítésének levegõminõségi követelményei
7. §

(1) Helyhez kötött légszennyezõ forrás létesítésekor a levegõvédelmi követelményeket az engedélyezési eljárás során
úgy szükséges meghatározni, hogy annak várható levegõterhelése ne eredményezze az egészségügyi határértékek
túllépését, kivéve ha
a) az engedélyes a légszennyezõ pontforrás hatásterületén az egészségügyi határértéket várhatóan meghaladó
légszennyezõ anyag tekintetében, a levegõterheltségi szint szempontjából egyenértékû kibocsátás csökkentését
egyidejûleg biztosítja,
b) a légszennyezõ forrás létesítése következtében a levegõterhelés és a levegõterheltség szintje kisebb lesz, mint
a légszennyezõ forrás létesítése elõtti állapotban volt, vagy
c) az engedélyes bizonyítja, hogy a légszennyezõ pontforrás hatásterületén a helyi mérésekkel megállapított alap
levegõterheltség a légszennyezõ pontforrás kibocsátásával együtt sem haladja meg az éves légszennyezettségi
határértéket.
(2) A levegõvédelmi követelmények az elérhetõ legjobb technika alapján állapíthatók meg.
(3) Amely légszennyezõ forrásnál az elérhetõ legjobb technikával nem biztosítható az egészségügyi határértékek
betartása, az elérhetõ legjobb technikánál szigorúbb követelményeket kell meghatározni.
(4) Amely légszennyezõ forrásnál kibocsátási határértéket annak sajátosságai miatt megállapítani nem lehet,
a levegõterhelést legkisebb mértékûre csökkentõ levegõvédelmi követelmények határozandók meg.

8. §

A nemzeti expozíciócsökkentési cél teljesülése érdekében, a PM2,5 levegõterheltségi szint mértékétõl függetlenül,
minden szükséges és aránytalanul magas költséggel nem járó, a PM2,5-expozíció csökkentését szolgáló intézkedést
meg kell tenni.

6. A levegõterheltségi szint vizsgálata
9. §

(1) A Magyar Köztársaság területén a levegõterheltségi szintet és a légszennyezettségi határértékek betartását
az Országos Légszennyezettségi Mérõhálózat (a továbbiakban: OLM) vizsgálja.
(2) A Magyar Köztársaság területén
a) az OLM mérési rendszereinek (módszerek, berendezések, hálózatok) jóváhagyását,
b) a mérések pontosságának biztosításához szükséges feladatok ellátását,
c) a vizsgálati módszerek elemzését,
d) az adatok alapján a levegõ minõségének rendszeres értékelését, és
e) a minõségbiztosítási programok koordinálását
a Levegõtisztaság-védelmi Referenciaközpont látja el.
(3) A levegõterheltségi vizsgálatok kiterjednek minden olyan légköri (idõjárási) jelenségre is, amely a levegõ minõségét
bármilyen módon és mértékben befolyásolhatja.
(4) Az OLM által mért levegõterheltségi adatok interneten keresztül történõ elérhetõségét, és a nyilvánosság folyamatos
tájékoztatását, a környezetvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztérium honlapja biztosítja.
(5) A levegõterheltségi szintet átlagértékek mutatják be. A tájékoztatás szennyezõanyagonként a határértékeket,
a célértékeket, a tájékoztatási és riasztási küszöbértékeket, és a túllépéseket, továbbá az egyes légszennyezõ anyagok
emberi egészségre, illetve a természetes környezetre gyakorolt hatásait tartalmazza.
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(6) A kén-dioxid, a nitrogén-dioxid, a PM10, PM2,5, az ózon és a szén-monoxid által okozott levegõterheltségi szint adatait
legalább napi, az ólom és a benzol által okozott levegõterheltségi szint – 12 hónap átlagértékeinek formájában
megadott – adatai legalább háromhavi frissítéssel kerülnek közzétételre.

7. A légszennyezettségi agglomeráció és zóna
10. §

(1) A Magyar Köztársaság területén a levegõterheltségi szint mértéke szerint, a vizsgálati küszöbértékek alapján,
légszennyezettségi agglomerációk vagy zónák kerülnek kijelölésre.
(2) A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésének felülvizsgálatára a levegõterheltségi szintet befolyásoló
körülmények jelentõs változása esetén, de legalább öt évenként kerül sor.
(3) A kén-dioxid, a nitrogén-dioxid, a nitrogénoxidok, a PM10 és PM2,5, az ólom, a benzol és a szénmonoxid által okozott
levegõterhelés jelentõs változása esetén, a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésének felülvizsgálatára
öt évnél gyakrabban kerül sor.

11. §

(1) Kijelölhetõ olyan agglomeráció vagy zóna, ahol a PM10 egészségügyi határérték túllépését a közutak téli homokszórása
vagy sózása okozza.
(2) Az (1) bekezdés szerint kijelölt agglomerációról vagy zónáról annak kijelölése alapjául szolgáló bizonyítékokkal,
a légszennyezõ források és a levegõterheltségi szint megjelölésével, továbbá a levegõterheltségi szint csökkentése
érdekében megtett ésszerû intézkedésekrõl, a környezetvédelemért felelõs miniszter az Európai Bizottságot
(a továbbiakban: Bizottság) tájékoztatja.

12. §

(1) Az agglomerációról vagy zónáról, amelyben a légszennyezettség a természetes forrásból származó levegõterhelés
következménye, ennek igazolására szolgáló bizonyítékokkal, a légszennyezõ források és a levegõterheltségi szint
megjelölésével, a környezetvédelemért felelõs miniszter szeptember 30-ig az elõzõ naptári év tekintetében
a Bizottságot tájékoztatja.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt tájékoztatás teljesítése esetén a természetes forrásból eredõ levegõterhelés következtében
fellépõ légszennyezettségi határértéket meghaladó levegõterheltségi szint nem minõsül légszennyezettségnek.

13. §

Azokban a zónákban és agglomerációkban, ahol a környezeti levegõben lévõ kén-dioxid, nitrogén-dioxid, PM10, PM2,5,
ólom, benzol és szén-monoxid szintje a légszennyezettségi határértékek alatt van, a talajközeli ózon koncentrációja
kielégíti a hosszú távú célkitûzést, valamint az arzén, a kadmium, a nikkel és a 3,4-benz(a)pirén koncentráció kisebb,
mint a célérték, ott meg kell õrizni a meglévõ jó állapotot a fenntartható fejlõdés követelményeivel összhangban.

8. A levegõminõségi terv
14. §

(1) Azokra a zónákra és agglomerációkra, amelyekben a levegõ kén-dioxid, nitrogén-oxid, nitrogén-dioxid, PM10, PM2,5,
ólom, benzol vagy szén-monoxid szintje az éves levegõminõségi értékelés alapján meghaladja a határértéket,
levegõminõségi terv készítése szükséges, amelynek végrehajtásával a légszennyezettségi határértékek betartása
biztosítható.
(2) Azokra a zónákra és agglomerációkra, amelyekben az arzén, kadmium, nikkel és 3,4-benz(a)pirén vagy PM2,5
koncentráció szintje az éves levegõminõségi értékelés alapján meghaladja a célértéket, illetve a hosszú távú
célkitûzést, a költséghatékonyság szempontjából arányos levegõminõségi terv készítése szükséges, amelynek
végrehajtásával a célértékek betartása biztosítható.
(3) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló jogszabály hatálya alá
tartozó tevékenységek esetében a költséghatékony és arányos intézkedésnek, a rendelet által meghatározott elérhetõ
legjobb technika alkalmazása minõsül.
(4) A levegõminõségi tervet a felügyelõség az egészségügyi államigazgatási szerv, a közlekedés tekintetében az érintett
útkezelõ, vasút üzembentartó nyilatkozata alapján a hatáskörében érintett közlekedési hatóság, valamint
a vonalforrás hatásterületével érintett települési önkormányzatok véleményének figyelembevételével, az érintett
légszennyezõk bevonásával, valamint az érintett nyilvánosság véleményének figyelembevételével készíti el.
A levegõminõségi tervek tartalmi követelményeit az 1. melléklet tartalmazza.
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15. §

(1) Azokra a zónákra és agglomerációkra, ahol több légszennyezõ anyag koncentrációja haladja meg
a légszennyezettségi határértéket, az összes légszennyezõ anyagra vonatkozó, integrált levegõminõségi tervet kell
készíteni. A levegõminõségi terv kidolgozására az egyes levegõszennyezõ anyagok összkibocsátási határértékeirõl
szóló jogszabályban meghatározott összkibocsátási határértékek betartása érdekében szükséges programok,
valamint a környezeti zaj értékelésérõl és kezelésérõl szóló jogszabályban meghatározott stratégiai zajtérkép és
intézkedési tervek elkészítésével összhangban kerül sor.
(2) Amennyiben a 11. § (2) bekezdés szerint bizonyítható, hogy az egészségügyi határérték túllépése a közutak téli
homokszórásának vagy sózásának tulajdonítható, a zónára és agglomerációra levegõminõségi terv kidolgozása nem
szükséges.
(3) A felügyelõség a levegõminõségi terv végrehajtását ellenõrzi.

16. §

(1) A felügyelõség a levegõminõségi terv elkészítése, módosítása és felülvizsgálata során a tervezeteket közzéteszi a saját
hirdetõtábláján és honlapján, valamint kezdeményezi az érintett települési önkormányzat polgármesteri hivatalának
hirdetõtábláján és a környezetvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztérium honlapján való közzétételét.
A tervezetet a hirdetõtáblán legalább 30 napra kell elhelyezni.
(2) A tájékoztatás tartalmazza:
a) a levegõminõségi terv módosításának, vagy felülvizsgálatának tervezetét;
b) felhívást arra vonatkozóan, hogy a levegõminõségi terv, annak módosítása, vagy felülvizsgálata tervezetére
az érintett nyilvánosság véleményt, észrevételt tehet;
c) azon felügyelõség megnevezését, ahová a tervezetre vonatkozó vélemények, észrevételek benyújthatók;
d) a tervezetre vonatkozó vélemények, észrevételek benyújtására nyitva álló határidõt.
(3) Az érintett nyilvánosság a levegõminõségi terv és annak módosítása vagy felülvizsgálata tervezetére a (2) bekezdés
szerinti tájékoztatás közzétételétõl számított 30 napon belül tehet véleményt, illetve észrevételt. A felügyelõség
a levegõminõségi terv, valamint annak módosítása, illetõleg felülvizsgálata elfogadása elõtt az érintett nyilvánosság
által határidõben tett véleményeket, észrevételeket – tekintettel a környezetvédelmi érdekekre – kellõ mértékben
figyelembe veszi.
(4) A figyelembe vett véleményekrõl, észrevételekrõl, vagy figyelmen kívül hagyásuk esetén annak indokairól
a felügyelõség a saját és az érintett települési önkormányzatok polgármesteri hivatalainak hirdetõtábláján, valamint
a saját és a minisztérium honlapján tájékoztatja az érintett nyilvánosságot. Egyúttal közzéteszi az elfogadott
levegõminõségi tervet, és az elfogadás alapjául szolgáló indokokat.

17. §

A levegõminõségi tervek végrehajtása érdekében a felügyelõség a légszennyezõ forrás üzemeltetõjét intézkedési terv
kidolgozására kötelezi.

9. Az ózoncsökkentõ program
18. §

(1) Azokra a zónákra és agglomerációkra, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket, illetve a hosszú
távú célkitûzést, a felügyelõségnek a közlekedési hatóság, vagy a települési önkormányzatok véleményének
figyelembevételével, az érintett légszennyezõk bevonásával meg kell határoznia azokat az aránytalanul nagy
költségeket nem igénylõ intézkedéseket (a továbbiakban: ózoncsökkentõ program), amelyek biztosítják a célértékek,
illetve a hosszú távú célkitûzés elérését.
(2) Az ózoncsökkentõ program kidolgozására az 1. melléklet szerinti szempontok szerint kerül sor.
(3) Az ózoncsökkentõ program kidolgozására az egyes levegõszennyezõ anyagok összkibocsátási határértékeirõl szóló
jogszabályban meghatározott összkibocsátási határértékek betartása érdekében szükséges programok, valamint
a környezeti zaj értékelésérõl és kezelésérõl szóló jogszabályban meghatározott stratégiai zajtérkép és intézkedési
tervek elkészítésével összhangban kerül sor.
(4) Ózoncsökkentõ program kidolgozása nem szükséges azokra a zónákra és agglomerációkra, amelyekre a 14. § szerint
levegõminõségi terv készült.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 197. szám

30203

10. A füstköd-riadó
19. §

(1) Rendkívüli levegõvédelmi intézkedéseket kell tenni, ha kedvezõtlen meteorológiai viszonyok között, több forrásból
származó szennyezõanyag-kibocsátás következtében a légszennyezettség tartósan és nagy területen meghaladja egy
vagy több légszennyezõ anyag tájékoztatási, vagy riasztási küszöbértékét (szmoghelyzet).
(2) A tájékoztatási és riasztási küszöbértékek túllépésérõl, valamint azok túllépésének megszûnésérõl az érintett
lakosságot tájékoztatni kell a rádió, televízió, nyomtatott sajtó, internet útján, vagy a helyben szokásos tájékoztatási
módon.

11. A füstköd-riadó terv
20. §

(1) Azokon a településeken, ahol a szmoghelyzet kialakulásával kell számolni, és a légszennyezettség folyamatos
mérésének feltételei adottak, a veszélyhelyzet elkerüléséhez és az esemény tartósságának csökkentéséhez rövid távú
cselekvési tervet (a továbbiakban: füstköd-riadó terv) kell kidolgozni és végrehajtani.
(2) A füstköd-riadó terv készítésének feltételeit és tartalmi követelményeit a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A szmoghelyzet kialakulása esetén a füstköd-riadó tervben foglaltak szerint kell a lakosságot tájékoztatni, és
a szmoghelyzet megszüntetéséhez, vagy hatásainak enyhítéséhez szükséges mértékben, arra alkalmas módon
a füstköd-riadó terv alapján a helyhez kötött és a mozgó légszennyezõ források mûködése korlátozható vagy
megtiltható. A riasztási fokozat esetén elrendelhetõ intézkedéseket légszennyezõ anyagonként a 3. melléklet
tartalmazza. A polgármester, a fõvárosban a fõpolgármester a 3. mellékletben foglaltakon túl más – a füstköd-riadó
tervben meghatározott – intézkedéseket is elrendelhet.
(4) A füstköd-riadó tervben foglalt korlátozásokat a szmoghelyzet jellegének, súlyosságának, a meteorológiai
elõrejelzésnek a figyelembevételével a közegészségügyi hatóság, a közlekedési hatóság, valamint a felügyelõség
véleményére tekintettel kell elrendelni.
(5) A füstköd-riadó terveket, valamint az elõkészítésükkel és végrehajtásukkal kapcsolatos információt a nyilvánosság
számára hozzáférhetõvé kell tenni.

12. Az országhatáron átterjedõ légszennyezés
21. §

(1) Az országhatáron átterjedõ légszennyezés esetén az érintett országokat a környezetvédelemért felelõs miniszter a kétés többoldalú nemzetközi egyezményeknek megfelelõen értesíti, és kezdeményezi a kölcsönös segítségnyújtást.
Az azonnali beavatkozáshoz szükséges információk elérhetõségét a szennyezettség hatásával érintett szomszédos
ország részére biztosítani kell.
(2) A szomszédos országok kibocsátásai következtében az országban kialakuló küszöbértéket, határértéket, tûréshatárral
növelt célértéket meghaladó szennyezettség csökkentésére kétoldalú kapcsolatok keretében megfelelõ és arányos
intézkedések, levegõminõségi tervek, füstköd-riadó terv kidolgozását kell kezdeményezni.

III. FEJEZET
A LÉGSZENNYEZÕ ANYAGOK KIBOCSÁTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA
13. A légszennyezõ forrás mûködésének általános szabályai
22. §

(1) A felügyelõség a hatáskörébe tartozó légszennyezõ forrás létesítése, teljesítménybõvítése, élettartalmát
meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása, használatba vétele esetén a levegõvédelmi
követelményeket levegõtisztaság-védelmi engedélyben írja elõ.
(2) A felügyelõség a levegõtisztaság-védelmi elõírásokat
a) egységes környezethasználati engedélyezési eljárás, illetve környezeti hatásvizsgálati eljárás hatálya alá tartozó
légszennyezõ forrás esetén az engedélyezési eljárásában,
b) az a) pont alá nem tartozó esetekben a létesítési engedélyezési eljárásban történõ szakhatósági hozzájárulás
kiadása során, vagy
c) az a) és b) pont kivételével a levegõtisztaság-védelmi engedélyezési eljárásban
a levegõminõségi tervben és az ózoncsökkentési programban foglaltakra való tekintettel, a környezeti hatásvizsgálati
és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló jogszabály szerint meghatározott elérhetõ legjobb
technika alapján állapítja meg.
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(3) A felügyelõség a légszennyezettségi határérték betarthatósága érdekében, a jogszabályban elõírt kibocsátási
határértéknél szigorúbb kibocsátási határértéket is elõírhat.
(4) A felügyelõség a 31. § (1) bekezdése szerinti levegõtisztaság-védelmi alapbejelentés 4. melléklet szerinti
adattartalmához képest bekövetkezett változás esetén a mûködési engedélyt kérelemre vagy hivatalból módosítja.
(5) A felügyelõség az engedélyes kérelmére, vagy a tevékenységének megszûnésérõl történõ tudomásszerzés esetén
hivatalból a mûködési engedélyt visszavonja.
(6) A felügyelõség a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a 31. § (1) bekezdése szerinti levegõtisztaság-védelmi
alapbejelentés 4. melléklet szerinti adattartalmához képest bekövetkezett változás esetén az engedély módosítását,
a tevékenységének megszûnésérõl történõ tudomásszerzés esetén visszavonását kezdeményezi az eljáró hatóságnál.
23. §

(1) Ha a helyhez kötött légszennyezõ forrás létesítése esetén az OLM keretében nem áll rendelkezésre adat, a felügyelõség
az engedélyezéshez szükséges alap levegõterheltség megállapítása, vagy a légszennyezettségi határértékek
betarthatóságának ellenõrzése érdekében a légszennyezõ forrás üzemeltetõjét a helyhez kötött légszennyezõ forrás
hatásterületére vonatkozó levegõterheltségi és levegõterhelési mérési terv elkészítésére kötelezheti.
(2) A mérési terv legalább az OLM mérési módszereire elõírt követelményeknek megfelelõen készül.
(3) A felügyelõség, ha a mérési terv megfelel az (2) bekezdés szerinti követelményeknek, a mérési tervet jóváhagyja, és
a mérési tervben foglaltak szerint az engedélyest mérések elvégzésére kötelezi.
(4) A felügyelõség az engedélyköteles légszennyezõ forrás létesítése, teljesítménybõvítése, élettartalmát
meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása, használatba vétele esetén, a mûködési engedély
feltételéül legalább egy, de legfeljebb hat hónap próbaüzemet írhat elõ.
(5) A mérési terv és a próbaüzem elõírásának, illetve idõtartamának meghatározásakor a technológia várható környezeti
kockázatát kell figyelembe venni.
(6) A felügyelõség a létesítési engedélyhez adott szakhatósági állásfoglalásában elõírhatja a használatbavételi, mûködési
engedély feltételeként, hogy próbaüzem során vagy a használatbavétel engedélyezése után a kibocsátások
meghatározása, a kibocsátási határértékek betartásának, illetõleg az adatszolgáltatás helyességének ellenõrzése
érdekében mérésekkel határozzák meg a kibocsátásokat.

24. §

(1) A nem a felügyelõség hatáskörébe tartozó légszennyezõ forrás létesítéséhez, teljesítménybõvítéséhez, élettartalmát
meghosszabbító felújításához, alkalmazott technológiájának váltásához, használatba vételéhez nem kell
levegõtisztaság-védelmi engedély.
(2) Az (1) bekezdés szerinti légszennyezõ forrás üzemeltetése során a levegõvédelmi követelményeket érvényesíteni kell.

14. A helyhez kötött légszennyezõ pontforrásra vonatkozó szabályok
25. §

(1) A helyhez kötött légszennyezõ pontforrás engedély iránti kérelmek tartalmi követelményeit az 5. melléklet
tartalmazza.
(2) A helyhez kötött légszennyezõ pontforrás üzemeltetése során a levegõvédelmi követelményeket érvényesíteni kell.
A környezetvédelmi hatóság az üzemeltetés során a légszennyezõ forrás üzemeltetõjét mérésre kötelezheti.
(3) Az engedélyes a kérelemhez csatolt mûszaki dokumentációval igazolja, hogy a mûszaki megoldás megfelel
az elérhetõ legjobb technika alapján meghatározott levegõvédelmi követelményeknek. Az engedély kiadásának
feltételéül a 23. § szerint mérések elrendelhetõk.
(4) Az engedély legalább a 6. mellékletben felsorolt levegõvédelmi követelményeket tartalmazza.
(5) Az engedély legfeljebb 5 évre adható ki.

15. A diffúz forrásra vonatkozó szabályok
26. §

(1) Diffúz forrás üzemeltetése során a levegõvédelmi követelményeket érvényesíteni kell.
(2) Diffúz forrás a lehetõ legkevesebb légszennyezõ anyag levegõbe juttatásával alakítható ki, mûködtethetõ és tartható
fenn. A diffúz forrás mûködtetése, fenntartása során az üzemeltetõ a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres
karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.
(3) Környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén
a felügyelõség az engedélyben megállapítja a bejelentésre kötelezett diffúz források körét. A felügyelõség
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a bejelentésre kötelezett diffúz forrásra vonatkozó levegõvédelmi követelményeket a környezetvédelmi engedélyben
vagy az egységes környezethasználati engedélyben állapítja meg.
A felügyelõség a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó diffúz légszennyezõ források közül azok üzemeltetõjét, amellyel
szemben hatósági intézkedés szükséges, a forrás bejelentésére kötelezi. Ezen bejelentésre kötelezett diffúz
légszennyezõ forrás mûködtetéséhez engedély szükséges.
Az engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit az 5. melléklet tartalmazza.
Az engedély legalább a 6. mellékletben felsorolt levegõvédelmi követelményeket tartalmazza.
A felügyelõség az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló
jogszabály szerint az egyes diffúz forrásokra határozatban állapít meg kibocsátási határértéket, anyagfelhasználási
határértéket, levegõvédelmi követelményeket.
Az engedély legfeljebb 5 évre adható ki.

(1) E § rendelkezéseitõl jogszabály eltérõen rendelkezhet.
(2) Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítõ jogszabályban foglaltaknak nem megfelelõ
berendezésben történõ égetése, a háztartásban keletkezõ papírhulladék és veszélyesnek nem minõsülõ, kezeletlen
fahulladék háztartási berendezésben történõ égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minõsül, ha
a hulladék – az elemi kár kivételével – bármilyen okból kigyullad.
(3) Lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos.

16. Mozgó légszennyezõ forrásokra vonatkozó szabályok
28. §

(1) Mozgó légszennyezõ forrás forgalomba helyezésére és üzemeltetésére a légi-, vasúti, vízi- és közúti közlekedésrõl
szóló jogszabályok irányadók.
(2) A közúti jármû üzembentartója, a vasúti jármû üzemeltetõje szállítás esetén a szállított anyag által okozott
levegõterhelés megelõzésérõl gondoskodni köteles.

17. Vonalforrásokra vonatkozó szabályok
29. §

(1) Autópálya, autóút vonalforrás létesítése esetén – az autóút és autópálya mûködésével összefüggõ építmény
kivételével – a közlekedési létesítmény tengelyétõl számított 50 méteren belül, az egy- és kétszámjegyû országos
közút, valamint vasút vonalforrás létesítése esetén a közlekedési létesítmény tengelyétõl számított 25 méteren belül
nem lehet és nem helyezhetõ el lakóépület, üdülõépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási
épület.
(2) A közlekedési hatóság a környezetvédelmi hatóság kezdeményezésére a vonalforrás által rendszeresen és tartósan
okozott légszennyezettség esetén, a levegõterhelés megelõzése és csökkentése érdekében forgalomszervezési
korlátozó vagy egyéb mûszaki intézkedést rendelhet el.

18. Bûzzel járó tevékenységre vonatkozó szabályok
30. §

(1) Bûzzel járó tevékenység az elérhetõ legjobb technika alkalmazásával végezhetõ.
(2) Ha az elérhetõ legjobb technika nem biztosítja a levegõ lakosságot zavaró bûzzel való terhelésének megelõzõsét,
további mûszaki követelmények írhatók elõ, például szaghatás csökkentõ berendezés alkalmazása, vagy meglévõ
berendezés leválasztási hatásfokának növelése. Ha a levegõ lakosságot zavaró bûzzel való terhelésének megelõzése
mûszakilag nem biztosítható, a bûzzel járó tevékenység korlátozható, felfüggeszthetõ vagy megtiltható.
(3) Légszennyezõ pontforrás által okozott bûzterhelés csökkentése érdekében a bûzzel járó tevékenységre
szagegység/m3-ben kifejezett egyedi kibocsátási szagkoncentráció határérték írható elõ. A szagkoncentráció
meghatározására az MSZ EN 13725:2003 szabványt kell alkalmazni.

19. Adatszolgáltatás
31. §

(1) Az engedélyköteles, illetve a 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet (E-PRTR) I. melléklete szerinti
légszennyezõ pont- és diffúz forrás (a továbbiakban: adatszolgáltatásra köteles légszennyezõ forrás) üzemeltetõje
legkésõbb a légszennyezõ forrás mûködési engedélykérelmének benyújtásával egyidejûleg, vagy az elõzõektõl eltérõ
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esetben legkésõbb a tevékenység megkezdése elõtt a felügyelõség részére a 4. melléklet szerinti adattartalommal
levegõtisztaság-védelmi alapbejelentést tesz.
(2) Az adatszolgáltatásra köteles légszennyezõ forrás üzemeltetõje a tárgyévet követõ év március 31-ig a felügyelõség
részére a 7. melléklet szerinti adattartalommal éves levegõtisztaság-védelmi jelentést nyújt be.
(3) A felügyelõség a légszennyezõ forrás levegõterhelését befolyásoló mûszaki, technológiai sajátosságai miatt e §-ban
elõírtaktól eltérõ tartalmú, illetve gyakoriságú jelentéstételt engedélyezhet.
(4) Az adatszolgáltatásra köteles légszennyezõ forrás üzemeltetõje a levegõtisztaság-védelmi alapbejelentésben
bekövetkezõ változásokat a változás bekövetkezésétõl számított 30 napon belül bejelenti a felügyelõség részére.
32. §

(1) Az adatszolgáltatás nyomtatványon vagy elektronikus ûrlap igénybevételével, az ügyfélkapun keresztül is teljesíthetõ.
(2) Az adatszolgáltató az elektronikus dokumentumok mentésérõl, valamint az adatokat elektronikusan elõállító és
továbbító eljárások rögzítésérõl gondoskodik. Az adatszolgáltatás valamint a benyújtott dokumentáció 5 évig nem
selejtezhetõ.
(3) Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörûségéért, a bejelentésre kötelezettre érvényes számviteli
szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való
egyezéséért a bejelentésre kötelezett a felelõs.

20. Jelentéstétel
33. §

(1) A 8. melléklet szerinti uniós jogi aktusok által elõírt adatszolgáltatási, értesítési és jelentéstételi kötelezettség
teljesítése, valamint az Európai Unió más tagállamaival és a Bizottsággal való együttmûködés a környezetvédelemért
felelõs miniszter feladata.
(2) A levegõterheltségi szint vizsgálata alapján a határértékek, a célértékek, a hosszú távú célkitûzések értékekei,
a tájékoztatási küszöbértékek és a riasztási küszöbértékek túllépésérõl, azok valószínûsíthetõ okairól és hatásairól
a környezetvédelemért felelõs miniszter éves jelentést készít, melyet honlapján október 1-jéig közzétesz.
(3) A (2) bekezdés szerinti éves jelentés az emberi egészség és a környezet szempontjából fontos egyéb információt is
tartalmazhat.

21. Jogkövetkezmények
34. §

(1) A környezetvédelmi hatóság a levegõvédelmi követelményt megsértõ természetes és jogi személy, vagy jogi
személyiséggel nem rendelkezõ szervezet részére, a jogsértõ tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás
pótlására való kötelezéssel egyidejûleg, – ha jogszabály másként nem rendelkezik – levegõtisztaság-védelmi bírságot
szab ki.
(2) A levegõvédelmi követelmények megsértésének eseteit és az azokhoz kapcsolódó levegõtisztaság-védelmi bírságok
mértékét a 9. melléklet tartalmazza.
(3) A környezetvédelmi hatóság a bírság kiszabása során
a) a mulasztás körülményeit,
b) a kötelezettségszegés súlyosságát, és
c) a kötelezettségszegés idõtartamát és ismétlõdését
veszi figyelembe.
(4) A környezetvédelmi hatóság a (3) bekezdés szerinti körülmények mérlegelésével a bírság összegét
kötelezettségszegésenként legfeljebb 75%-kal csökkentett összegben állapíthatja meg.
(5) A levegõtisztaság-védelmi bírság az eljáró környezetvédelmi hatóság bevétele.

35. §

(1) A környezetvédelmi hatóság
a) a kibocsátási határérték túllépése,
b) a környezetveszélyeztetéssel vagy környezetkárosítással járó, az a) ponton kívüli egyéb levegõvédelmi
követelmény nem, vagy nem jogszerû teljesítése,
c) a levegõvédelmi terv alapján kidolgozott intézkedési terv be nem tartása, vagy
d) a füstköd-riadó terv alapján elrendelt intézkedés be nem tartása
esetén – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a levegõterhelõ tevékenységet korlátozza, felfüggeszti vagy
megtiltja.
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(2) A felügyelõség próbaüzem esetén az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakat a próbaüzem befejezését követõen
veszi figyelembe.
(3) A felügyelõség tájékoztatásul az (1) bekezdés szerinti határozatát közli a tevékenység helye szerinti települési
önkormányzat jegyzõjével.
(4) A környezetvédelmi hatóság
a) a bûzzel járó tevékenység elérhetõ legjobb technikától eltérõ üzemeltetése esetén,
b) az elõírt bûzcsökkentõ mûszaki követelmények be nem tartása esetén, vagy
c) ha a levegõ lakosságot zavaró bûzzel való terhelésének megelõzése mûszakilag nem biztosítható
a bûzterhelõ tevékenységet korlátozza, felfüggeszti vagy megtiltja.

22. A levegõtisztaság-védelmi ügyekben eljáró hatóságok
36. §

(1) A levegõtisztaság-védelmi ügyben az elsõfokú hatósági jogkört – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel –
a felügyelõség gyakorolja.
(2) A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényben meghatározott
kistérség körzetközponti feladatot ellátó települési, a fõváros esetében a kerületi önkormányzat jegyzõje
a) a legfeljebb 500 kWth névleges bemenõ hõteljesítményû, háztartási és közintézmény tüzelõberendezés
forrásával,
b) a legfeljebb 140 kWth névleges bemenõ hõteljesítményû, nem az a) pont szerinti kizárólag füstgázt kibocsátó
tüzelõberendezés forrásával,
c) az egy háztartásban élõ személy(ek) mindennapi szükségleteinek kielégítésére, otthona fenntartására szolgáló
tevékenység és az ahhoz használt berendezés forrásával,
d) a nem gazdasági tevékenység keretében végzett tevékenység okozta bûzterheléssel, és
e) a nem gazdasági tevékenység keretében mûködõ diffúz légszennyezõ forrással
kapcsolatos levegõtisztaság-védelmi hatósági ügyben jár el elsõ fokon.
(3) A polgármester, fõvárosban a fõpolgármester a füstköd-riadó terv végrehajtásával kapcsolatos
levegõtisztaság-védelmi hatósági ügyben jár el elsõ fokon.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
23. Hatályba léptetõ rendelkezések
37. §

Ez a rendelet 2011. január 15-én lép hatályba.

24. Átmeneti rendelkezések
38. §

(1) A rendelet hatálybalépését megelõzõen kijelölt és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett védelmi övezetben
a rendelet hatálybalépése elõtti elõírások továbbra is alkalmazandók.
(2) A légszennyezõ forrás üzemeltetõjének kérelme alapján, ha a kérelmezõ méréssel igazolja, hogy a levegõvédelmi
követelmények a légszennyezõ forrás közvetlen hatásterületén legalább egy éven keresztül folyamatosan teljesültek,
és – figyelembe véve az alkalmazott technológiát – a jövõben is várhatóan teljesülnek, a felügyelõség a kijelölt védelmi
övezetet megszünteti, és a védelmi övezet ingatlan nyilvántartásból való törléséhez hozzájárulását megadja.

39. §

(1) E rendelet rendelkezéseit – a légszennyezõ anyagok kibocsátásának szabályozása kivételével – a folyamatban lévõ
ügyekben is alkalmazni kell.
(2) E rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ, a légszennyezõ anyagok kibocsátásának szabályozásával kapcsolatos
eljárásokra, az eljárás megindításakor hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

40. §

(1) Az agglomeráció és zóna nitrogén-dioxid és benzol légszennyezettségi határértéknek való megfelelési határideje
legfeljebb 2015. január 1-jéig meghosszabbítható, ha az agglomerációra vagy zónára az 1. melléklet szerinti
tartalommal olyan levegõminõségi terv készül, amely bemutatja, hogy milyen módon valósul meg a határértékek
betartása.
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(2) Az agglomeráció és zóna PM10 légszennyezettségi határértéknek való megfelelési határideje, ha
a) az agglomerációra és zónára az 1. melléklet szerinti tartalommal levegõminõségi terv készül,
b) a határértéket a helyszínre jellemzõ terjedési jellegzetességek, a kedvezõtlen idõjárási viszonyok vagy
az országhatárokon átterjedõ jelleg miatt nem lehet teljesíteni, és
c) a nemzeti, regionális és helyi szinten minden szükséges intézkedést megtesznek a légszennyezettségi határérték
betartása érdekében
legfeljebb 2011. június 10-ig meghosszabbítható.
(3) Az (1) és (2) bekezdés alkalmazására abban az esetben kerülhet sor, ha az egyes szennyezõanyagokra vonatkozó
légszennyezettségi határértékek a rájuk vonatkozó maximális tûréshatárnál nagyobb értékkel nem kerülnek
túllépésre.
41. §

(1) A környezetvédelemért felelõs miniszter a 40. § szerinti légszennyezettségi határértékektõl való eltérés iránti igényt, és
az igazolásának alapjául szolgáló dokumentumokat megküldi a Bizottság részére.
(2) A Bizottság javaslata esetén új levegõminõségi terv készítése vagy annak módosítása szükséges.
(3) A légszennyezettségi határértékektõl való eltérés az agglomerációban és zónában abban az esetben alkalmazható, ha
az eltérés iránti igény megküldését követõ 9 hónapon belül a Bizottság nem emel kifogást, illetve a javaslata alapján
elkészített vagy módosított levegõminõségi tervet elfogadja.
(4) A környezetvédelemért felelõs miniszter a (3) bekezdés szerint jóváhagyott légszennyezettségi határértékektõl való
eltérést a minisztérium honlapján közzéteszi.

42. §

E rendelet hatálybalépésekor adatszolgáltatásra köteles légszennyezõ forrás esetében a levegõtisztaság-védelmi
alapbejelentést elsõ alkalommal 2011. március 31-ig, az éves levegõtisztaság-védelmi jelentést 2012. március 31-ig
kell megtenni.

25. Jogharmonizációs záradék
43. §

Ez a rendelet
a) a levegõben található arzénrõl, kadmiumról, higanyról, nikkelrõl és policiklusos aromás szénhidrogénekrõl szóló
2004. december 15-i 2004/107/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) a környezeti levegõ minõségérõl és a Tisztább levegõt Európának elnevezésû programról szóló 2008. május 21-i
2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
c) az ipari létesítmények által okozott levegõszennyezés elleni küzdelemrõl szóló 1984. június 28-i a 84/360/EGK
tanácsi irányelv 2. cikke (1) és (2) bekezdésének, 3., 4. és 5. cikkének,
d) a szerves oldószerek egyes tevékenységeknél és berendezésekben történõ felhasználása során keletkezõ illékony
szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról szóló 1999. március 11-i 1999/13/EK tanácsi irányelv 6. cikke
(3) bekezdésének, 11. cikke (1) és (2) bekezdésének,
e) a hulladékok égetésérõl szóló 2000. december 4-i 2000/76/EK európai parlament és tanács irányelv 15., 19. és
21. cikkének,
f) a nagy tüzelõberendezésekbõl származó egyes szennyezõ anyagok levegõbe történõ kibocsátásának
korlátozásáról szóló 2001. október 23-i 2001/80/EK európai parlamenti és tanács irányelv 4. cikke (1), (2), (3) és
(6) bekezdésének, 15. és 16. cikkének,
g) az egyes légköri szennyezõk nemzeti kibocsátási határértékeirõl szóló 2001. október 23-i 2001/81/EK európai
parlament és tanács irányelv 8. cikke (1) és (2) bekezdésének,
h) a környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételérõl, valamint
a nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi
irányelv módosításáról szóló 2003. május 26-i 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikkének,
i) az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 2009. szeptember 16-i 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet 26. cikke,
j) a tagállamokban a környezeti levegõszennyezés mérését végzõ hálózatok és egyedi állomások által szolgáltatott
információ és adatok kölcsönös cseréjének létrehozásáról szóló 1997. január 27-i 97/101/EK tanács határozatnak,
k) a veszélyes hulladékégetésrõl szóló 94/67/EEK tanácsi irányelv végrehajtásával kapcsolatos kérdõívrõl szóló 1998.
február 25-i 98/184/EK bizottsági határozatnak,
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l)

a környezeti levegõ egyes szennyezõ anyagainak határértékeivel kapcsolatban a 96/62/EK tanácsi irányelv szerint
elõírt tervekre vagy programokra vonatkozó információ benyújtását szabályozó rendelkezések megállapításáról
szóló 2004. február 20-i 2004/224/EK bizottsági határozatnak,
m) a környezeti levegõ minõségének a 96/62/EK és az 1999/30/EK tanácsi irányelvvel, valamint a 2000/69/EK és
a 2002/3/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban történõ vizsgálatára vonatkozó éves
jelentéshez használandó kérdõív meghatározásáról szóló 2004. április 29-i 2004/461/EK bizottsági határozatnak,
és
n) az Európai Szennyezõanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és
a 96/61/EK Tanácsi irányelv módosításáról szóló 2006. január 18-i 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet 7. cikkének
való megfelelést szolgálja.

26. Módosító rendelkezések
44. §

A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 31. § (4) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A közút kezelõje új autópálya, autóút, egy- és kétszámjegyû országos közút esetén a hozzájárulást megtagadja, ha
a kérelem a levegõ védelmérõl szóló jogszabályban felsorolt építményeknek, az ott meghatározott távolságon belüli
elhelyezésére irányul.”

27. Hatályon kívül helyezõ rendelkezések
45. §

Hatályát veszti
a) a levegõ védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet,
b) az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos
tevékenységekrõl szóló 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 22. § (3) és (4) bekezdése,
c) a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérõl
szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. § (3) bekezdése, és
d) az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. számú
mellékletének 4.1. LEVEGÕTISZTASÁGVÉDELEM pontja.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A levegõminõségi terv tartalmi követelményei
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.

A határértéket meghaladó légszennyezettség helyének meghatározása:
zóna,
város (térkép),
a szennyezettséget megállapító mérõállomás vagy az idõszakos mérések helye (térkép, földrajzi koordináták).
Általános jellemzõk:
a zóna típusa,
a terhelt terület nagysága (km2) és a szennyezésnek kitett lakosság becsült száma,
meteorológiai jellemzõk,
a topográfiára vonatkozó adatok, a földfelszín jellemzõi,
a zónában lévõ védendõ objektumok típusa, egyéb jellemzõi.
Az intézkedések végrehajtásáért felelõs állami szervezet neve és címe, illetve az intézkedés végrehajtását önként
vállaló helyi önkormányzat neve és címe.
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4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.

6.2.
7.
7.1.
7.2.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
9.
10.
11.
12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
12.7.
12.8.
12.9.
12.10.
12.11.
12.12.
12.13.

13.
13.1.

13.2.
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A szennyezettség jellemzõi és értékelése:
az elõzõ évek levegõminõségi jellemzõi (a beavatkozásokat megelõzõen),
a program során mért levegõminõségi jellemzõk,
a levegõminõség értékelésének módszerei.
A légszennyezettség oka:
a szennyezést okozó fõ kibocsátó források, tevékenységek jegyzéke (térkép),
a kibocsátások összes mennyisége (tonna/év),
a más zónákból származó, a légszennyezettségi állapotot befolyásoló kibocsátások jellemzõi.
A helyzet elemzése:
a túllépésért felelõs tényezõk (pl. közlekedés, beleértve a határokon átnyúló közlekedést is; másodlagos
szennyezõanyagok keletkezése a légkörben; transzmisszió, beleértve az országhatáron átterjedõ légszennyezést,
képzõdés) jellemzõi,
a levegõminõség javítására irányuló lehetséges intézkedések felsorolása.
A javításra irányuló azon intézkedések és programok bemutatása, amelyeket a levegõminõségi terv készítése elõtt
végrehajtottak:
helyi, regionális, országos, nemzetközi intézkedések,
ezen intézkedések megfigyelt hatásai.
A légszennyezettség csökkentése érdekében szükséges azon intézkedések és programok részletei, amelyeket
e rendelet hatálybalépését követõen fogadtak el:
a programban lefektetett összes intézkedés felsorolása és leírása,
a végrehajtás ütemterve,
a légszennyezettség tervezett javulása eléréséhez várhatóan szükséges idõ becslése.
A javításra irányuló, tervezett intézkedések és programok valószínûsíthetõ költségei és forrásai.
A hosszú távon tervezett intézkedések és programok részletei.
Az ezen mellékletben kért információk kiegészítéséhez felhasznált publikációk, dokumentumok, munkák jegyzéke.
A következõ jogszabályok végrehajtására vonatkozó kiegészítõ információ:
A közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló, és a közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban
tartásának mûszaki feltételeirõl szóló jogszabály;
A motorbenzinek tárolásakor, töltésekor, szállításakor és áttöltésekor keletkezõ szénhidrogén-emisszió korlátozásáról
szóló jogszabály;
a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló jogszabály;
a nem közúti mozgó gépekbe építendõ belsõ égésû motorok gáznemû és részecskékbõl álló
szennyezõanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló jogszabály;
a gépjármû hajtóanyagok minõségi követelményeirõl szóló jogszabály;
az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló jogszabály;
az egyes folyékony tüzelõ- és fûtõanyagok kéntartalmának csökkentésérõl szóló jogszabály;
a hulladékok égetésének mûszaki követelményeirõl, mûködési feltételeirõl és a hulladékégetés technológiai
kibocsátási határértékeirõl szóló jogszabály;
az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenõ hõteljesítményû tüzelõberendezések mûködési feltételeirõl és
légszennyezõ anyagainak kibocsátási határértékeirõl szóló jogszabály;
az egyes légszennyezõanyagok összkibocsátási határértékeirõl szóló jogszabály;
az egyes festékek, lakkok és jármûvek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának
szabályozásáról szóló jogszabály;
az egyes folyékony tüzelõ- és fûtõanyagok kéntartalmának csökkentésérõl szóló jogszabály;
a villamos energiáról szóló törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló, a földgázellátásról szóló törvény
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló, a távhõszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló, az épületek
energetikai jellemzõinek tanúsításáról szóló jogszabály.
A levegõszennyezés csökkentését célzó alábbi intézkedések megnevezés:
a helyhez kötött forrásokból származó kibocsátás csökkentése azáltal, hogy a szennyezõ anyagot kibocsátó, kis és
közepes méretû helyhez kötött tüzelõberendezéseket (ideértve a biomassza eltüzelésére szolgálókat is)
kibocsátáscsökkentõ berendezéssel látják el, vagy pedig kicserélik azokat;
a jármûvekbõl származó kibocsátások csökkentése a jármûvek kibocsátáscsökkentõ berendezéssel való felszerelése
révén. Az átvétel felgyorsítása érdekében meg kell vizsgálni gazdasági ösztönzõk alkalmazását;
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a környezetbarát közbeszerzésrõl szóló kézikönyvvel összhangban a közúti jármûveknek, tüzelõ- és üzemanyagoknak,
valamint égetõ berendezéseknek a hatóságok által történõ, a kibocsátás csökkentését célzó közbeszerzése, ideértve
az alábbiak beszerzését:
új jármûvek, ideértve az alacsony károsanyag-kibocsátású jármûveket,
tisztább jármûvek a közlekedési szolgáltatásokban,
alacsony kibocsátású helyhez kötött tüzelõberendezések,
alacsony kibocsátású tüzelõanyagok a helyhez kötött és a mozgó források számára;
a közlekedésbõl eredõ kibocsátásoknak a forgalom megtervezésén és irányításán keresztül történõ korlátozására
irányuló intézkedések (többek között közlekedési dugódíj, differenciált parkolási díj vagy egyéb gazdasági ösztönzõk;
„alacsony kibocsátási zóna” létrehozása);
kevésbé szennyezõ közlekedési módok felé történõ elmozdulásra ösztönzõ intézkedések;
alacsony kibocsátású tüzelõanyagok használatának biztosítása a kis-, közepes- és nagyléptékû helyhez kötött
forrásoknál, valamint a mozgó forrásoknál;
a levegõszennyezésnek a 2008/1/EK irányelvben meghatározott engedélyezési rendszeren, a 2001/80/EK irányelvben
meghatározott nemzeti terveken, valamint gazdasági eszközök – például adók, díjak vagy kibocsátás-kereskedelem –
alkalmazásán keresztül történõ csökkentésére irányuló intézkedések;
adott esetben a gyermekek és más érzékeny népességcsoportok egészségének védelmére irányuló intézkedések.

2. melléklet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A füstköd-riadó terv készítésének feltételei és tartalmi követelményei
1.
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.

Füstköd-riadó tervet kell készíteni:
minden 200 ezer fõt elérõ népességszámú városban;
minden olyan településen, amelynek belterületén (belterületének egyes részein) valamely légszennyezõanyag
koncentrációja
a hosszú idõtartamú egészségügyi határértéket, vagy
a rövid idõtartamú (60 perces, 24 órás) egészségügyi határértéket legalább két mérõponton az esetek 30%-ában
meghaladja;
minden olyan településen, ahol a riasztási küszöbértékek túllépésének veszélye fennáll.
A füstköd-riadó terv tartalmazza:
szmoghelyzet megelõzésére irányuló intézkedéseket (készültségi fokozat);
a tájékoztatási és riasztási küszöbértékeket;
a füstköd-riadó terv által érintett területek határait;
a szmoghelyzet megállapításának módját és eszközrendszerét;
a szmoghelyzetet észlelõ, megállapító szervezetet(eket) és feladatait;
a jelzés, értesítés szervezetét, feladatait és rendjét, a folyamatos ügyeleti szolgálat megszervezését;
a füstköd-riadó elrendelésére, illetõleg megszüntetésére feljogosított tisztségviselõk megjelölését (név, cím, telefon
stb.), feladatait;
a füstköd-riadó elrendelésének módját;
a füstköd-riadó terv végrehajtásában érintettek felsorolását, feladatait és értesítésének (bevonásának) rendjét;
a település és térség lakosságának, intézményeinek és üzemeinek folyamatos tájékoztatását, értesítését;
a bevezetendõ, megelõzõ és korlátozó intézkedéseket;
a helyhez kötött forrásokat;
a mozgó források mûködésének szabályozását, korlátozását és azok elrendelésére jogosultakat és az elrendelés
módját;
a bevezetett korlátozó intézkedések végrehajtásának ellenõrzési módját és végrehajtásának rendjét;
a közfeladatok ellátásának rendjét.
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Amennyiben a szmoghelyzet a felszín közeli ózon vagy a PM10 szennyezettségének megnövekedése miatt
következhet be, és figyelembe véve a nemzeti földrajzi, meteorológiai és gazdasági feltételeket a kockázat, valamint
az ilyen túllépés idõtartamának vagy súlyosságának csökkentésére nincs lehetõség, a füstköd-riadó tervnek csak
az 2.1–2.10. pontok szerinti tartalmi követelménynek kell megfelelnie.

3. melléklet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A) A füstköd-riadó terv végrehajtása
1.
1.1.
1.2.

2.
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

A tájékoztatási vagy riasztási fokozat elrendeléséhez szükséges feltételek
A füstköd-riadó tájékoztatási vagy riasztási fokozatát legalább két (a fõváros esetén három) folyamatosan mûködõ
automatikus mérõállomás adatai alapján kell bejelenteni.
A füstköd-riadó tájékoztatási vagy riasztási fokozata elrendelhetõ egy mérõállomás mérése alapján is, ha a településen
csak egy mérõállomás mûködik, és az országos szennyezettségi helyzet alapján valószínûsíthetõ, hogy a mért
szennyezettség nem lokális.
A füstköd-riadó terv végrehajtása során különösen a következõ feladatokat kell végrehajtani:
a tájékoztatási küszöbérték túllépését követõen egy órán belül, PM10 esetén 5 órán belül tájékoztatni kell a lakosságot
és az intézményeket;
a szmoghelyzetrõl folyamatosan tájékoztatni kell a lakosságot és az intézményeket;
a riasztási küszöbérték túllépését követõ két órán belül, PM10 esetén 8 órán belül be kell jelenteni a szmogriadó riasztási
fokozatát. PM10 esetén a bejelentés lehetõségérõl elõzõ nap legkésõbb 18 óráig a lakosságot és az intézményeket
tájékoztatni kell, amely tájékoztatásnak ki kell terjednie a szmogriadó tervben foglalt korlátozások bevezetésének
várható idõpontjára, illetve a várható korlátozásokra. A bejelentést a Magyar Távirati Irodán keresztül és a helyben
szokásos, a szmogriadó tervben meghatározott módon kell megtenni;
a riasztási fokozat és a riasztási fokozatban hozott intézkedések megszüntethetõk, ha a levegõterheltségi szint
határértékeirõl és a helyhez kötött légszennyezõ pontforrások kibocsátási határértékeirõl szóló jogszabályban
meghatározott légszennyezõ anyag (kivéve ózon) koncentrációja valamennyi folyamatosan mûködõ automata
mérõállomáson 3 egymást követõ egyórás átlagában, illetve PM10 esetében egy nap 24 órás átlagában nem lépi túl
a riasztási küszöbérték számszerû értékét és a meteorológiai elõrejelzések szerint a következõ napon nem várható
a levegõminõség romlása. Ózon esetében a riasztási fokozat megszüntethetõségének feltétele, hogy a megszüntetés
elõtti 36 óra alatt az ózon koncentráció egyik folyamatosan mûködõ automata mérõállomáson sem lépi túl a riasztási
küszöbértéket.

B) A füstköd-riadó riasztási fokozatában elrendelhetõ intézkedések
1.

2.

3.

A szmoghelyzet megszüntetésének elõsegítése céljából riasztási fokozatban a következõ intézkedések bevezetését
kell mérlegelni az aktuális helyzet jellege, súlyossága szerint, az érintett légszennyezõ anyagok forrásait figyelembe
véve, a helyi viszonyokhoz történõ adaptálással. Amennyiben a riasztási küszöbértéket egyidejûleg több
szennyezõanyag koncentrációja is túllépi, az intézkedések együttesen is bevezethetõk.
Kén-dioxid (SO2) szennyezettség esetén:
A kén-dioxidot kibocsátó, helyhez kötött légszennyezõ források üzemeltetõinek tevékenységük mérséklésére történõ
felszólítása, illetve tevékenységük (különbözõ fokú) korlátozására vagy felfüggesztésére történõ kötelezés. A lakosság
és a közintézmények (az egészségügyi, szociális és nevelési-oktatási intézmények, valamint bölcsõdék kivételével)
felszólítása a település egész területén a szilárd és olajtüzelésû fûtõberendezés használatának mérséklésére,
a szmoghelyzet súlyosságától függõen az állandó tartózkodásra szolgáló helyiségek hõmérsékletének megfelelõ
hõfokra történõ maximalizálásával. Az avar és kerti hulladék nyílt téri égetési tilalmának elrendelése.
Nitrogén-dioxid (NO2) szennyezettség esetén:
A település teljes közigazgatási területén a helyhez kötött, nitrogén-dioxidot kibocsátó források üzemeltetõit
tevékenységük (különbözõ fokú) korlátozására vagy felfüggesztésére történõ kötelezés. A lakosság és
a közintézmények (az egészségügyi, szociális és nevelési-oktatási intézmények, valamint bölcsõdék kivételével)
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felszólítása a település egész területén a NO2 kibocsátást okozó tüzelõanyagú fûtõberendezések használatának
mérséklésére, a szmoghelyzet súlyosságától függõen az állandó tartózkodásra szolgáló helyiségek hõmérsékletének
megfelelõ hõfokra történõ maximalizálásával. A 7. pont szerint közlekedést érintõ intézkedéseket bevezetése. Az avar
és kerti hulladék nyílt téri égetési tilalmának elrendelése.
Szén-monoxid (CO) szennyezettség esetén:
A település teljes közigazgatási területén a helyhez kötött, szénhidrogéneket kibocsátó források üzemeltetõinek
tevékenységük (különbözõ fokú) korlátozására vagy felfüggesztésére történõ kötelezése. A lakosság és
a közintézmények (az egészségügyi, szociális és nevelési-oktatási intézmények, valamint bölcsõdék kivételével)
felszólítása a település egész területén a légszennyezõ anyag kibocsátással járó fûtõberendezések használatának
mérséklésére, a szmoghelyzet súlyosságától függõen az állandó tartózkodásra szolgáló helyiségek hõmérsékletének
megfelelõ hõfokra történõ maximalizálásával. A 7. pont szerint közlekedést érintõ intézkedéseket bevezetése. Az avar
és kerti hulladék nyílt téri égetési tilalmának elrendelése.
PM10 szennyezettség esetén:
A szálló port kibocsátó, helyhez kötött légszennyezõ források üzemeltetõinek tevékenységük mérséklésére történõ
felszólítása, vagy tevékenységük (különbözõ fokú) korlátozására vagy felfüggesztésére való kötelezése.
A porkibocsátással járó tevékenységek (építkezési munkálatok, építési anyagok szállítása stb.) felfüggesztése.
A lakosság és a közintézmények (az egészségügyi, szociális és oktatási intézmények, valamint óvodák és bölcsõdék
kivételével) felszólítása a település egész területén a szilárd és olajtüzelésû fûtõberendezés használatának
mérséklésére, a szmoghelyzet súlyosságától függõen az állandó tartózkodásra szolgáló helyiségek hõmérsékletének
megfelelõ hõfokra történõ maximalizálásával. A 7. pont szerint közlekedést érintõ intézkedések bevezetése. Megfelelõ
helyzetben a közterületek vízzel történõ tisztításának elrendelése. Az avar és kerti hulladék nyílt téri égetési tilalmának
elrendelése.
Ózon (O3) szennyezettség esetén:
A település teljes közigazgatási területén a helyhez kötött, nitrogén-dioxidot és/vagy szénhidrogéneket kibocsátó
források üzemeltetõinek tevékenységük (különbözõ fokú) korlátozására vagy felfüggesztésére történõ kötelezése.
A lakosság és a közintézmények felszólítása a (fõként szerves oldószer felhasználása miatt) szénhidrogének
kibocsátásával járó tevékenységek (pl. festés, mázolás, bitumenolvasztás stb.) megszüntetésére. A 7. pont szerinti
közlekedést érintõ intézkedések bevezetése. Az avar és kerti hulladék nyílt téri égetési tilalmának bevezetése.
Közlekedést érintõ intézkedések:
átmenõ forgalom korlátozása, illetve kitiltása, az elkerülõ útvonal(ak) kijelölése;
általános (környezetvédelmi) sebességkorlátozás ideiglenes bevezetése;
a gépjármûforgalom korlátozása a megkülönböztetõ jelzést használó egészségügyi és rendvédelmi szervek
gépjármûvei, továbbá az ügyeletet ellátó orvosok, háziorvosok, házigyermekorvosok, a betegszállítók és a bentlakásos
szociális intézmények mûködésének érdekében sürgõs szállítási fe1adatokat ellat6k gépjármûvei kivételével;
a gépjármûforgalom korlátozása a gépjármûvek környezetvédelmi besorolása alapján, figyelembe véve, hogy szálló
por szennyezettség esetén a dízel, ózonszennyezettség esetén a benzin üzemû gépjármûvek fokozottabb korlátozása
indokolt, illetve a legszennyezõbb gépjármûvek használatának megtiltása;
a gépjármûhasználat további korlátozása például a rendszám páros-páratlan besorolása szerint, a 22 órától 6 óráig
tartó idõszak kivételével;
a tömegközlekedés és a nem motorizált közlekedés használatának elõnyben részesítésére történõ felszólítás;
a parkolási lehetõségek idõleges bõvítése;
a gépjármûvek indokolatlan – álló helyzetben történõ – alapjárati üzemeltetésének lehetõség szerinti mérséklésére
történõ felszólítás.

30214

MAGYAR KÖZLÖNY

4. melléklet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A levegõtisztaság-védelmi alapbejelentés adattartalma
(LAL lap)
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Az adatszolgáltató adatai
KÜJ
Rövid név
Teljes név
Település neve
Cím
Adatszolgáltatásért felelõs neve
Statisztikai törzsszám
Telephely adatok
A telephely összes helyrajzi száma
Egy konkrét helyrajzi szám
Telephely jellemzõ tevékenysége (TEÁOR szerint)
Az alkalmazottak száma (fõ)
Összterület (m2)
Burkolatlan felület (m2)
Ügyintézõ adatai (Név, beosztás, telefon, fax, e-mail)
Technológia adatai
A technológia azonosítója
A technológia megnevezése
A technológia típusa
A technológia besorolása TEÁOR szerint
A technológia nemzetközi besorolása
A technológia besorolása határértékhez
A technológia minõsítése
A technológia mértékadó teljesítménye
Van-e leválasztó berendezés?
Van-e folyamatos mérõmûszer?
Légszennyezõ anyagok képzõdését, kibocsátását csökkentõ eljárások
Forrás adatlap
A forrás típusa
A forrás sorszáma
A forrás megnevezése
A forrás magassága (m)
A forrás kibocsátó felülete (m2)
Berendezés adatai
A berendezés azonosítója
A berendezés megnevezése
Teljesítmény
Mértékegység
Üzembe helyezés, utolsó nagyjavítás éve
A berendezés típusa
Tüzelõanyag fajtája
Tüzelõanyagok típusa(i)
Kibocsátási adatok
Forrásazonosító
Szennyezõ anyag kódja
Szennyezõ anyag megnevezése
Tömegáram (kg/h)
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7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
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Technológiákhoz tartozó források és berendezések
Technológia azonosítója
Technológia megnevezése
Forrás azonosítója
Forrás megnevezése
Berendezés azonosítója
Berendezés megnevezése
Technológiához tartozó leválasztó berendezés adatai
Szennyezõ anyag azonosítója
Anyag megnevezése
Leválasztás hatásfoka (%)
Kibocsátási koncentráció (mg/Nm3)
Technológiához, pontforráshoz tartozó folyamatos mérõberendezés adatai
Mérõberendezés gyártója
Típusa
Gyári száma
Mért szennyezõanyag és mérési tartomány
Mûködési elv
Mérés módja

5. melléklet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A légszennyezõ pontforrás és diffúz forrás engedélyezéséhez szükséges kérelem tartalmi követelményei
1. a létesítmény, illetve technológia telepítési helyének jellemzõi,
2. helyszínrajz a légszennyezõ források bejelölésével,
3. a tervezett tevékenység leírása, az épület, építmény, berendezés (a továbbiakban együttesen: létesítmény)
légszennyezõ forrásainál alkalmazott technológia ismertetése,
4. a létesítményben, illetve a technológiában felhasznált nyersanyagok, segédanyagok és egyéb adalékanyagok,
valamint az energiahordozók minõségi jellemzõi és mennyiségi adatai,
5. a létesítményben, illetve a technológiában termelt energia, késztermékek minõségi jellemzõi és mennyiségi adatai,
6. a létesítmény, illetve technológia légszennyezõ forrásai,
7. a létesítmény, illetve technológia várható kibocsátásai a környezeti elemekbe, a kibocsátások mennyiségi és minõségi
jellemzõi, a környezetre gyakorolt lényeges hatások,
8. a kibocsátások megelõzését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését szolgáló technológiai eljárások és egyéb
mûszaki megoldások,
9. ahol szükséges, a létesítményben, illetve a technológiában a hulladékok keletkezését megelõzõ, vagy csökkentõ
tervezett intézkedések,
10. további intézkedések, amelyek az energiahatékonyságot, a biztonságot, a szennyezések megelõzését szolgálják,
11. a kibocsátások folyamatos ellenõrzését biztosító intézkedések,
12. annak bemutatása, hogy az alkalmazott technológia, termelési eljárás megfelel az elérhetõ legjobb technikának,
13. a hatásterület lehatárolása,
14. az 1–12. pontokban részletezettek közérthetõ összefoglalása.

30216

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 197. szám

6. melléklet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez
Az engedélyben kötelezõen meghatározandó levegõvédelmi követelmények
1. pontforrás esetén az elérhetõ legjobb technika alapján meghatározott egyedi kibocsátási határérték,
2. a betartandó mûszaki elõírások, és az üzemeltetés egyéb feltételei, amelyeket az elérhetõ legjobb technika alapján kell
meghatározni,
3. azok a betartandó feltételek, elõírások, amelyek a levegõterhelés minimalizálásához, vagy a légszennyezés
megelõzéséhez, a kibocsátási határértékek, és a légszennyezettségi határértékek betartásához szükségesek,
4. azok a betartandó feltételek, amelyek a nagy távolságú terjedés minimalizálásához, az országhatáron való átterjedés
megelõzéséhez, és a környezet egészének magas szintû védelme érdekében szükségesek,
5. a tevékenység figyelemmel kíséréséhez szükséges monitorozási követelmények, meghatározva a mérési módszert és
gyakoriságot, az értékelési módszert, valamint a hatóságok részére történõ kötelezõ adatszolgáltatás módját és
tartalmát,
6. a rendeltetésszerû üzemeltetéstõl eltérõ üzemi állapotok (pl. indítás, azonnali leállítás, üzemzavar és a tevékenység
megszüntetése) esetén betartandó követelmények,
7. azok az intézkedések, amelyek a rendkívüli, váratlan légszennyezés megelõzéséhez, illetve annak bekövetkezése
esetén, elhárításához szükségesek.

7. melléklet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A levegõtisztaság-védelmi éves jelentés adattartalma
(LM lap)
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Az adatszolgáltató adatai
KÜJ
Rövid név
Teljes név
Település neve
Cím
Adatszolgáltatásért felelõs neve
Statisztikai törzsszám
Technológia ellenõrzõ adatai
Technológia üzemideje
Anyag azonosító
Megnevezés
Mennyiség
Technológia ellenõrzõ adati folyamatos mérés esetére
Technológia üzemideje (üzemóra/hó)
Anyagazonosító
Mennyiség
Anyagfelhasználási és termelési adatlap
Technológia azonosító
Azonosító adat (tüzelõanyag lista, EWC-kód, VOC-lista, vagy nemzetközi besorolási lista)
Megnevezés
Mennyiség
Tüzelõanyag felhasználási adatok
Berendezés üzemideje
Tüzelõanyag. kód
Tüzelõanyag megnevezés
Felhasznált mennyiség
Fûtõérték

MAGYAR KÖZLÖNY

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
13.
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
14.
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.

•

2010. évi 197. szám

30217

Tüzelõanyag felhasználás adatok folyamatos mérés esetén
Berendezés üzemideje
Tüzelõanyag megnevezése
Felhasznált mennyiség
Fûtõérték
Tüzelõanyagok minõségi adatai
Tüzelõanyag kód
Tüzelõanyag megnevezése
Karbon tartalom
Éghetõ kén tartalom
Hamutartalom
Összes toxikus elem tartalom
Összes halogén tartalom
Pontforrás üzemelési adatai
Forrás üzemideje (óra)
Füstgáz/véggáz átl. térfogatárama (Nm3/h)
Füstgáz/véggáz átl.
O2 tartalma (térfogat%)
Füstgáz/véggáz átl.
hõmérséklete (K)
Pontforrás kibocsátási adatlap
Szennyezõ anyag azonosító
Megnevezés
Átlagos koncentráció (mg/Nm3), (ng/Nm3), g/Nm3)
Diffúz forrás adatok
Szennyezõ anyag azonosító
Szennyezõ anyag megnevezése
Levegõterhelés idõtartama (h/év)
Igénybe vett terület, vagy felület (m2)
VOC adatok
Szennyezõ anyag azonosító
Szennyezõ anyag megnevezése
Az oldószerek folyamatba bevitt és folyamatból kilépõ mennyiségei a 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet 3. melléklete
alapján
Leválasztott anyagok adatai
Szennyezõ anyag azonosító
Szennyezõ anyag megnevezése
Leválasztott összes anyag mennyisége
Telephelyen technológiába visszaforgatott anyag
Értékesített, vagy telephelyen kívül hasznosított anyag
Hulladékként lerakott, vagy másként ártalmatlanított anyag (telephelyen belül, illetve kívül)
Diffúz forrás (E-PRTR) adatok
Szennyezõ anyag azonosító,
Szennyezõ anyag megnevezés
Kibocsátás (kg/év)
Az adatmeghatározás módja
Használt elemzési módszer
Rendkívüli szennyezés kibocsátási adatok (E-PRTR)
Szennyezõ anyag azonosító
Szennyezõ anyag megnevezés
Kibocsátott mennyiség (kg)
Az adatmeghatározás módszere
Használt elemzési/számítási módszer
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8. melléklet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A környezetvédelemért felelõs miniszternek az Európai Bizottság számára történõ adatszolgáltatási,
értesítési és jelentéstételi kötelezettségét meghatározó uniós jogi aktusok
a)

A környezeti levegõ minõségérõl és a Tisztább levegõt Európának elnevezésû programról szóló 2008. május 21-i
2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikkének (5) bekezdése, 11. cikkének (2) bekezdése, 19. cikke,
20. cikkének (1) és (2) bekezdése, 21. cikkének (2) és (3) bekezdése, 22. cikkének (4) bekezdése, 23. cikkének
(1) bekezdése, 27. cikke;
b) A levegõben található arzénrõl, kadmiumról, higanyról, nikkelrõl és policiklusos aromás szénhidrogénekrõl szóló
2004. december 15-i 2004/107/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének (14) bekezdése, 5. cikkének
(1)–(2) bekezdése;
c) A 1991. december 23-i 91/692/EGK tanácsi irányelvvel módosított az ipari létesítmények által okozott
levegõszennyezés elleni küzdelemrõl szóló 1984. június 28-i a 84/360/EGK tanácsi irányelv 2. cikkének (1) és
(2) bekezdése, 3., 4., és 5. cikke;
d) A szerves oldószerek egyes tevékenységeknél és berendezésekben történõ felhasználása során keletkezõ illékony
szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról szóló 1999. március 11-i 1999/13/EK tanácsi irányelv 6. cikkének
(3) bekezdése, 11. cikkének (1) és (2) bekezdése;
e) A hulladékok égetésérõl szóló 2000. december 4-i 2000/76/EK európai parlament és tanács irányelv 15., 19. és 21.
cikke;
f) A nagy tüzelõberendezésekbõl származó egyes szennyezõ anyagok levegõbe történõ kibocsátásának
korlátozásáról szóló 2001. október 23-i 2001/80/EK európai parlamenti és tanács irányelv 4. cikkének (1), (2), (3) és
(6) bekezdése, 15. és 16. cikke;
g) Az egyes légköri szennyezõk nemzeti kibocsátási határértékeirõl szóló 2001. október 23-i 2001/81/EK európai
parlament és tanács irányelv 8. cikkének (1) és (2) bekezdése;
h) A környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételérõl, valamint
a nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi
irányelv módosításáról szóló 2003. május 26-i 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikke;
i) Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 2009. szeptember 16-i 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet 26. cikke;
j) A tagállamokban a környezeti levegõszennyezés mérését végzõ hálózatok és egyedi állomások által szolgáltatott
információ és adatok kölcsönös cseréjének létrehozásáról szóló 1997. január 27-i 97/101/EK tanács határozat;
k) A veszélyes hulladékégetésrõl szóló 94/67/EEK tanácsi irányelv végrehajtásával kapcsolatos kérdõívrõl szóló 1998.
február 25-i 98/184/EK bizottsági határozat;
l) A környezeti levegõ egyes szennyezõ anyagainak határértékeivel kapcsolatban a 96/62/EK tanácsi irányelv szerint
elõírt tervekre vagy programokra vonatkozó információ benyújtását szabályozó rendelkezések megállapításáról
szóló 2004. február 20-i 2004/224/EK bizottsági határozat;
m) A környezeti levegõ minõségének a 96/62/EK és az 1999/30/EK tanácsi irányelvvel, valamint a 2000/69/EK és
a 2002/3/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban történõ vizsgálatára vonatkozó éves
jelentéshez használandó kérdõív meghatározásáról szóló 2004. április 29-i 2004/461/EK bizottsági határozat;
n) az Európai Szennyezõanyag-kibocsátási és –szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és
a 96/61/EK Tanácsi irányelv módosításáról szóló 2006. január 18-i 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet 7. cikke.
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9. melléklet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A levegõvédelmi követelmények megsértéséhez kapcsolódó levegõtisztaság-védelmi bírságok mértéke

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

A

B

Engedélyköteles légszennyezõ pont- és diffúz forrás engedély
nélküli üzemeltetése, légszennyezõ forrásonként;
Engedélyköteles légszennyezõ pont- és diffúz forrás
engedélytõl eltérõ üzemeltetése, légszennyezõ forrásonként;
Engedélyköteles légszennyezõ pont- és diffúz forrás
engedélytõl eltérõ üzemeltetése a hatóság jogszerû
magatartásra való felhívását követõen, légszennyezõ
forrásonként;
Az engedélyezéshez szükséges adatokban bekövetkezett
változás be nem jelentése;
A bejelentésre kötelezett diffúz forrás bejelentésének
elmulasztása;
A levegõterhelést befolyásoló technológiai vagy tisztító
berendezéseik nem az üzemeltetési vagy mûködési
engedélyben, alkalmassági bizonyítványban (gépkönyv,
minõsítési dokumentumok) foglaltak vagy az elõírások szerinti
üzemeltetetése;
Az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenõ
hõteljesítményû tüzelõberendezés füstgáz-kéntelenítõ
berendezésének kén-dioxid kibocsátási határértéket
meghaladó kibocsátása esetén évente az elsõ 10 nap
idõtartamára;
Az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenõ
hõteljesítményû tüzelõberendezés füstgáz-kéntelenítõ
berendezésének kén-dioxid kibocsátási határértéket
meghaladó kibocsátása esetén a 10. napon túli idõtartamára;
Az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenõ
hõteljesítményû tüzelõberendezés megengedett éves
összkibocsátásának túllépése esetén
Az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenõ
hõteljesítményû tüzelõberendezés megengedett éves
összkibocsátásának túllépése esetén
A légszennyezõ forrás kibocsátásának ellenõrzõ vizsgálatának
(folyamatos, idõszakos mérések) el nem végzése, illetve a
hatóság által elrendelt vizsgálatok feltételeinek nem
biztosítása, vagy a hatósági határozatban elõírt mérési
kötelezettségek nem teljesítése;
A füstköd-riadó tervben elõírt kötelezettség nem, vagy nem
megfelelõ teljesítése (gazdasági tevékenységet folytató nem
természetes személy esetében)
A füstköd-riadó tervben elõírt kötelezettség nem, vagy nem
megfelelõ teljesítése (gazdasági tevékenységet nem folytató
természetes személy esetében)
A környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott intézkedési
tervben szereplõ határidõ be nem tartása;
A diffúz légszennyezõ források nem az elõírásoknak megfelelõ
mûködtetése, felületének kezelése;
Az ingatlan tulajdonosa, kezelõje, illetõleg használója, a
közterületek tisztaságáért, porzás mentesítéséért felelõs nem
teljesíti rendszeres karbantartási és tisztántartási
kötelezettségét;
Bármely anyag a jogszabályi elõírásokat megszegve, illetve
engedély nélkül háztartási tüzelõberendezésben történõ
égetése;

1 000 000 Ft
1 000 000 Ft
100 000 Ft/nap

200 000 Ft
200 000 Ft
500 000 Ft

15 Ft/kg SO2

30 Ft/kg SO2

60 Ft/kg SO2

60 Ft/kg NOx

500 000 Ft

500 000 Ft

100 000 Ft

500 000 Ft
10 000 Ft/m2
100 000 Ft

300 000 Ft
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Bármely anyag a jogszabályi elõírásokat megszegve, illetve
engedély nélkül a nyílt téren történõ égetése;
Vonalas létesítmény mentén növényzet, lábon álló növényzet,
tarló, vagy növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett
hulladék égetése;
A hulladék- és anyagtároló vagy hulladék öngyulladását,
meggyulladását nem akadályozza meg, illetve az eloltásról
nem gondoskodik (10 m3 feletti mennyiség esetén);
A hulladék- és anyagtároló vagy hulladék öngyulladásának,
meggyulladásának meg nem akadályozása, illetve az eloltásról
való nem gondoskodás (legfeljebb 10 m3 mennyiség esetén);
Szállítással gazdasági tevékenység keretében diffúz
légszennyezés okozása;
Szállítással nem gazdasági tevékenység keretében diffúz
légszennyezés okozása;
A tárolt vagy leválasztott anyagok nem megfelelõ kezelésével
határértéken felüli légszennyezettség okozása;
Gazdasági tevékenység keretében végzett, lakosságot zavaró
bûzhatást okozó technológia vagy berendezés üzemeltetése;
Nem gazdasági tevékenység keretében végzett, lakosságot
zavaró bûzhatást okozó tevékenység folytatása, technológia
vagy berendezés üzemeltetése;

100 000 Ft
500 000 Ft

500 000 Ft

100 000 Ft

200 000 Ft
50 000 Ft
150 000 Ft
200 000 Ft
50 000 Ft

A Kormány 307/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete
a felszíni vizek minõsége védelmének szabályairól szóló
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj
megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 29. pontjában, továbbá
a 4. § tekintetében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A felszíni vizek minõsége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 19. §-a
a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a termálfürdõbõl vagy gyógyászati célú termálvíz hasznosításából keletkezõ szennyvíz bevezetése
a hatásterületen lévõ befogadó vízfolyás-rendszer hasznosítását veszélyezteti, a szennyvizet a hatóság által
meghatározott idõszakban és módon, a vízhasználat veszélyeztetése nélkül lehet bevezetni a vízfolyásba.”

2. §

(1) A Kr. 38. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A vízszennyezõ anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekrõl és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló
miniszteri rendeletben megállapított kibocsátási határértékeket – a (2), az (5) és a (6) bekezdésekben foglaltak
kivételével – a meglévõ létesítményekre legkésõbb 2010. december 31-ig kell teljesíteni (türelmi idõ).”
(2) A Kr. 38. §-a a következõ (5)–(7) bekezdésekkel egészül ki:
„(5) A szolgáltató kérelmére a hatóság a (7) bekezdésben meghatározott türelmi idõn belüli határnapot állapít meg, ha
a) a határértékek teljesítéséhez szükséges beruházás
aa) vízjogi létesítési engedélye 2010. december 31-ig jogerõre emelkedett, vagy
ab) támogatásáról a Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatósága által jóváhagyott döntés megszületett,
és
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b) a települési szennyvíztisztítóból kibocsátott szennyvíz a dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk), a biokémiai
oxigénigény (BOI5) és az összes lebegõanyag (ÖLA) koncentrációja vagy minimális eltávolítási hatásfoka tekintetében
nem haladja meg a vízszennyezõ anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekrõl és alkalmazásuk egyes
szabályairól szóló miniszteri rendeletben a települések szennyvíz-elvezetésére és -tisztítására vonatkozó technológiai
határértékekként meghatározott követelményeket.
(6) Ha a nem szolgáltató kibocsátó a hatóság által jóváhagyott szennyezéscsökkentési ütemtervének végrehajtását
megkezdte, de azt az ütemezésnek megfelelõen nem tudja teljesíteni, akkor – kérelmére – a hatóság a (7) bekezdésben
meghatározott türelmi idõn belüli határnapot állapíthat meg, ha a nem szolgáltató kibocsátó csatolta a kérelemhez:
a) a módosított szennyezéscsökkentési ütemtervet, valamint
b) az elõrehaladás állapotáról szóló jelentést, és
az ezekben foglalt adatok alapján megállapítható, hogy a meghatározott határnapig a módosított
szennyezéscsökkentési ütemterv teljesül.
(7) Az (5) és a (6) bekezdésekben meghatározott esetekben a türelmi idõ utolsó napja:
a) 2015. december 31.
aa) a szolgáltató esetében,
ab) azon nem szolgáltató kibocsátó esetében, akinél a szennyvíz vagy használt víz termálfürdõbõl vagy gyógyászati
célú termálvíz hasznosításából keletkezik;
b) 2012. december 31. az a) pont alá nem tartozó esetben.”
3. §

A Kr. a következõ 44/A. §-sal egészül ki:
„44/A. § (1) E kormányrendeletnek a felszíni vizek minõsége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló
64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 307/2010. (XII. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban:
kormányrendelet mód.) megállapított rendelkezéseit a kormányrendelet mód. hatálybalépésekor folyamatban lévõ
hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) A kormányrendelet mód.-sal megállapított 38. § (5) bekezdés a) pontjában és a (6) bekezdésben meghatározott
esetben a hatóság a bírságot a 39. § (3) bekezdése alapján állapítja meg.”

4. §

A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008.
(III. 28.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Kr.) hatálya alá tartozó településeken a folyékony hulladék kezelésének díját az (1) bekezdés
b) pontjában és a (2) bekezdésben foglaltak alapján kell meghatározni a Kr. 2. §-ában meghatározott idõpontoktól
kezdõdõen, kivéve, ha a közmûves szennyvíz elvezetéséhez és tisztításához szükséges beruházás
a) vízjogi létesítési engedélye jogerõre emelkedett vagy
b) támogatásáról a Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatósága által jóváhagyott döntés megszületett.”

5. §

Ez a rendelet 2010. december 30-án lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 308/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete
a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevõ szervezetek
nyilvántartásáról
A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. § (7) bekezdés
13. pontjában, a 6. § tekintetében a Kvt. 110. § (7) bekezdés 6. pontjában, valamint az 1. és a 6. § tekintetében a Kvt. 110/A. §-ában
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:
1. §

(1) Az érvényesített környezeti nyilatkozattal rendelkezõ Európai Unión belüli szervezeteknek a környezetvédelmi
vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) nyilvántartásába (a továbbiakban: nyilvántartás) vételérõl az Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség (a továbbiakban: OKTVF) dönt.
(2) A szervezet a nyilvántartásba vétel érdekében nyilatkozik a környezetvédelmi jogszabályok, valamint az 1221/2009/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet betartásáról.
(3) Az OKTVF a nyilvántartásba vételi eljárás során megvizsgálja, hogy a szervezet a mûködése során megfelel-e
az 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, továbbá megkeresi az illetékes környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget (a továbbiakban: felügyelõség) annak érdekében, hogy tájékozódjon
arról, hogy a szervezet betartja-e a hatályos környezetvédelmi jogszabályokat, illetve terheli-e a szervezetet
elmarasztaló hatósági határozattal vagy bírósági ítélettel megállapított környezetvédelmi, illetve természetvédelmi
kötelezettség, ideértve a környezetvédelmi és a természetvédelmi bírság megfizetésének kötelezettségét is.
(4) A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) megvalósítása érdekében a hozzá forduló szervezetek
megkeresésére
a) az OKTVF tájékoztatást ad az 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletrõl,
b) a felügyelõség tájékoztatást ad a szervezetekre vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokról, valamint arról,
hogy milyen módon bizonyíthatják az azoknak való megfelelést.
(5) Ha az eljárás során kétség merül fel az érvényesített környezeti nyilatkozat megalapozottságával kapcsolatban,
az OKTVF az 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikk (7) bekezdése alapján ezt jelzi a Nemzeti
Akkreditáló Testületnek (a továbbiakban: NAT).
(6) Ha a NAT a környezetvédelmi hitelesítõ hitelesítési és érvényesítési tevékenységének megalapozottságával
kapcsolatban felügyeleti vizsgálatot folytat le, és a vizsgálat során azt állapítja meg, hogy a környezetvédelmi
hitelesítõ tevékenysége nem felel meg az 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott
feltételeknek, a felügyeleti vizsgálat eredményét és az akkreditáló bizottság erre vonatkozó határozatát annak
jogerõre emelkedését követõen haladéktalanul közli az OKTVF-fel.

2. §

(1) Az OKTVF a nyilvántartásba vételrõl az e rendelet 1. melléklete szerinti okiratot állítja ki.
(2) A nyilvántartásba vételrõl szóló határozatát az OKTVF közli a felügyelõséggel, illetve a belföldi jogsegély keretében
megkeresett más hatósággal.
(3) Az OKTVF a nyilvántartásba felvett szervezetek névsorát a hivatalos honlapján, valamint a környezetvédelemért felelõs
miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzéteszi.
(4) A felügyelõség a 3. § (1) bekezdés a) pontjában, illetve a 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hatósági
határozatát közli az OKTVF-fel, továbbá értesíti az OKTVF-et annak jogerõre emelkedésérõl.

3. §

(1) Az OKTVF a szervezetnek a nyilvántartásból való felfüggesztését rendeli el,
a) ha a szervezetnek elmarasztaló hatósági határozattal vagy bírósági ítélettel megállapított környezetvédelmi,
illetve természetvédelmi kötelezettsége keletkezik, ideértve a környezetvédelmi és a természetvédelmi bírság
megfizetésének kötelezettségét is;
b) ha a szervezet az évente frissített és érvényesített környezeti nyilatkozatát nem nyújtja be az OKTVF-hez, illetve ha
a kis szervezet az 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke szerint jár el és környezeti
nyilatkozatát a 7. cikk (1) és (3) bekezdésének megfelelõen nem nyújtja be az OKTVF-hez;
c) ha a szervezet az 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikkében foglalt, az EMAS-logó
használatára vonatkozó szabályokat megsérti;
d) ha a hitelesített környezeti nyilatkozat érvényesítésével összefüggésben az 1. § (5)–(6) bekezdése szerinti
felügyeleti vizsgálat alapján a NAT a hitelesítés megalapozatlanságáról értesíti az OKTVF-et;
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e) a 4. § (2) bekezdésében meghatározott esetben;
f) ha azt a szervezet maga kérelmezi.
(2) Az OKTVF megszünteti a szervezetnek a nyilvántartásból történõ felfüggesztését,
a) ha a szervezetnek az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelezettsége megszûnik;
b) ha a szervezet, illetve a kis szervezet az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a frissített, illetve
érvényesített környezeti nyilatkozatát a felfüggesztés tartama alatt benyújtja;
c) ha a szervezet az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogsértõ magatartást a felfüggesztés tartama alatt
megszünteti;
d) ha a szervezet az (1) bekezdés d) pontjában meghatározottakra tekintettel a környezeti nyilatkozatának ismételt
érvényesíttetését a felfüggesztés tartama alatt teljesíti;
e) a 4. § (2) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése esetében;
f) ha a szervezet az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott felfüggesztés megszüntetését kéri és ennek nincs
akadálya.
(3) Az (1) bekezdés b), c), illetve d) pontjában meghatározott esetben a felfüggesztés idõtartama legfeljebb három hónap
lehet.
4. §

(1) Az OKTVF törli a szervezetet a nyilvántartásból, ha
a) a szervezetnek jogerõs és végrehajtható elmarasztaló hatósági határozattal vagy bírósági ítélettel megállapított
környezetvédelmi, illetve természetvédelmi kötelezettsége keletkezik;
b) a szervezet az évente frissített és érvényesített környezeti nyilatkozatát, illetve a kis szervezet a 3. § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott esetben a frissített, illetve érvényesített környezeti nyilatkozatát a felfüggesztés
idõtartamának lejártáig nem nyújtja be az OKTVF-hez;
c) a szervezet a 3. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogsértõ magatartást a felfüggesztés idõtartamának
lejártáig nem szünteti meg;
d) a szervezet a 3. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározottakra tekintettel környezeti nyilatkozatának ismételt
érvényesíttetését a felfüggesztés idõtartamának lejártáig nem teljesíti;
e) a szervezet megszûnik, vagy megszüntetésre kerül;
f) a szervezet a nyilvántartásból történõ törlését maga kérelmezi.
(2) Nem kell a szervezetet a nyilvántartásból törölni, ha a jogerõs elmarasztaló határozat az adatszolgáltatás
elmaradásának a következménye, és a határozat egyúttal lehetõséget biztosít az adatszolgáltatás pótlólagos
megtételére. Ebben az esetben a határidõ elteltéig a szervezet a nyilvántartásból felfüggesztésre kerül.
(3) Az OKTVF a nyilvántartásból felfüggesztett, illetve törölt szervezetek névsorát a honlapján, valamint
a környezetvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzéteszi.

5. §

(1) Az 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 28. cikk (8) bekezdésének végrehajtására a NAT az akkreditált
környezetvédelmi hitelesítõk nyilvántartásában bekövetkezett változásokról havonta, a tárgyhónapot követõ hónap
10. napjáig adatot szolgáltat az Európai Bizottság részére az OKTVF egyidejû tájékoztatása mellett.
(2) Az 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikk (3) bekezdésének végrehajtására az OKTVF
a nyilvántartásba vett szervezetek körében bekövetkezett változásokról havonta, a tárgyhónapot követõ hónap 10.
napjáig adatot szolgáltat az Európai Bizottság részére.
(3) Ha a NAT a más tagállamban akkreditált hitelesítõ Magyarországon végzett tevékenységének felügyelete során azt
állapítja meg, hogy annak tevékenysége nem felel meg az 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben
meghatározott feltételeknek, felügyeletének eredményérõl tájékoztatást ad az OKTVF részére.

6. §

(1) Az 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete szerinti logó jogosulatlan használata esetén
a környezetvédelmi bírság mértéke 5000 forinttól 500 000 forint összegig terjedhet.
(2) A bírság összegét az OKTVF az eset összes körülményeire – a jogsértés súlyára, céljára, idõtartamára, a jogsértõ
magatartás ismételt tanúsítására – tekintettel határozza meg.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározottakra tekintettel kiszabott bírság az OKTVF bevétele. A bírság kiszabásáról szóló
határozatban meg kell jelölni az OKTVF számlaszámát, amelyre a határozat jogerõre emelkedésétõl számított 15
napon belül a bírságot meg kell fizetni.
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(4) A bírság kiszabására az OKTVF-nek a jogellenes cselekményrõl való tudomásszerzésétõl számított 1 éven túl nincs
lehetõsége azzal, hogy a cselekmény elkövetésétõl számított öt éven túl nem szabható ki bírság. Ha a jogellenes
cselekmény jogszerûtlen állapot fenntartásával valósul meg, az elévülési idõ mindaddig nem kezdõdik meg, amíg ez
a jogszerûtlen állapot fennáll.
7. §

Az OKTVF e rendeletben szabályozott eljárásaiban a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény
központi államigazgatási szerv vezetõjének az elsõ fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem
alkalmazható.

8. §

Az Európai Bizottság felé az 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 32–38. cikkében elõírt
segítségnyújtási, népszerûsítési és tájékoztatási kötelezettségek, továbbá a 41. cikkében elõírt jelentéstételi
kötelezettségek teljesítésérõl a környezetvédelemért felelõs miniszter gondoskodik.

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való
önkéntes részvételérõl és a 761/2001/EK rendelet, a 2001/681/EK és a 2006/193/EK bizottsági határozat hatályon kívül
helyezésérõl szóló, 2009. november 25-i 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
(3) Hatályát veszti a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevõ szervezetek
nyilvántartásáról szóló 214/2006. (X. 31.) Korm. rendelet.
(4) A (3) bekezdés az e rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. Ez a bekezdés az e rendelet hatálybalépését
követõ második napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 308/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A szervezet
Organisation
Telephely
Site
TEÁOR szám
NACE code
Nyilvántartási szám
Registration number
Nyilvántartásba vétel dátuma
Date of registration
Az okirat érvényes
This certificate is valid until
E szervezet az 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti olyan környezetvédelmi vezetési rendszert
vezetett be, amellyel mindenkor betartja a hatályos környezetvédelmi jogszabályokat, hozzájárul környezeti
teljesítményének folyamatos javításához, hitelesíttette környezetvédelmi vezetési rendszerét, rendszeresen
érvényesítteti és közzéteszi környezeti nyilatkozatát, szerepel az EMAS nyilvántartásban, ezért jogosult az EMAS-logó
használatára.
This organisation has established an environmental management system according to the Regulation (EC) No
1221/2009 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 complies with the current
environmental legislation at any time, promotes the continual improvement of environmental performance,
publishes, an environmental statement, has the environmental management sytem verified and the environmental
statement validated by a verifier, is registered under EMAS and therefore is entitled to use the EMAS logo.
Budapest, 20 ...................................

P. H.
.................................................
Fõigazgató
General Director
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A Kormány 309/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete
egyes légiközlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés j), o) és u) pontjában, valamint az épített környezet
alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés s) pontjában, a 10. § tekintetében a légiközlekedésrõl
szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A repülõtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és
megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következõ (5) és
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) E rendelet alkalmazásában egészségügyi mentõrepülés: légijármûvel végzett baleseti mentés, sürgõsségi beteg,
orvos, szervszállítás, továbbá a légijármû visszarepülése a repülõtérre.
(6) E rendelet alkalmazásában sétarepülés: olyan légijármûvel végzett személyszállítás, amikor a fel- és a leszállás
ugyanazon a helyen történik.”

2. §

(1) Az R. 2. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A létesítés, fejlesztés és megszüntetés engedélyezéséhez teljesítendõ követelmények alapján a repülõterek a következõ
osztályokba tartoznak:]
„e) V. osztály: olyan polgári célú nem nyilvános, futópályával vagy helikopter-leszállóhellyel rendelkezõ repülõtér,
amelyrõl kizárólag egészségügyi mentõrepülés végezhetõ;”
(2) Az R. 2. § (2) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
[A létesítés engedélyezéséhez teljesítendõ követelmények alapján a leszállóhelyek a következõ osztályokba tartoznak:]
„c) „C” osztály: kizárólag sétarepülés céljára szolgáló, fel- és leszállásra kijelölt olyan terület, amelyen a használó
légijármû számára, a légiüzemeltetési utasításában meghatározott hosszúsági, szélességi mérettel és
akadálymentességgel rendelkezõ repülési sáv rendelkezésre áll, és ahol a fel- és leszállást biztonságosan végre lehet
hajtani.”

3. §

Az R. 16. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A III–VI. osztályú repülõtér létesítési engedélyhez szükséges dokumentáció a (3) bekezdés a)–c), valamint h) és
k) pontban meghatározottakat tartalmazza. A dokumentációt 5 példányban kell mellékelni.”

4. §

Az R. 19. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a repülõterek környezetében létesítendõ zajgátló védõövezetek kijelölésének, hasznosításának és
megszüntetésének szabályairól szóló jogszabály szerint a zajgátló védõövezet nem haladja meg a repülõtér területét,
a légiközlekedési hatóság a zajgátló védõövezet kijelölésérõl a létesítési engedélyben rendelkezik.”

5. §

Az R. 27. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A használatbavételi engedély iránti kérelem elbírálása során a légiközlekedési hatóság köteles meggyõzõdni arról, hogy]
„d) amennyiben zajgátló védõövezet kijelölése szükséges, a zajgátló védõövezetet kijelölõ határozatban foglaltak
végrehajtása megtörtént-e.”

6. §

Az R. 35. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A repülõtér fejlesztéséhez a légiközlekedési hatóság engedélye szükséges. A fejlesztés engedélyezése során
a légiközlekedési hatóság a II., IV., valamint V. Fejezetben foglaltak szerint jár el, azzal, hogy a tervezett fejlesztésnek
megfelelõen – amennyiben szükséges – a kijelölt zajgátló védõövezetet módosítani kell.”

7. §

(1) Az R. 39. § (2) bekezdés a) és e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A leszállóhely létesítésének és megszüntetésének engedélyezése iránti kérelmet a légiközlekedési hatóság által
rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon kell benyújtani, amely a következõket tartalmazza:]
„a) a terület helye (helyrajzi száma), beépítettsége,”
„e) akadályok a terület közelében, pályairányban és pályairányon kívül, távolság és magasság megadásával,”
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(2) Az R. 39. § (2) bekezdése a következõ j) ponttal egészül ki:
[A leszállóhely létesítésének és megszüntetésének engedélyezése iránti kérelmet a légiközlekedési hatóság által
rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon kell benyújtani, amely a következõket tartalmazza:]
„j) a használni tervezett légijármû típusát.”
(3) Az R. 39. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A kérelmet legalább 15 munkanappal a tervezett használat megkezdését megelõzõen kell benyújtani
a légiközlekedési hatóságnak.”
8. §

Az R. 40. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A légiközlekedési hatóság a létesítést
a) az „A” osztályú leszállóhely esetében a rendezvény elõkészítése és utómunkálatai közötti idõtartamra,
b) a „B” osztályú leszállóhely esetében ugyanazon a helyszínen vagy annak telekhatárától mért oldalirányban 2 km-es
távolságon belül egy naptári éven belül legfeljebb 10 alkalomra,
c) a „C” osztályú leszállóhely esetében ugyanazon a helyszínen vagy annak telekhatárától mért oldalirányban 2 km-es
távolságon belül egy naptári éven belül legfeljebb 90 napra
engedélyezi.
(6) A „B” osztályú leszállóhely használatát a tényleges használat elõtt 8 órával megelõzõen be kell jelenteni
a légiközlekedési hatóságnak. A bejelentést e-mailen vagy faxon kell megtenni.”

9. §

Az R. 43. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A rendelet hatálybalépését megelõzõen a légiközlekedési hatóság által engedélyezett nem nyilvános fel- és
leszállóhelyet 2010. december 31-éig a légiközlekedési hatóság kérelemre a rendeletben meghatározott
repülõtérosztályok valamelyikének megfelelõ repülõtérré minõsíti, azzal, hogy azon nem nyilvános fel- és
leszállóhelyek esetében, amelyrõl kizárólag légi mentést végeznek, az igazgatási szolgáltatási díjat nem kell
megfizetni. A minõsítésre a 43/A. §-t kell alkalmazni.
(2a) A légiközlekedési hatósághoz 2010. december 31-éig benyújtott átminõsítés iránti kérelem esetében a rendelet
hatálybalépését megelõzõen a légiközlekedési hatóság által engedélyezett nem nyilvános fel- és leszállóhelyen
az átminõsítés iránti kérelem elbírálásáig, de legkésõbb 2011. június 30-áig folytatható légiközlekedési tevékenység.”

10. §

Az R. a következõ 43/A. §-sal egészül ki:
„43/A. § (1) A légiközlekedési hatóság által engedélyezett nem nyilvános fel- és leszállóhely kizárólag
a IV–VI. repülõtérosztály valamelyikébe sorolható.
(2) A repülõtérré minõsítés iránti kérelemhez – a 4. § (2) bekezdésben foglaltakon túl, a (3) bekezdésben foglalt
eltéréssel – a IV–VI. repülõtérosztálynak megfelelõ fel- és leszállóhely esetében a 16. § (4) bekezdése szerinti
mellékleteket kell csatolni.
(3) Amennyiben a fel- és leszállóhelyen korábban engedélyezett légijármû üzemeltetés vagy az azokkal végzett
mûveletszám nem növekszik és az azokra vonatkozó adatok a légiközlekedési hatóság rendelkezésére állnak,
a zajgátló védõövezetet a légiközlekedési hatóság a rendelkezésére álló adatok alapján állapítja meg.
(4) A fel- és leszállóhelyek repülõtérré minõsítése során a légiközlekedési hatóság szemlét tart. Az eljáró szakhatóság
állásfoglalását a szemle keretében adja meg.
(5) A repülõtérré minõsítés során a légiközlekedési hatóság a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.)
Korm. rendelet 8/B. § (2) bekezdés b)–e) és f) pontja szerinti szakhatóságokat vonja be.
(6) A légiközlekedési hatóság a repülõtérré minõsítésrõl hozott határozata – a közigazgatási hatósági eljárásról szóló
törvényben foglaltakon túlmenõen – tartalmazza:
a) a repülõtérrel érintett földterület helyrajzi számát,
b) a repülõtér besorolását,
c) felhívást arra, hogy a repülõtér használatához üzemben tartási engedély is szükséges.”

11. §

Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
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13. §

A légi közlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 23. §
(5) bekezdésében a „62. életévét” szövegrész helyébe a „65. életévét” szöveg lép.

14. §

Az R. 16. § (3) bekezdés bevezetõ szövegrészében a „(4)–(5) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(4) bekezdésben”
szöveg, 40. § (1) bekezdés b) pontjában az „a „B” osztályba tartozó leszállóhely” szövegrész helyébe az „a „B” vagy „C”
osztályba tartozó leszállóhely” szöveg, 43. § (4) bekezdésében a „hivatalból” szövegrész helyébe az „az üzemben tartó
nyilatkozatának figyelembevételével, hivatalból” szöveg lép.

15. §

(1) Hatályát veszti az R. 1. § (1) bekezdés b) pontjában az „és megszüntetésére” szövegrész, 3. § (5) bekezdés b) pontja,
16. § (5) bekezdése, valamint 39. § (5) bekezdése.
(2) 2012. július 1-jén hatályát veszti az R. 2. § (2) bekezdés c) pontja, 40. § (1) bekezdés b) pontjában a „vagy „C” ”szövegrész
és 40. § (5) bekezdés c) pontja.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 309/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelethez

A repülõtér területén lévõ általános építmények
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Terminál, utasforgalmi vagy cargo épület
Utasfolyosó és utashíd
Hangár
Irányító toronyépület
SRA-terület kerítése
Navigációs berendezések antennái”

A Kormány 310/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete
az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételérõl szóló
264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

2. §

Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételérõl szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet
2. számú mellékletének A/1. és A/2. táblázataiban, valamint a táblázatot követõ szövegrészben a „2010. évben”
szövegrész helyébe a „2010. évtõl” szöveg lép.
(1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 311/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete
a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról szóló
160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 15. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében a következõket rendeli el:
1. §

2. §
3. §

(1) A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról szóló 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: NCAr.) 8. § (1a) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a következõ
(1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A támogatás iránti kérelem érvénytelenségét az Alapprogram kezelõ szerve állapítja meg, melynek
eredményérõl a kérelem benyújtása szerinti módon tájékoztatja benyújtó szervezetet.”
(1b) Az Alapprogram kezelõ szerve – a hiánypótlási határidõ lejártát követõ 10 munkanapon belül – tájékoztatja
a hiánypótlást benyújtó szervezetet a hiánypótlás eredményérõl.”
(2) Az NCAr. 9/C § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A Kollégium az (1) bekezdés szerinti elõterjesztés kézhezvételétõl számított 30 napon belül dönt a szakmai
beszámolóról. Amennyiben a Kollégium a szakmai beszámolót egészben vagy részben elutasítja, döntését részletes
szakmai indoklással köteles ellátni.”
„(3) Az Alapprogram kezelõ szerve által egészben vagy részben el nem fogadott pénzügyi elszámolást a (2) bekezdés
szerinti szakmai beszámolóról történõ döntéshozatal során figyelembe kell venni.”
Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, és 2011. január 2-án hatályát veszti.
(1) Az NCAr.
a) 9. § (5) bekezdés elsõ mondatában a „Kollégiumok” szövegrész helyébe a „kötelezettségvállaló”,
b) 9. § (7) bekezdésében a „tárgyévet követõ év június 30-áig” szövegrész helyébe a „tárgyév szeptember 30-áig”,
c) 11. §-ában az „ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság” szövegrész helyébe
a „Wekerle Sándor Alapkezelõ”
szöveg lép.
(2) Hatályát veszti az NCAr.
a) 7. § (5) bekezdésében az „a támogatási szerzõdés megkötésekor” szöveg,
b) 9. § (5) bekezdésének második mondata,
c) 12. § (4) bekezdésében a „A 2005. évben” szöveg,
d) 12. § (5) bekezdésében a „2005. évben” szöveg.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 312/2010. (XII. 23.) rendelete
a Magyar Kármentõ Alapról szóló 252/2010. (X. 21.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés
i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A Magyar Kármentõ Alapról szóló 252/2010. (X. 21.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
[A Bizottság tagjai:]
„e) a Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány kijelölt képviselõje.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 313/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete
az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés a)–c), f)–g), m), p), x), továbbá
zsd)–zse) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következõ rendeletet alkotja:
1. §

(1) Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 2. § 6. pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[2. § E rendelet alkalmazásában]
„6. fejezetet irányító szerv és annak vezetõje:
a) az I. fejezetnél az Országgyûlés Hivatala és annak gazdasági fõigazgatója, a Közbeszerzések Tanácsa tekintetében
a Közbeszerzések Tanácsa testülete és annak elnöke, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tekintetében
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete és annak elnöke, a 7–15. címek tekintetében a Nemzetgazdasági
Minisztérium és a nemzetgazdasági miniszter,
b) a II. fejezetnél a Köztársasági Elnöki Hivatal és annak helyettes vezetõje,
c) a III. fejezetnél az Alkotmánybíróság és annak elnöke,
d) a IV. fejezetnél az Országgyûlési Biztosok Hivatala és az állampolgári jogok országgyûlési biztosa,
e) az V. fejezetnél az Állami Számvevõszék és annak fõtitkára,
f) a VI. fejezetnél az Országos Igazságszolgáltatási Tanács és annak elnöke,
g) a VIII. fejezetnél a Legfõbb Ügyészség és a legfõbb ügyész,
h) a IX. fejezetnél a Belügyminisztérium és a belügyminiszter,
i) a X. fejezetnél a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a közigazgatási és igazságügyi miniszter, a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala tekintetében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és annak elnöke, a Kormányzati
Ellenõrzési Hivatal tekintetében a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal és annak elnöke, a 19–20. cím tekintetében
a Nemzetgazdasági Minisztérium és a nemzetgazdasági miniszter,
j) a XI. fejezetnél a Miniszterelnökség és a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár, a 3. cím tekintetében
a Nemzetgazdasági Minisztérium és a nemzetgazdasági miniszter,
k) a XII–XV. és a XVIII. fejezetnél a minisztérium és a miniszter,
l) a XVI. fejezetnél a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és annak elnöke,
m) a XVII. fejezetnél a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a nemzeti fejlesztési miniszter, az Országos Atomenergia
Hivatal tekintetében az Országos Atomenergia Hivatal és annak fõigazgatója, a Magyar Energia Hivatal tekintetében
a Magyar Energia Hivatal és annak elnöke,
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n) a XIX. fejezetnél a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és annak elnöke,
o) a XX. fejezetnél a Nemzeti Erõforrás Minisztérium és a nemzeti erõforrás miniszter, a 21–22. címek tekintetében
a Nemzetgazdasági Minisztérium és a nemzetgazdasági miniszter,
p) a XXX. fejezetnél a Gazdasági Versenyhivatal és annak elnöke,
q) a XXXI. fejezetnél a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) és annak elnöke,
r) a XXXIII. fejezetnél a Magyar Tudományos Akadémia és annak elnöke,
s) a XLI–XLII. fejezetnél a Nemzetgazdasági Minisztérium és a nemzetgazdasági miniszter,
t) a XLIII. fejezetnél a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a nemzeti fejlesztési miniszter,
u) a XLIV. fejezetnél a Vidékfejlesztési Minisztérium és a vidékfejlesztési miniszter,
v) a külön jogszabályban meghatározott jogkör tekintetében a LXXI. fejezetnél a Nyugdíjbiztosítási Alap, valamint
az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) tekintetében a nemzeti erõforrás miniszter,
az igazgatási szervek tekintetében az ONYF vezetõje,
w) a külön jogszabályban meghatározott jogkör tekintetében a LXXII. fejezetnél az Egészségbiztosítási Alap, valamint
az OEP tekintetében a nemzeti erõforrás miniszter,
z) az elkülönített állami pénzalapok tekintetében az alappal való rendelkezésre jogosult, a felhasználásért felelõs
miniszter;”
(2) Az Ámr. 2. § 14. pontja a) és b) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[2. § E rendelet alkalmazásában]
[14 kezelõ szerv:]
„a) a központi kezelésû elõirányzatok esetén: a fejezetet irányító szerv, a központi költségvetés XLIII. fejezete esetén
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. és a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.,
b) a fejezeti kezelésû elõirányzatok esetén: a fejezetet irányító szerv vagy – abban az esetben, ha a fejezeti kezelésû
elõirányzatok feletti rendelkezési jogokat és az azokkal kapcsolatos feladatokat jogszabály a 109. § (4)–(6) bekezdése
alapján középirányító szervre vagy kezelõ szervre ruházta át – a középirányító szerv, kezelõ szerv az átruházott
jogkörök, feladatok, és – a 109. § (6) bekezdése szerinti esetben – elõirányzat-hányad tekintetében,”
2. §

Az Ámr. 3/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3/A. § (1) A költségvetési szervek és a fejezeti kezelésû elõirányzatok
a) kiadásait az Áht. 24. § (2) bekezdése szerinti elõirányzatok alkotják,
b) tárgyévi forrásai
ba) alaptevékenységéhez kapcsolódó tárgyévi forrásain belül kiemelt elõirányzatot képez
baa) a kapott támogatás, amely – a bab) pont szerinti eset kivételével – a központi költségvetésbõl,
a társadalombiztosítási költségvetési szervek részére a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, a helyi
önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, a helyi kisebbségi, az országos kisebbségi önkormányzat
költségvetésébõl származik,
bab) a mûködési és a felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, amelyek az elkülönített állami pénzalapból,
a baa) pontba nem tartozó esetben helyi önkormányzattól, többcélú kistérségi társulástól, a társadalombiztosítás
pénzügyi alapjaiból, a társadalombiztosítási költségvetési szervek részére a központi költségvetésbõl, az európai uniós
forrásból finanszírozott programok végrehajtására nyitott lebonyolítási vagy célelszámolási számlán lévõ
pénzeszközbõl, a fejezeti kezelésû elõirányzat bevételeként elszámolható összegbõl, a központi költségvetés
elõirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthetõ elõirányzatából, a helyi önkormányzati költségvetési szerv
esetén központi költségvetési fejezet elõirányzatából származnak,
bac) a közhatalmi bevételek, amelyek az igazgatási szolgáltatási díjból, a felügyeleti díjból, és a bírságbevételbõl
származnak,
bad) az intézményi mûködési bevételek, amelyek a mûködés során keletkezett bevételekbõl – így különösen az árués készletértékesítés, a nyújtott szolgáltatások ellenértéke, a bérleti és lízingdíj bevételek, az intézményi ellátási díjak,
az alkalmazottak térítése, az általános forgalmi adó bevételek- és visszatérülések, valamint a hozam- és
kamatbevételek – származnak,
bae) a felhalmozási bevételek, amelyek a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése és a pénzügyi
befektetések bevételeibõl származnak,
baf) a mûködési és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök, mint az államháztartáson kívülrõl származó olyan
források, amelyek ellenében az átadó államháztartáson kívüli szervezet vagy személy az ellátandó feladatot
meghatározhatja, de ellenszolgáltatást nem kér, az abból létrejött eredmény hasznosítási jogát nem köti ki,
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a költségvetési szervet vagy a központi, fejezeti kezelésû elõirányzat kezelõ szervét számlaadási kötelezettség külön
jogszabály alapján nem terheli,
bag) az elõzõ évi mûködési és felhalmozási célú maradvány átvétele, amely központi költségvetési szerv, fejezeti
kezelésû elõirányzat, valamint az államháztartás nem központi költségvetési alrendszere maradványából származik,
bah) a kölcsönök, amelyek a kapott kölcsönökbõl és a nyújtott kölcsönök visszatérüléseibõl származnak,
bai) a finanszírozási bevételek, amelyek a belföldi hitelmûveletek bevételeibõl és a külföldi finanszírozás bevételeibõl
származnak,
bb) a vállalkozási bevétel, amely a költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége során befolyó mûködési és
felhalmozási célú bevétel,
c) elõzõ évi (évekbeli), pénzforgalom nélküli forrásai
ca) az elõzõ évi elõirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele,
cb) az elõzõ évek vállalkozási maradványának igénybevétele.
(2) A központi kezelésû elõirányzatok kiadásaira és forrásaira az (1) bekezdés a) és baa)-bai) pontjaiban foglalt
szabályokat kell alkalmazni. Az alapok kiadásairól és bevételeirõl törvény rendelkezik.”
3. §

Az Ámr. 12. §-a kiegészül a következõ (11) bekezdéssel:
„(11) A költségvetési szervet – szakmai szempontból meghatározó – alaptevékenységének jellege szerint az irányító
szerv az államháztartásért felelõs miniszter által tájékoztatóban kiadott államháztartási szakágazati rendben
meghatározott szakágazatba – szakágazat számmal és megnevezéssel – sorolja be az alapító okiratban.”

4. §

Az Ámr. 14. § (2) bekezdésének nyitó szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha törvény vagy kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik, a középirányító szerv a következõ jogokat
gyakorolhatja az irányítása alá tartozó költségvetési szervek vonatkozásában:”

5. §

(1) Az Ámr. 15. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Az alapok kezelõje, továbbá – abban az esetben, ha a fejezeti kezelésû elõirányzatok feletti rendelkezési jogokat és
az azokkal kapcsolatos feladatokat jogszabály a 109. § (4)–(5) bekezdése alapján középirányító szervre, kezelõ szervre,
központi kezelésû elõirányzat esetén jogszabály kezelõ szervre ruházta át – a középirányító szerv, illetve az elõirányzat
kezelõ szerve az alapokkal, illetve a központi vagy fejezeti kezelésû elõirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodási,
könyvvezetési, adatszolgáltatási feladatait – figyelemmel a (9) bekezdésben foglaltakra is – a gazdasági szervezetével,
vagy ezekkel a feladatokkal külön megbízott más szervezeti egységével látja el.”
(2) Az Ámr. 15. §-a kiegészül a következõ (9) bekezdéssel:
„(9) Ha a megyei kormányhivatalokon belül mûködõ szakigazgatási szerv a fejezeti kezelésû elõirányzatok
meghatározott része felett a 109. § (6) bekezdése, továbbá vagy törvény alapján valamely alap elõirányzatai
meghatározott része felett rendelkezési joggal bír, az elõirányzatokkal, vagy jogszabályban meghatározott feladatai
ellátásával kapcsolatos gazdálkodási, nyilvántartás-vezetési, adatszolgáltatási feladatait az ezekkel a feladatokkal
külön megbízott, a szakigazgatási szerven belül mûködõ szervezeti egységével látja el.”

6. §

Az Ámr. 17. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkezõ helyi önkormányzati önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési
szervek esetén, ha azok számára az irányító szerv nem jelöl ki más költségvetési szervet, a 15. § (2) bekezdés
a)–b) pontjában meghatározott feladatok ellátásáért a költségvetési szerv vezetõje felel. Ez esetben a költségvetési
szerv vezetõjére a 18. § (1)–(4) bekezdésében, a pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó személyekre a 19. §
(1) bekezdésében elõírt követelményeket kell alkalmazni.
(5) E rendelet gazdasági vezetõre vonatkozó elõírásait a 15. § (7) bekezdése szerinti esetben a fejezetet irányító
szervnél, a 15. § (8) bekezdése szerinti esetben a középirányító, vagy kezelõ szervnél a kezelt alapokkal, központi és
fejezeti kezelésû elõirányzatokkal kapcsolatban a gazdálkodási, könyvvezetési, adatszolgáltatási feladatok ellátásáért
felelõs szervezeti egységek vezetõire nézve is megfelelõen alkalmazni kell. A megyei kormányhivatal gazdasági
vezetõjének feladatai nem terjednek ki a szakigazgatási szervein belül a 15. § (9) bekezdése alapján mûködõ szervezeti
egység feladataira, az ott megjelölt elõirányzatok és feladatok tekintetében a gazdasági vezetõ feladatainak
ellátásáért a szervezeti egység vezetõje felel.
(6) A gazdasági vezetõ a feladatait a költségvetési szerv – a 15. § (9) bekezdés szerinti szervezeti egység vezetõje
a szakigazgatási szerv – vezetõjének közvetlen vezetése és ellenõrzése mellett látja el. A gazdasági vezetõ az általa
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ellátott feladatok tekintetében a költségvetési szerv – a 15. § (9) bekezdés szerinti szervezeti egység vezetõje
a szakigazgatási szerv – vezetõjének helyettese abban az esetben is, ha munkaköri elnevezése, beosztása ezt nem
jelöli. Ezek a rendelkezések nem vonatkoznak a Legfõbb Ügyészség és az önkormányzati hivatal, a kormányhivatal,
a költségvetési szervi formában mûködõ autonóm államigazgatási szerv, valamint – a (7) bekezdésben foglaltak
kivételével – a minisztérium gazdasági vezetõjére, akik a szervezeti és mûködési szabályzatban megjelölt személy
vezetése és ellenõrzése alatt látják el feladataikat.”
7. §

Az Ámr. 32. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(3) A fejezetet irányító szerv a fejezeti költségvetési javaslatának a Nemzetgazdasági Minisztériummal való egyeztetését
megelõzõen]
„b) költségvetési javaslatot készít
ba) a fejezeti kezelésû elõirányzatokra,
bb) a saját (igazgatási) költségvetésére,”

8. §

Az Ámr. 48. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(1) A fejezeti kezelésû elõirányzat elemi költségvetése magában foglalja]
„b) az államháztartásért felelõs miniszter rendeletében meghatározott formájú finanszírozási tervét,”

9. §

Az Ámr. 51. § (7)–(8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A többcélú kistérségi társulás, valamint az általa alapított, illetve irányítása alá tartozó költségvetési szervek elemi
költségvetését az (1)–(3) bekezdés rendelkezéseinek megfelelõ alkalmazásával kell elkészíteni. A többcélú kistérségi
társulás munkaszervezete az elkészített és a társulási tanács elnöke által jóváhagyott elemi költségvetéseket – ha
a költségvetési törvény másként nem rendelkezik – a kistérségi határozat-tervezet társulási tanács elé terjesztésének
határidejét követõ harminc napon belül nyújtja be az Igazgatósághoz.
(8) A helyi önkormányzatok jogi személyiségû társulása, valamint az irányítása alá tartozó önállóan mûködõ és
gazdálkodó költségvetési szerv elemi költségvetését az (1)–(3) bekezdés rendelkezéseinek megfelelõ alkalmazásával
kell elkészíteni azzal, hogy a megállapodásban megjelölt vagy a társulásban megvalósuló feladat ellátását végzõ
költségvetési szerv székhelye szerinti önkormányzat költségvetési szerveire meghatározott módon kell az irányító
szerv vezetõje által jóváhagyott elemi költségvetést az Igazgatóság részére megküldeni.”

10. §

Az Ámr. 55. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„55. § (1) Ha jogszabály elõirányzat-átcsoportosításról, vagy elõirányzat-átcsoportosítással végrehajtott elõirányzatmódosításról rendelkezik, azon a központi költségvetés végrehajtása során
a) a központi költségvetési fejezeten belül a fejezetet irányító szerv által végrehajtott elõirányzat-módosítást, ha
a fejezet kiadási, bevételi és támogatási fõösszege nem változik, és
b) a központi költségvetés fejezetei közötti elõirányzat-átadást és átvételt, ha a központi költségvetés kiadási, bevételi
és támogatási fõösszege nem változik
is érteni kell.
(2) A Kormány hatáskörében elrendelt elõirányzat-átcsoportosításhoz – az elõterjesztés és a határozat
mellékleteként – a 6. számú mellékletben meghatározott adatlapot kell alkalmazni.
(3) A Kormány vagy miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó fejezetbe sorolt fejezeti kezelésû elõirányzat
fejezeten belüli átcsoportosítása során nem megengedett az átcsoportosított összeg jutalmazási célú felhasználása,
a jogszabályi elõírás alapján kötelezõen kifizetett jutalmak kivételével. A szabálytalanul felhasznált összeget
a jogosulatlanul igénybe vett támogatások visszaköveteléseinek szabályai szerint a költségvetési szervtõl el kell vonni.
(4) A fejezetet irányító szerv által a fejezeten belüli, vagy fejezetek közötti – megállapodáson alapuló –
elõirányzat-átcsoportosítás elrendelésére a fejezetet irányító szerv vezetõje vagy az általa írásban kijelölt, a fejezetet
irányító szerv állományába tartozó személy jogosult, és az intézkedést a 74. § szabályainak megfelelõen kijelölt
ellenjegyzõ ellenjegyzi.
(5) A fejezetek között az érintett fejezetet irányító szervek megállapodása alapján végrehajtott
elõirányzat-átcsoportosítás esetén, ha az átcsoportosított elõirányzat felhasználási célja szerint annak végsõ
felhasználója az elõirányzatot átvevõ fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szerv, a megállapodást ez
a költségvetési szerv is aláírja. Ebben az esetben a fejezetet irányító szerv arra vállal kötelezettséget, hogy az átvett
elõirányzatot a végsõ felhasználó rendelkezésére bocsátja, a felhasználás elszámoltatásában közremûködik, és a fel
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nem használt, továbbá a nem rendeltetésszerûen felhasznált elõirányzatot az átadó fejezet jelzése alapján elvonja,
az átcsoportosított elõirányzat végsõ felhasználója pedig a megállapodásban az átvevõ fejezetre nézve megállapított
összes egyéb kötelezettség teljesítéséért felel.”
11. §

Az Ámr. 56. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Amennyiben a fejezetet irányító szerv év közben a (6) bekezdés b) pontja szerinti eseti bevételhez jut,
a költségvetési törvényben jóváhagyott fejezeti kezelésû elõirányzatait – az 59/A. § (2) bekezdésében foglalt mértéket
meghaladó bevétel esetén az ott szabályozott engedélyt követõen – saját hatáskörben növelheti meg, vagy állapíthat
meg új elõirányzatot az eseti bevétel rendeltetésének megfelelõen.”

12. §

Az Ámr. 57. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék felhasználása
57. § (1) A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék felhasználásáról – az államháztartásért felelõs
miniszter önállóan, vagy az államháztartásért felelõs miniszter és a fejezetet irányító szerv vezetõjének együttesen
benyújtott elõterjesztése alapján – a Kormány határozatban dönt. A fejezetet irányító szerv vezetõjének
az elõterjesztésben nyilatkoznia kell arról, hogy a benyújtást megelõzõen elvégzett felülvizsgálat alapján a fejezet
költségvetésében az igényelt feladat ellátására felhasználható szabad elõirányzat, pénzeszköz nem áll rendelkezésre,
és az összeget visszatérítési kötelezettséggel igényli-e.
(2) Visszatérítési kötelezettséggel igényelt összeg esetében az elõterjesztésben meg kell jelölni a visszafizetés
tervezett idõpontját.
(3) Az elõterjesztés és a határozat mellékletében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék
elõirányzatának azonos összegû csökkentése mellett fel kell tüntetni
a) a felhasználás jogcímét és az elszámolás idõpontját,
b) a felhasználó fejezetet, költségvetési címet, alcímet, jogcímcsoportot, jogcímet, elõirányzat-csoportot, kiemelt
elõirányzatot,
c) az elõirányzat egyszeri vagy tartós jellegét, összegét,
d) az esetleges visszafizetési kötelezettséget és a visszafizetés idõpontját,
e) a következõ évekre áthúzódó kötelezettségvállalást,
f) az elõirányzat-teljesítés, az elõirányzat-felhasználás módját,
továbbá az elõterjesztésben tájékoztatni kell a Kormányt a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék
szabad elõirányzatának összegérõl.
(4) Az elõterjesztés és a határozat mellékleteként a 6. számú mellékletben meghatározott adatlapot kell alkalmazni.
(5) Ha a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék terhére történõ igény szerinti elõirányzatátcsoportosításhoz szükség van a fejezeti kezelésû elõirányzat felhasználására vonatkozó szabályozás
megváltoztatására, a benyújtáskor csatolni kell a szabályozás módosításának tervezetét.”
13. §

Az Ámr. 58. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Elõirányzatok megváltoztatása a fejezetet irányító szerv hatáskörében
58. § (1) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik a fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésû elõirányzatok és az irányítása
alá tartozó központi költségvetési szervek esetén
a) gyakorolja az Áht. 27. § (3)–(5) bekezdésében és 27/A–27/B. §-ában meghatározott jogokat,
b) a Kormány döntése vagy a fejezetet irányító szervek megállapodása alapján átcsoportosított összeggel a kiadási és
az ahhoz kapcsolódó támogatási elõirányzatokat megváltoztathatja,
c) a bevételek elmaradása esetén – az elmaradás okainak értékelése alapján – a kiadások és a bevételek elõirányzatát
a támogatási elõirányzat egyidejû változtatásával vagy változtatása nélkül csökkentheti.
(2) Az Áht. 27/B. § (1) bekezdése és 100/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti átcsoportosításhoz a Kormány irányítása alá
tartozó fejezetet irányító szervnek abban az esetben kell az államháztartásért felelõs miniszter elõzetes engedélyét
kérnie, ha a tárgyévben az elõirányzat-átcsoportosítás során csökkenteni tervezett elõirányzat-csoportból addig
átcsoportosított elõirányzatok összevont összege meghaladja, vagy az átcsoportosítás végrehajtásával meghaladná
az adott elõirányzat-csoport eredeti kiadási elõirányzata fõösszegének 10%-át.
(3) A fejezetet irányító szerv az irányítása alá tartozó költségvetési szerv elõirányzatát nem csökkentheti a miniszter
által adományozott kitüntetések, elismerések, és az irányító szerv jutalmazási vagy más teljesítményösztönzési célú
kifizetései pénzügyi fedezetének biztosítása céljából.
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(4) E §-ban foglalt intézkedések elrendelésére a fejezetet irányító szerv vezetõje, vagy az általa írásban kijelölt,
a fejezetet irányító szerv állományába tartozó személy jogosult, és az intézkedést a 74. § szabályainak megfelelõen
kijelölt ellenjegyzõ ellenjegyzi.”
14. §

Az Ámr. 59/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az Áht. 27/B. § (2) bekezdése és 100/B. § (1) bekezdése szerinti többletbevétel felhasználásának engedélyezésére
és a bevételi elõirányzatok módosítására e § rendelkezéseit kell alkalmazni. E § alkalmazásában többletbevétel
a költségvetési szerv és a fejezeti kezelésû elõirányzat közhatalmi bevételek, intézményi mûködési bevételek és
felhalmozási bevételek kiemelt elõirányzat eredeti – az 58. § (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a csökkentett
módosított – elõirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg.”

15. §

(1) Az Ámr. 60. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A költségvetési szerv saját elõirányzat-módosítási hatáskörében – az irányító szerv és a Kincstár egyidejû
tájékoztatása mellett – kiadási és bevételi elõirányzatának fõ összegét, a kiemelt elõirányzatokat és azokon belül
a megfelelõ tételek elõirányzatait a 3/A. § (1) bekezdés bab), baf), bag) és bah) pontja szerinti bevételek eredeti
– az 58. § (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a csökkentett módosított – elõirányzatán felül pénzügyileg teljesült
összeggel, az Áht. 24/B. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a kötelezettségvállalással terhelt
elõirányzat-maradványából és vállalkozási tartalékából megemelheti.”
(2) Az Ámr. 60. §-a kiegészül a következõ (6) bekezdéssel:
„(6) E §-ban foglalt intézkedések elrendelésére az érintett elõirányzat felett a költségvetési szerv vezetõje, vagy
az általa írásban felhatalmazott, a költségvetési szerv állományában lévõ személy jogosult, és az intézkedést a 74. §
szabályainak megfelelõen kijelölt ellenjegyzõ ellenjegyzi.”

16. §

(1) Az Ámr. 62. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem alapján az államháztartásért felelõs miniszter a helyi önkormányzatokért felelõs
miniszterrel és az átcsoportosításban érintett miniszterrel egyetértésben intézkedik az elõirányzatok módosításáról.
A módosított elõirányzatról a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter a Kincstáron keresztül harminc napon belül
értesíti a helyi önkormányzatot.”
(2) Az Ámr. 62. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Az Áht. 64/B. § (1) bekezdésében meghatározott lemondás esetén a helyi önkormányzat az Igazgatóság útján
kezdeményezi a helyi önkormányzatokért felelõs miniszternél az elõirányzat módosítását, és egyidejûleg megküldi
az Igazgatóságnak – a nettó finanszírozás keretében folyósított központi költségvetési források kivételével –
a visszafizetés teljesítésérõl szóló pénzügyi szolgáltatói igazolást. A helyi önkormányzatokért felelõs miniszter
a legkésõbb a tárgyév november 30-áig beérkezõ elõirányzat-módosítási kezdeményezéssel, valamint az Áht. 64/A. §
(3) bekezdés b) pontja szerinti határozattal összefüggõ tárgyévi elõirányzat-módosítást harminc napon belül
a Kincstáron keresztül igazolja vissza. Az Áht. 63. § (3) bekezdése alapján nettó módon folyósított központi
költségvetési támogatások esetében a lemondással érintett összeg visszavonása a nettó finanszírozás keretében
történik. A tárgyév november 30-a után a helyi önkormányzatokért felelõs miniszterhez beérkezõ
kezdeményezésekben, határozatokban rögzített elõirányzat-változást a helyi önkormányzat az Áht. 80. §-ában elõírt
év végi költségvetési beszámoló készítése során köteles figyelembe venni. Errõl az Igazgatóság a helyi
önkormányzatot értesíti.”
(3) Az Ámr. 62. § (12) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(12) A helyi önkormányzat elõirányzatának módosításáról a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter intézkedik,
amelyrõl a Kincstáron keresztül értesíti a helyi önkormányzatot.”

17. §

Az Ámr. 65. § (5) bekezdés af) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(5) A felülvizsgálati eljárás során hozott határozatnak tartalmaznia kell]
[a) a rendelkezõ részben]
„af) a jövedelemkülönbség mérséklés jogtalan igénybevétele után az Áht. 64/A. § (4) bekezdése szerinti igénybevételi
kamatot, a költségvetési törvényben foglalt eltérésekkel,”
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18. §

(1) Az Ámr. 72. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Kötelezettségvállalásra – jogszabályban meghatározott kivétellel – ]
„b) a központi és a fejezeti kezelésû elõirányzat kezelõ szerve, az alapok esetén a fejezetet irányító szerv vagy
a kötelezettségvállalásra törvényi rendelkezés alapján jogosult más szerv, törvényben meghatározott feladatai
ellátása érdekében ideértve a megyei kormányhivatalok szakigazgatási szervét is,”
(2) Az Ámr. 72. §-a kiegészül a következõ (5) bekezdéssel:
„(5) A (3) bekezdés alkalmazásában a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetérõl és egyes szervek kijelölésérõl szóló
273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés c)–d) pontjában és 1. § (3)–(4) bekezdésében meghatározott szervek
vezetõit is a kötelezettséget vállaló szerv vezetõjének kell tekinteni a számukra biztosított elõirányzatok terhére
vállalható kötelezettségek tekintetében.”

19. §

Az Ámr. 74. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(2) A kötelezettséget vállaló szervnél a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére]
„a) gazdasági szervezettel rendelkezõ költségvetési szerv, központi és a fejezeti kezelésû elõirányzat kezelõ szerve
vagy az alap felett rendelkezni jogosult szerv esetén a gazdasági vezetõ, illetve a központi és a fejezeti kezelésû
elõirányzat, alap gazdálkodási feladatait ellátó külön szervezeti egységének vezetõje, a 15. § (9) bekezdése szerinti
esetben a szakigazgatási szerv szervezeti egységének vezetõje, vagy az általuk írásban kijelölt, a b)–c) és e)–j) pontban
foglalt esetek kivételével a kötelezettséget vállaló szerv alkalmazásában álló személy,”

20. §

Az Ámr. 75. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kötelezettségvállalást követõen gondoskodni kell annak nyilvántartásba vételérõl – ideértve a következõ évi
költségvetési keretszámokat determináló összegek nyilvántartásba vételét is –, és a kötelezettségvállalás értékébõl
az adott évet terhelõ rész lekötésérõl az érintett elõirányzatok szabad keretének terhére. A lekötést legalább a kiemelt
elõirányzatok szintjén kell végrehajtani. A nyilvántartás tartalmazza legalább a kötelezettségvállalás azonosító számát,
a kötelezettségvállalást tanúsító dokumentum megnevezését, iktatószámát, keltét, a kötelezettségvállaló nevét,
a kötelezettségvállalás tárgyát, összegét, évek szerinti forrását, a kifizetési határidõket és azok jogosultjait, továbbá
a teljesítési adatokat.”

21. §

Az Ámr. 76. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A szakmai teljesítés igazolása a kiadás utalványozása elõtt történik. A szakmai teljesítés igazolása során
ellenõrizhetõ okmányok alapján – az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott természetbeni ellátások esetében
a külön jogszabály szerint – ellenõrizni, szakmailag igazolni kell a kiadások teljesítésének jogosságát,
összegszerûségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében – ha a kifizetés vagy annak egy
része az ellenszolgáltatás teljesítését követõen esedékes – annak teljesítését.”

22. §

(1) Az Ámr. 81. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az államháztartáson belülrõl, illetve államháztartáson kívülrõl továbbadási céllal juttatott pénzeszközzel az átvevõ
költségvetési szerv – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – az elõirányzatait nem módosíthatja, e forrás terhére
kötelezettséget nem vállalhat, azt az átvételkor továbbadási célú bevételként, átadáskor a továbbadási célú bevételek
csökkentéseként kell elszámolnia.”
(2) Az Ámr. 81. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Amennyiben a költségvetési szerv az alaptevékenysége ellátásához kapcsolódóan meghatározott feladat
ellátására támogatásban részesül, a támogatás összegét úgy kell megállapítani, hogy az fedezetet nyújtson a felmerült
közvetlen és közvetett költségekre is. E rendelkezést nem kell alkalmazni az európai uniós forrásból finanszírozott
támogatásokra.”

23. §

Az Ámr. 109. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„109. § (1) A fejezeti kezelésû elõirányzatok feladatfinanszírozási körbe nem tartozó elõirányzatai és az elkülönített
állami pénzalapok nem alanyi jogon nyújtott ellátások, támogatások folyósítására, kedvezmények megtérítésére
szolgáló elõirányzatai (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt: elõirányzatok) felhasználására a 110–131. §
rendelkezéseit kell alkalmazni. Az elõirányzatok pályázati rendszer keretében történõ felhasználása során
a 132–136. §-ban meghatározott szabályokat is alkalmazni kell.
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(2) Az I. fejezet 4. cím 3. Az Országgyûlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai alcím, az I. fejezet 4. cím 8. Volt
köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai alcím, a XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. cím, 4. alcím,
1. Gazdaságfejlesztés Operatív Program jogcímcsoport „JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök” prioritása, valamint
a XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. cím, 4. alcím, 29. Közép-magyarországi Operatív Program jogcímcsoport
„A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése” prioritása terhére megvalósuló 1.3. intézkedés
tekintetében e fejezet elõírásait – az e §-ban foglalt elõírások kivételével – nem kell alkalmazni.
(3) A 7. számú mellékletben megjelölt elõirányzatok, részelõirányzatok, felhasználási jogcímek (a továbbiakban
együtt: azonos célú elõirányzatok) felhasználása során – az európai uniós forrásból finanszírozott támogatások
felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás elõirányzatai kivételével, a Területi Együttmûködés
elõirányzatra külön jogszabályokban meghatározott eltérésekkel – a 110–136. §-ok rendelkezéseit a 137–153. §-ban
foglalt eltérésekkel, kiegészítésekkel kell alkalmazni.
(4) A fejezetet irányító szerv a 14. § (2) bekezdés g)–h) pontjában, továbbá törvényben vagy kormányrendeletben
meghatározottak szerinti, a fejezeti kezelésû elõirányzatokkal kapcsolatos jogait az Áht. 100/J. § (2) bekezdése szerinti
jogszabályban középirányító szervre ruházhatja.
(5) A fejezetet irányító szerv egyes fejezeti kezelésû elõirányzatokra nézve az Áht. 100/J. § (2) bekezdése szerinti
jogszabályban kijelölheti azt a kezelõ szervet, amelynek elõirányzat-átcsoportosítás nélkül átadja a fejezeti kezelésû
elõirányzat felett gyakorolt jogai és kötelezettségei – így különösen pályázat kiírása, a 112. § (2) bekezdés a)–b) pontja
szerinti okirat kiadása és visszavonása vagy szerzõdés megkötése, módosítása, az attól történõ elállás, annak
felmondása, utalványozás, beszámoltatás, felhasználás ellenõrzése, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás
visszakövetelése, a könyvvezetési és beszámolási kötelezettségek teljesítése – meghatározott körét. A jogszabályban
tételesen meg kell határozni az érintett fejezeti kezelésû elõirányzatokat, valamint az átadott jogosultságok
és kötelezettségek körét. A kezelõ szervre nem lehet átruházni a fejezeti kezelésû elõirányzatok tervezésével és
megváltoztatásával összefüggõ feladatokat, valamint a fejezetet irányító szerv beszámolási kötelezettségének
teljesítésével kapcsolatos felelõsséget.
(6) A fejezetet irányító szerv egyes fejezeti kezelésû elõirányzatok szakigazgatási szervenként kiemelt elõirányzati
bontásban meghatározott részére nézve az Áht. 100/J. § (2) bekezdése szerinti jogszabályban kijelölheti valamely
megyei kormányhivatal keretén belül mûködõ szakigazgatási szervet arra, hogy a meghatározott rész felett
az (5) bekezdésben rögzített jogait gyakorolja. A jogszabályban megjelölt elõirányzat-hányadot terhelõ kifizetések
teljesítésére az államháztartásért felelõs miniszter rendeletében foglaltak szerint külön, a fejezeti kezelésû
elõirányzatok gazdálkodásának lebonyolítására szolgáló számlához kapcsolódó alszámla vezethetõ. Az alszámla
forrásait a szakigazgatási szerv által a feladatai ellátása során beszedett, a fejezeti kezelésû elõirányzat javára
elszámolandó bevételek, továbbá a fejezetet irányító szervtõl – a szakigazgatási szerv által rendelkezésére bocsátott
adatok alapján – érkezõ átutalások képezik.
(7) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatások rendelkezésre bocsátása külön jogszabályban foglaltak
szerint, közremûködõ szervezeten keresztül történhet.
(8) Az Áht. 100/J. § (2) bekezdése szerinti miniszteri rendeletben vagy a jogalkotási jog hiányában a fejezetet irányító
szerv vezetõje által kiadott szabályzatban rendelkezni kell
a) a fejezeti kezelésû elõirányzatok 110. § (1) vagy (3) bekezdés szerinti felhasználási módjáról,
b) a támogatható tevékenységekrõl és kedvezményezettekrõl,
c) a támogatások – pályázati úton vagy egyedi döntéssel történõ – elosztási módjáról,
d) a fejezeti kezelésû elõirányzat forrásai rendelkezésre bocsátásának módjáról [124. §], az elõleg folyósításának
lehetõségérõl,
e) a visszafizetést szolgáló biztosítékokról,
f) a beszámolás és a visszakövetelés rendjérõl, a felhasználás ellenõrzési szabályairól,
g) a fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásával kapcsolatos rendelkezési jogosultságokról, ideértve
az (5)–(6) bekezdés szerinti kezelõ szerv esetleges kijelölését is,
h) az éven túli kötelezettségvállalás lehetõségérõl, eseteirõl, módjáról, és
i) a pályázatok lebonyolításának és a visszatérítési kötelezettséggel nyújtható támogatások különös szabályairól, és
j) a 131. §-ban foglaltakról.
(9) Az Áht. 100/J. § (2) bekezdése szerinti belsõ normát a fejezetet irányító szerv vezetõje a fejezeti kezelésû
elõirányzatok 20. § (4) bekezdése szerinti szabályzataként adja ki, amelyben rendelkezni kell különösen a fejezeti
kezelésû elõirányzatok megváltoztatásának, a támogatói döntések meghozatalának és a kötelezettségek vállalásának
belsõ egyeztetési és engedélyezési eljárási, továbbá dokumentációs szabályairól, határidõirõl, a pénzügyi teljesítés,
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a beszámoltatás, az ellenõrzés feladatainak rendjérõl, mindezek határidõirõl, szervezeti megosztásáról és az egyes
szervezeti egységek feladatairól. Ha a fejezetet irányító szerv a szabályzatot jogalkotási jog hiányában adja ki,
a szabályzatnak rendelkeznie kell a (8) bekezdés szerinti kérdésekrõl is.
(10) A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó fejezetek esetén a (8)–(9) bekezdés szerinti jogszabály,
szabályzat hiányában a Kormány – az államháztartásért felelõs miniszter javaslatára – elrendelheti az érintett fejezeti
kezelésû elõirányzatok felhasználásának felfüggesztését.”
24. §

Az Ámr. 120. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A fejezetet irányító szerv az Áht. 122/B. §-ában meghatározott adatszolgáltatást a 9/a. számú melléklet szerint
teljesíti. Az adatszolgáltatás nyilvános adatait a Kincstár a honlapján közzéteszi, a nem nyilvános adatokhoz
a támogatók számára – jogosultság igénylés útján – elérhetõséget biztosít.”

25. §

(1) Az Ámr. 122. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Kincstár a köztartozások figyelemmel kísérése érdekében az e fejezet rendelkezései alapján bejelentett
költségvetésbõl nyújtott támogatások kedvezményezettjeinek az Áht. 18/C. § (13) bekezdésében meghatározott
adatait elektronikus úton megküldi az állami adóhatóság részére.
(2) Az állami adóhatóság az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján tájékoztatja a Kincstárt, amennyiben
a kedvezményezettnek az adatszolgáltatást megelõzõ hónap utolsó napjáig esedékessé vált és meg nem fizetett
köztartozása, illetve behajthatatlanság miatt törölt köztartozása van, vagy azt megfizette, illetve arra fizetési
könnyítést (halasztást, részletfizetést) kapott. A tájékoztatás elektronikusan, a Kincstár és az állami adóhatóság közötti
megállapodásban rögzített idõpontban és adatstruktúrában történik. A Kincstár a monitoringrendszer számára
az e fejezet elõírásai szerint bejelentett költségvetésbõl nyújtott támogatások esetén a 8. számú melléklet
5.2. pontjában megjelölt jogosultakat elektronikus úton tájékoztatja a vonatkozó köztartozási információkról.
(3) A költségvetésbõl nyújtott támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetbõl európai uniós
forrásból finanszírozott költségvetésbõl nyújtott támogatások esetén a közremûködõ szervezet, annak hiányában
az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatások folyósítója) közvetlenül fordulhat az állami adóhatósághoz
a kedvezményezettek köztartozás-mentességének ellenõrzése céljából az (1) bekezdés alapján nem bejelentett
elõirányzatok esetében. A megkeresés elektronikus úton, az állami adóhatóság által meghatározott formában
történik. Kötelezõ az állami adóhatóság – általa meghatározott formában történõ – közvetlen megkeresése abban
az esetben, ha – a Kincstár által az (1) bekezdés szerint teljesített bejelentés idõigényét is figyelembe véve –
az utalványozás tervezett idõpontjáig a támogatás folyósítójánál rendelkezésre álló legutóbbi, a (2) bekezdés szerint
fogadott adatszolgáltatás tartalmának kialakítása során a kedvezményezett köztartozás-mentessége még nem volt
vizsgálható és a kedvezményezett nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”
(2) Az Ámr. 122. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Ha a köztartozás teljesítésére az állami adóhatóság határozatában új esedékességi határidõt állapít meg, az új
idõpontig a határozatban megjelölt összeget e rendelet alkalmazása során nem kell lejárt köztartozásként kezelni.”

26. §

Az Ámr. 131. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Törvény vagy kormányrendelet eltérõ rendelkezése hiányában a nem közigazgatási hatósági határozattal
államháztartáson kívüli kedvezményezetteknek biztosított költségvetésbõl nyújtott támogatások esetén a támogatás
igénylõje vagy a kedvezményezett a fejezetet irányító szerv vezetõjénél kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra,
a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy
a támogatási szerzõdések megkötésére, a költségvetésbõl nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére
vonatkozó eljárás jogszabálysértõ. A kifogás benyújtásával, elbírálásával kapcsolatos eljárási szabályokat az Áht.
100/J. § (2) bekezdése alapján kiadott jogszabályban, jogalkotási jog hiányában nyilvános szabályzatban kell
meghatározni.”

27. §

Az Ámr. kiegészül a következõ 140/A. §-sal:
„140/A. § (1) Nem nyújthat be pályázatot az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és a Kohéziós
Alap forrására az a helyi önkormányzat – ideértve a helyi önkormányzat részvételével mûködõ települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulását, helyi önkormányzatok társulását, valamint a 2007–2013 idõszakban
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló rendeletben foglaltak szerint létrehozott konzorciumot is –,
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amely a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történõ csatlakozásáról szóló 2004. évi XXX. törvény X. melléklet
8. Környezetvédelem címszó alatt elõírt határidõig a szennyvízkezeléssel kapcsolatban a 91/271 EGK irányelv 3, 4. és
13. cikkét, az ivóvízkezeléssel kapcsolatban a 98/83/EK irányelvet, valamint a hulladékkezeléssel kapcsolatban
2006/12/EK irányelven és 94/62/EK irányelvet átültetõ jogszabályban elõírt kötelezettségeket 2011. január 1-jéig nem
teljesítette, a teljesítésre irányuló beruházások nincsenek folyamatban, vagy a teljesítés érdekében nem nyújtott be
pályázatot.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a helyi önkormányzat vagy a részvételével
mûködõ többcélú kistérségi társulás, helyi önkormányzatok társulása, valamint a 2007–2013 idõszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló rendeletben foglaltak szerint létrehozott konzorcium 2011.
január 1-jét követõen
a) jogszabály által elõírt kötelezõ feladat teljesítése érdekében nyújt be pályázatot,
b) az (1) bekezdésben foglalt kötelezettsége teljesítése érdekében nyújt be pályázatot, vagy
c) az a) és b) pontokon kívüli okból nyújt be pályázatot, de van olyan b) pont szerinti pályázata, amelynek tekintetében
ca) egyfordulós pályáztatás már érvényes támogatási döntés született, vagy
cb) kétfordulós pályáztatás esetén a projektkoncepciót már elfogadták.
(3) A (2) bekezdés cb) pontja szerinti esetben, ha a részletes projektjavaslat a derogáció teljesítésére vonatkozó
pályázati útmutatóban rögzített határidõig nem kerül benyújtásra, az (1) bekezdésben foglalt tilalmat ismételten
alkalmazni kell. A projektkoncepció elfogadása és a részletes projektjavaslat benyújtására rendelkezésre álló határidõ
között megítélt, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból, valamint a Kohéziós Alapból
folyósítandó költségvetésbõl nyújtott támogatások – a (2) bekezdés a) és b) pontjában foglalt kivétellel –
felfüggesztésre kerülnek az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében készített pályázat ismételt
benyújtásáig.”
28. §

Az Ámr. 156. §-a kiegészül a következõ (3) bekezdéssel:
„(3) A költségvetési szerv vezetõje köteles szabályozni a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét, amely
– a fejezetet irányító szervek kivételével – a költségvetési szerv szervezeti és mûködési szabályzatának mellékletét
képezi.”

29. §

Az Ámr. 160. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„160. § (1) A költségvetési szerv vezetõje köteles olyan monitoring rendszert mûködtetni, mely lehetõvé teszi
a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését.
(2) A költségvetési szerv monitoring rendszere az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti
nyomon követésbõl, valamint az operatív tevékenységektõl függetlenül mûködõ belsõ ellenõrzésbõl áll.”

30. §

Az Ámr. 174. §-a kiegészül a következõ (3a) és (3b) bekezdéssel:
„(3a) A (3) bekezdésben meghatározott felhatalmazó levél hiányában, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és
átengedett személyi jövedelemadója fejezet terhére történõ költségvetési támogatás utalványozását a helyi
önkormányzatokért felelõs miniszter felfüggeszti. A felhatalmazó levél pótlásáról szóló kincstári értesítést követõen
a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter a felfüggesztett támogatást utalványozza. A Kincstár a nettó
finanszírozáson kívüli támogatást az utalványozást követõ banki napon teljesíti a helyi önkormányzatok részére.
A nettó finanszírozás hatálya alá tartozó támogatás felfüggesztése esetén a folyósítás a pótlást követõ nettó
finanszírozási támogatás – 16. számú melléklet szerinti – utalási idõpontjában teljesíthetõ.
(3b) A Kincstár minden hónap 5-éig írásban tájékoztatja a helyi önkormányzatokért felelõs minisztert az adott
hónapban felhatalmazó levéllel nem rendelkezõ önkormányzatokról, többcélú kistérségi társulásokról.”

31. §

(1) Az Ámr. 180. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A Kincstár a január havi keret megállapításakor a (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatást a költségvetési szerv
elõzetes kincstári költségvetése alapján állapítja meg, amelyet – a Honvédelmi Minisztérium és a Polgári
Nemzetbiztonsági Szolgálatok kivételével – a személyi juttatások eredeti támogatási elõirányzata 1/12-ének 40%-ával
és a munkaadókat terhelõ járulékok eredeti támogatási elõirányzata 1/12-ével csökkent a személyi juttatásokat,
valamint egyéb kifizetéseket terhelõ, illetve azokkal összefüggésben felmerülõ és az államháztartás alrendszereit
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megilletõ közterhek biztosítása érdekében. A Kincstár elnöke e mértéktõl az irányító szerv kezdeményezésére eltérést
engedélyezhet.
(4) Ha a kincstári költségvetéssel rendelkezõ költségvetési szervnek az elismert tartozásállományáról benyújtott
adatszolgáltatása alapján az állammal vagy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben tartozása van,
a Kincstár az idõarányos elõirányzat-felhasználási keret megnyitását megelõzõen a tartozás összegét, legfeljebb
azonban a megnyitandó keret 50%-át a köztartozás zárolt fedezeti számlán történõ elkülönítéssel zárolja.
(5) Az állami adóhatóság heti rendszerességgel tájékoztatja a Kincstárt a kincstári költségvetéssel rendelkezõ
költségvetési szervek tartozásállományáról. Amennyiben a tájékoztatás alapján megállapítható, hogy a költségvetési
szerv tartozásállománya magasabb az általa bejelentett összegnél, a Kincstár a (4) bekezdés szerint jogosult további
elõirányzat-felhasználási keret zárolására.”
(2) Az Ámr. 180. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A személyi juttatásokat, valamint egyéb kifizetéseket terhelõ, illetve azokkal összefüggésben felmerülõ és
az államháztartás alrendszereit megilletõ közterhek befizetési kötelezettségének teljesítéséhez a Kincstár
a tárgyévben aktuális havi és az egyidejûleg megküldött önrevízióra vonatkozó adóbevallás „A” részének ûrlapjaiból
a Kincstár által biztosított leválogató programmal elõállított és elektronikus úton megküldött adatszolgáltatás alapján
a befizetési kötelezettségeket a költségvetési szervek – beleértve a teljes egészében bevételbõl gazdálkodó szerveket
is – elõirányzat-felhasználási keretszámlájának megterhelésével teljesíti.”
32. §

Az Ámr. 192. §-a kiegészül a következõ (6)–(8) bekezdéssel:
„(6) Az (1) bekezdésben szereplõ költségvetési szerv a Kincstár által benyújtott beszedési megbízások teljesítése
érdekében köteles a felhatalmazást a számlavezetõ hitelintézet részére megadni. A felhatalmazó levelet
a 10032000-01457254 „Helyi önkormányzatok kötelezettségei” számla javára kell kitölteni.
(7) A (6) bekezdés szerinti dokumentációt a területileg illetékes igazgatóság útján a Kincstár részére kell megküldeni.
A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzforgalmi számlavezetõ pénzintézet váltása esetén az új számlavezetõ
ellenjegyzésével aláírt felhatalmazó levél eredeti példányát, a pénzintézetváltás bejelentésével egyidejûleg
ugyancsak köteles megküldeni.
(8) A (7) pontban foglalt kötelezettség elmulasztása esetén a Kincstár az Egészségbiztosítási Alap terhére folyósított
támogatás utalását a pótlásig felfüggeszti, azt a pótlást követõ banki napon teljesíti.”

33. §

(1) Az Ámr. 195. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A (3)–(4) bekezdésben foglaltak megfelelõen irányadók a helyi önkormányzat által kötelezettségvállalással terhelt,
az Áht. 64–64/B. §-ának hatálya alá tartozó, a központi költségvetésbõl származó támogatások maradványként
feltüntetett, tárgyévben nem teljesített elõirányzatainak összegére is.”
(2) Az Ámr. 195. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) Az (1)–(2) bekezdésben foglaltak szerinti visszafizetési kötelezettség, illetve az önkormányzatot megilletõ
pótlólagos hozzájárulás és támogatás kiutalás összegének megállapítása és teljesítése során az alábbiak szerint kell
eljárni:
a) az Áht. 64–64/A. §-ának hatálya alá tartozó normatív állami hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású
támogatások, valamint a helyi önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatás
egyenlegét,
b) az Áht. 64–64/A. §-ának hatálya alá nem tartozó központi költségvetésbõl származó támogatások összegét
jogcímenként
kell megállapítani és megfizetni.”

34. §

Az Ámr. 202. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kincstári költségvetési jelentés magában foglalja a kincstári költségvetés éves elõirányzatait, a tárgyhónap
végéig igénybe vett elõirányzat-felhasználási kereteit, a tárgyhónap végéig teljesített kiadásait, bevételeit, zárolt
elõirányzatait, és a még nem teljesült kötelezettségvállalásokat teljeskörûen. A 109. § (6) bekezdése szerinti fejezeti
kezelésû elõirányzatok esetén a kincstári költségvetési jelentésben elkülönítetten jelennek meg a megyei
kormányhivatalok által kezelt, és az adott fejezeti kezelésû elõirányzat egyéb elõirányzat-hányadainak adatai.
(3) A kincstári költségvetési jelentést a Kincstár a tárgyhónapot követõ hónap 10. napjáig honlapján – a Polgári
Nemzetbiztonsági Szolgálatok és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok kivételével – közzéteszi, ahol
a) a költségvetési szerv, központi, fejezeti kezelésû elõirányzat, alapkezelõ szerve a saját vagy kezelt elõirányzatai,
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b) a fejezetet irányító szerv az irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt valamennyi költségvetési szerv, központi és
fejezeti kezelésû elõirányzat, alap,
c) az államháztartásért felelõs miniszter valamennyi költségvetési szerv, központi és fejezeti kezelésû elõirányzat, alap
adatait megtekintheti, letöltheti.”
35. §

Az Ámr. 241. §-a kiegészül a következõ (13) bekezdéssel:
„(13) Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ települési önkormányzatok 2010. évi vagy az azt megelõzõ
év(ek) támogatása év végi elszámolása, felülvizsgálata, helyszíni vizsgálata során e rendelet elõírásai közül a 195. §
(10) bekezdésének rendelkezéseit a 2011. január 1-je elõtt hatályos szövegével kell alkalmazni.”

36. §

Az Ámr. 242. §-a kiegészül a következõ (5) bekezdéssel:
„(5) Ha e rendelet az OEP, az ONYF, vagy a társadalombiztosítás igazgatási szerveirõl rendelkezik, azon kizárólag
az önálló költségvetési szervként mûködõ társadalombiztosítási költségvetési szerveket kell érteni, a megyei
kormányhivatalok társadalombiztosítási szakigazgatási szerveit nem.”

37. §

(1) Az Ámr. 3. számú mellékelte helyébe e rendelet 1. számú melléklete, 7. számú mellékelte helyébe e rendelet 2. számú
melléklete, 10. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete, 15. számú melléklete helyébe e rendelet
4. számú melléklete, 19/A. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete, 22. számú melléklete helyébe
e rendelet 6. számú melléklete lép.
(2) Az Ámr. kiegészül e rendelet 7. számú melléklete szerinti 9/a. számú melléklettel.
(3) Az Ámr. 16. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

38. §

(1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet 1–17. §-a, 18. § (1) bekezdése, 19–36. §-a, 37. § (1)–(2) bekezdése, 39. §-a, 40. § (1)–(2) bekezdése, valamint
43. §-a 2011. január 1-jén lép hatályba.
(3) E rendelet 18. § (2) bekezdése 2011. január 2-án lép hatályba.
(4) E rendelet 40. § (3) bekezdése 2011. január 3-án lép hatályba.

39. §

Az Ámr. 2. § 18. pont b) alpontjában a „Vám- és Pénzügyõrség” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal”
szöveg, 8. § (2) bekezdésében az „ONYF és ezek igazgatási szervei” szövegrész helyébe az „ONYF és igazgatási szervei”
szöveg, 11. § (4) bekezdésében az „együttes jogszabályban vagy határozatban” szövegrész helyébe a „jogszabályban,
jogalkotási jog hiányában közös megállapodásban” szöveg, 25. § (2) bekezdés a) pontjában „a Nemzetgazdasági
Minisztérium” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelõs miniszter által irányított minisztérium” szöveg, 25. §
(2) bekezdés c) pontjában a „Belügyminisztérium” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatokért felelõs miniszter
által irányított minisztérium” szöveg, 33. §-ában a „(3) bekezdés bc) pontjával” szövegrész helyébe a „(3) bekezdés
b) pont bb) alpontjával” szöveg, 36. § (1) bekezdés e) pont ed) pontjában a „pénzmaradványa mûködési, illetve
felhalmozási cél szerinti tagolásban” szövegrész helyébe a „pénzmaradványa, vállalkozási maradványa mûködési,
illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban,” szöveg, 39. § (2) bekezdésében a „mûködési célú pénzeszközátadást”
szövegrész helyébe a „támogatásértékû mûködési kiadást” szöveg, 51. § (2) bekezdésében a „46. § (1) és
(3) bekezdése” szövegrész helyébe a „46. § (1)–(3) bekezdése” szöveg, 51. § (5) bekezdésében a „tartalmi és formai
szempontból ellenõrzött” szövegrész helyébe „az irányító szerv vezetõje által jóváhagyott” szöveg. 51. §
(5) bekezdésében a „Kincstár területi szervéhez” szövegrész helyébe a „Kincstár területileg illetékes szervéhez” szöveg,
59/A. § (2) bekezdésében az „58. § (1) bekezdés d) pontja” szövegrész helyébe az „58. § (1) bekezdés c) pontja” szöveg,
61. § (3) bekezdésében a „költségvetés általános tartalékából és a céltartalékból” szövegrész helyébe a „rendkívüli
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a költségvetés céltartalékából” szöveg, 62. § (1) bekezdésében
a „Belügyminisztériumhoz” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatokért felelõs miniszterhez” szöveg, 62. §
(3) bekezdésében a „Belügyminisztériumot” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatokért felelõs minisztert”
szöveg, a Belügyminisztérium” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatokért felelõs miniszter” szöveg, 62. §
(4) bekezdésében az „Áht. 64. §-ának (5) bekezdésében” szövegrész helyébe az „Áht. 64. § (4) és (5) bekezdésében”
szöveg, 62. § (5) bekezdésében az „Áht. 64. §-ának (5) bekezdése” szövegrész helyébe az „Áht. 64. § (4) és
(5) bekezdése” szöveg, a „Belügyminisztérium” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatokért felelõs miniszter”
szöveg, 62. § (9) bekezdésében a „Belügyminisztériumot” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatokért felelõs
minisztert” szöveg, 62. § (10) bekezdésében a „Belügyminisztérium vezet nyilvántartást” szövegrész helyébe a „helyi
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önkormányzatokért felelõs miniszter nyilvántartást vezet” szöveg, az „a Nemzetgazdasági Minisztérium” szövegrész
helyébe az „az államháztartásért felelõs miniszter” szöveg, 65. § (1) bekezdésében az „iparûzési adóerõ-képesség
teljesülésének vizsgálatára” szövegrész helyébe az „iparûzési adóerõ-képesség vizsgálatára” szöveg, 70. § (1) bekezdés
b) pontjában a „Belügyminisztérium, az országos kisebbségi önkormányzatok támogatását” szövegrész helyébe
a „helyi önkormányzatokért felelõs miniszter, a helyi kisebbségi önkormányzatok feladatarányos támogatási
elõirányzatáról és az országos kisebbségi önkormányzatok támogatását” szöveg, 110. § (2) bekezdésében a „109. §
(6) bekezdésében” szövegrész helyébe a „109. § (7) bekezdésében” szöveg, 112. § (4) bekezdésében az „55. §
(6) bekezdése” szövegrész helyébe az „55. § (5) bekezdése” szöveg, az „55. § (6) bekezdésében” szövegrész helyébe
az „55. § (5) bekezdésében” szöveg, 119. § (4) bekezdésében az „55. § (6) bekezdése” szövegrész helyébe az „55. §
(5) bekezdése” szöveg, 123. §-ában az „adóhatóságok Áht. 18/C. §-ának (15) bekezdésében meghatározott
adatszolgáltatása” szövegrész helyébe az „az adóhatóság adatszolgáltatása” szöveg, 145. § (4) bekezdésében
az „adóhatóságok számára” szövegrész helyébe az „állami adóhatóság számára” szöveg, 153. § (2) bekezdésében
a „kártya-igénylõlap” szövegrész helyébe a „hiteligénylõ lap” szöveg, 155. § (1) bekezdésében az „ezen belül
folyamatba épített, elõzetes, utólagos és vezetõi ellenõrzéseket (FEUVE) mûködtetni” szövegrész helyébe a „valamint
az annak részét képezõ belsõ ellenõrzést” szöveg, a 163. § (1) bekezdésében a „ pénzügyi-számviteli végzettséggel”
szövegrész helyébe a „pénzügyi-számviteli vagy jogi végzettséggel” szöveg, a 163. § (6) bekezdés e) pontjában
a „központi költségvetés általános tartalékából” szövegrész helyébe a „rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból” szöveg, 165. § (3) bekezdés e) pontjában az „adóhatósággal, a vám- és pénzügyõrség szerveivel”
szövegrész helyébe az „állami adóhatósággal, a vámhatósággal” szöveg, 180. § (1) bekezdésében az „Áht. 102. §-a
(1) bekezdésének a) pontja” szövegrész helyébe az „Áht. 102. § (1) bekezdése” szöveg, 180. § (6) bekezdés c) pontjában
az „APEH” szövegrész helyébe az „állami adóhatóság” szöveg, 184. § (6) bekezdésében az „Áht. 102. §-a
(12) bekezdésének c) pontjában” szövegrész helyébe az „Áht. 102. § (6) bekezdés b) pontjában” szöveg, 188. §
(1) bekezdésében a „Belügyminisztérium” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatokért felelõs miniszter” szöveg,
188. § (2) bekezdésében a „25-én” szövegrész helyébe a „nettó finanszírozási támogatásának – 16. számú melléklet
szerinti – utalási idõpontjában” szöveg, 188. § (4) bekezdésében a „Belügyminisztériummal. A Belügyminisztérium”
szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatokért felelõs miniszterrel. A helyi önkormányzatokért felelõs miniszter”
szöveg, 188. § (13) bekezdésében a „Belügyminisztérium” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatokért felelõs
miniszter” szöveg, 188. § (15) bekezdésében a „Belügyminisztériumot” szövegrész helyébe a „helyi
önkormányzatokért felelõs minisztert” szöveg, 188. § (16) bekezdésében a „Belügyminisztérium” szövegrész helyébe
a „helyi önkormányzatokért felelõs miniszter” szöveg, 189. § (1) és (2) bekezdésében az „az önkormányzatokért felelõs”
szövegrész helyébe az „a helyi önkormányzatokért felelõs” szöveg, 193. § (1) bekezdésében az „adóhatóság
az Igazgatóságoknak” szövegrész helyébe az „állami adóhatóság az Igazgatóságoknak” szöveg, 195. § (1) bekezdés
a) pontjában a „történt benyújtását” szövegrész helyébe a „történõ, az államháztartási számviteli kormányrendelet
10. § (5) és (6) bekezdésében foglalt benyújtási határidejét” szöveg, 195. § (6) bekezdésében a „költségvetési
törvényben foglaltak szerint” szövegrész helyébe a „költségvetési törvényben és az Áht. 64/A. § (4) bekezdésében
foglaltak szerint” szöveg, 195. § (8) bekezdésében a „beszámolójának az Igazgatósághoz történõ benyújtási
határidejétõl” szövegrész helyébe a „beszámolója szerinti visszafizetési kötelezettségére vonatkozóan április 30-ig”
szöveg, 195. § (11) bekezdésében a „hozzájárulás vagy a támogatás együttes összege, illetõleg az igénybevételi”
szövegrész helyébe a „hozzájárulás és a támogatás együttes összege, vagy az igénybevételi” szöveg, 206. §
(3) bekezdésében az „APEH-adatszolgáltatást” szövegrész helyébe az „állami adóhatóság adatszolgáltatását” szöveg,
az „APEH-nak” szövegrész helyébe az „állami adóhatóságnak” szöveg, 206. § (4) bekezdésében az „APEH” szövegrész
helyébe az „állami adóhatósági” szöveg, 217. § c) pontjában az „Áht. 49. § (5) bekezdés t) pontja” szövegrész helyébe
az „Áht. 49. § (5) bekezdés t)–u) pontja” szöveg, 233. § (1) bekezdésében a „honvédelmi” szövegrész helyébe
a „honvédelemért felelõs” szöveg, 235. § (2) bekezdésében „az irányító szerv” szövegrész helyébe „a fejezeti kezelésû
elõirányzat kezelõ szerve” szöveg, 235. § (3) bekezdésében a „bruttó egymillió” szövegrész helyébe a „bruttó ötmillió”
szöveg, 235. § (4) bekezdésében „Az irányító szerv” szövegrész helyébe „A fejezeti kezelésû elõirányzat kezelõ szerve”
szöveg, 237. § (4) bekezdésében az „5-éig” szövegrész helyébe a „20-áig” szöveg, 237. § (5) bekezdésében az „APEH”
szövegrész helyébe az „állami adóhatóság” szöveg, 237. § (7) bekezdésében a „Belügyminisztérium” szövegrész
helyébe a „helyi önkormányzatokért felelõs miniszter” szöveg, 237. § (8) bekezdésében az „APEH” szövegrész helyébe
az „állami adóhatóság” szöveg, valamint 243. § (1) bekezdésében az „Áht. 24. § (9) bekezdése” szövegrész helyébe
az „Áht. 100/J. § (2) bekezdése” szöveg lép.
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40. §

(1) Hatályát veszti az Ámr. 2. § 5. pontja, 3. § (6) és (7) bekezdése, 17. § (11) bekezdése, 61. § (1) bekezdése, 86. §-a és az azt
megelõzõ cím, 116. §-a és az azt megelõzõ alcím, 120. § (2) bekezdése, 140. § (7) és (8) bekezdése, 161. §-a és az azt
megelõzõ cím, valamint 2. számú melléklete.
(2) Hatályát veszti az Ámr. 9. § (1) bekezdés c) pontjában „– az Országos Rádió és Televízió Testület kivételével –”
szövegrész, a 60. § (5) bekezdésében a „az Áht. 100/A. § (3) bekezdésében foglalt korlátozásra is figyelemmel”
szövegrész, 81. § (3) bekezdésében a „(lebonyolítási)” szövegrész, 81. § (9) bekezdésében a „3/A. § (1) bekezdés
ba)–bf) pont szerinti” szövegrész, valamint 153. § (1) bekezdésében az „átmeneti likviditási problémákat kezelõ”
szövegrész.
(3) Hatályát veszti az Ámr. 241. § (8) bekezdése, valamint 249. § (3) bekezdés a) és b) pontja.

41. §

(1) Hatályát veszti az Ámr. 162. §-át megelõzõ alcím, valamint 240. § (3) bekezdése.
(2) Hatályát veszti az Ámr. 249. § (3) bekezdés b) pontjában az „és 248. §-a” szövegrész.
(3) E rendelet 2011. január 4-én hatályát veszti.

42. §
43. §

Nem lép hatályba az Ámr. 162. §-a és 248. §-a.
(1) A külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekrõl szóló 168/1995. (XII. 27.) Korm. számú rendelet kiegészül
a következõ 4/B. §-sal:
„4/B. § A 4/A. §-nak az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló
313/2010. (XII. 23.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezését a 2011. január 1-jétõl kezdõdõ kiküldetések
esetében kell alkalmazni.”
(2) A külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekrõl szóló 168/1995. (XII. 27.) Korm. számú rendelet 4/A. §
(2) bekezdésében a „napi 25 eurónak” szövegrész helyébe a „napi 40 eurónak” szöveg lép.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet a 313/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez
3. számú melléklet a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelethez

K 5
Ħrlap

szerv, elĘirányzat megnevezése

oldal

Kincstári költségvetés

szektor

fejezet

államháztartási
egyedi azonosító

cím/alcím

PIR-törzsszám

szakágazat

év

idĘszak

ezer forintban
Kincstári kiemelt elĘirányzatok megnevezése
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb mĦködési célú kiadások
Intézményi beruházások
Felújítások
Központi beruházások
Lakástámogatás
Lakásépítés
Egyéb felhalmozási kiadások
Kölcsönök

Sorszá
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÖSSZESEN : (1+...+12)

13

Közhatalmi bevételek
Intézményi mĦködési bevételek
TámogatásértékĦ mĦködési bevételek
MĦködési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek
TámogatásértékĦ felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Kölcsönök

14
15
16
17
18
19
20
21

TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14+...+21)

22

KAPOTT TÁMOGATÁSOK

23

FORRÁSOK ÖSSZESEN (22+23)

24

Pénzforgalom nélküli kiadások
Finanszírozási kiadások
Finanszírozási bevételek
Foglalkoztatottak engedélyezett létszáma

25
26
27
28

ElĘirányzat

Forrás
Bevétel

Támogatás

5

3
4
4
4
4
4
4
4
4
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XIX.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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XII.
20
20
20

2
3

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA
Címzett és céltámogatások
XV.
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Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása
XVII. 16
2
41
Turisztikai célelĘirányzat
LXIII. 1
Aktív támogatások

JogElĘír. Kiem.
címAlcímcsop. cím csop. elĘír.

IX.
9

Cím

ÖSSZEHANGOLÁSBAN KAPCSOLÓDÓ ELėIRÁNYZAT
FEJEZET
JogElĘír. Kiem.
Cím
címAlcímcsop. cím csop. elĘír.
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KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP
Hazai innováció támogatása
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Nemzeti Tehetség Program

XII.
XII.
XII.
XVII.
XVII.

LXIX.
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Közép-magyarországi Operatív Program
Területi EgyüttmĦködés
Egyéb Uniós elĘirányzatok
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Beruházás ösztönzési célelĘirányzat

Beruházás ösztönzési célelĘirányzat
Nemzeti Tehetség Program

Címzett és céltámogatások
Beruházás ösztönzési célelĘirányzat

KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP

Vidékfejlesztési és halászati programok
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II.NVT)
Halászati Operatív Program
Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése
TEN-t pályázatok
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3. számú melléklet a 313/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez
10. számú melléklet a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelethez
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KülsĘ Határok Alap
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2
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2
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2
2
2
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3
3
3
4
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4
4
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4
4
4
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4
4
4
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5
5
6
6
6
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XX.
20
20

46
47

1
2
1
2
3
8
14
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
2
3
4

UNIÓS FEJLESZTÉSEK
Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló projektek
Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek
Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló környezetvédelmi projektek
Új Magyarország Fejlesztési Terv
Gazdaságfejlesztési Operatív Program
Közlekedés Operatív Program
Társadalmi megújulás Operatív Program
Társadalmi megújulás Operatív Program MPA
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
Környezet és energia Operatív Program
Államreform Operatív Program
Elektronikus közigazgatás Operatív Program
Végrehajtás Operatív Program
Nyugat-dunántúli Operatív Program
Közép-dunántúli Operatív program
Dél-dunántúli Operatív Program
Dél-alföldi Operatív Program
Észak-alföldi Operatív Program
Észak-magyarországi Operatív Program
Közép-magyarországi Operatív Program
Területi EgyüttmĦködés
Európai Területi EgyüttmĦködés
Interact 2007-2013
Egyéb Uniós elĘirányzatok
Igazgatási Partnerség
Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek
EGT, Norvég Alap támogatásából megvalósuló projektek
NEMZETI ERėFORRÁS MINISZTÉRIUM
Megváltozott munkaképességĦek foglalkoztatásával összefüggĘ bértámogatás
Megváltozott munkaképességĦek foglalkoztatásával összefüggĘ költségkompenzáció

15/A
2.1.

15/A
1.1.

Sorsz.

ADATKÖZLė LAP

a nettó finanszírozásba
bevont költségvetési szervek adatszolgáltatásához

önkormányzatokat / többcélú kistérségi
társulásokat a költségvetési törvény
alapján a nettó finanszírozásban megilletĘ
támogatásokról

ELėIRÁNYZAT KÖZLė LAP AZ
BELÜGYMINISZTÉRIUMTÓL az

MEGYEI ÖSSZESÍTė

ELėIRÁNYZAT
KÖZLė
LAP
A
az
BELÜGYMINISZTÉRIUMTÓL
önkormányzatokat / többcélú kistérségi
társulásokat a költségvetési törvény alapján
a
nettó
finanszírozásban
megilletĘ
támogatásokról

Megnevezés

Adattartalom

Igazgatóságok

Igazgatóságok

Belügyminisztérium

Önkormányzat, illetve többcélú
kistérségi társulás azon költségvetési szerve, amely nem igényli
a központosított illetményszámfejtést.
Áht. szerint az adatszolgáltatás a
fenntartó önkormányzat, illetve
többcélú kistérségi társulás
kötelezettsége.

A költségvetési szerv az adózás rendjérĘl
szóló 2003. évi XCII. törvény 31. § (2)
bekezdésében meghatározott bevallását
alátámasztó
analitikus
bérnyilvántartásának adatai.

Többcélú kistérségi társulás

Helyi önkormányzat

Igazgatóságok

Adattovábbítás címzettje

Tárgyhavi aktuális elĘirányzat.

Igazgatóságok

Belügyminisztérium

Adatszolgáltatásra
kötelezett

ADATLAPOK JEGYZÉKE

Tárgyhavi aktuális elĘirányzat.

15. számú melléklet a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelethez

4. számú melléklet a 313/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez

tárgyhó 5.

tárgyhó 11.

tárgyhó 20.

tárgyhó 11.

(a táblában
megjelölt
nap, illetve
munkaszüneti nap
esetén az azt
követĘ elsĘ
munkanap)

HatáridĘ
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A
költségvetési
szerveknél
foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja
havi részletének folyósításához szükséges
adatszolgáltatás

ADATKÖZLė LAP Adatszolgáltatás a
nettó finanszírozásba bevont költségvetési
szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi
kompenzációja ……… hónap után járó
részletének elszámolásához

15/A
2.4.

15/A
2.5.

Igazgatóságok

Tárgyhónapi társadalombiztosítási és
családtámogatási ellátások.

ADATKÖZLė LAP a nettó finanszírozás
körébe tartozó önkormányzati többcélú
kistérségi társulási költségvetési szervek
részére a „Társadalombiztosítási és
családtámogatási
kifizetĘhely
által
teljesített ellátások” igénylésérĘl

Helyi önkormányzat
(költségvetési szervek)
Többcélú kistérségi társulás

Önkormányzat, illetve többcélú
kistérségi társulás azon költségvetési szerve, amely nem igényli
a központosított illetményszámfejtést.
Áht. szerint az adatszolgáltatás a
fenntartó önkormányzat, illetve
többcélú kistérségi társulás
kötelezettsége.

A költségvetési szerv az adózás rendjérĘl
szóló 2003. évi XCII. törvény 31. § (2)
bekezdésében meghatározott bevallását
alátámasztó
analitikus
bérnyilvántartásának adatai.

ADATKÖZLė LAP a nettó finanszírozás
körébe tartozó önkormányzati többcélú
kistérségi társulási költségvetési szervek
részére

15/A
2.3.

Igazgatóságok

Helyi önkormányzat
(költségvetési szervek)
Többcélú kistérségi társulás

Igazgatóságok

A költségvetési szerv által a
tárgyhónapban megelĘlegezett
társadalombiztosítási és családtámogatási
ellátások.

a „Társadalombiztosítási
és Családtámogatási kifizetĘhely által
teljesített ellátások” igényléséhez

15/A
2.2.

Igazgatóságok

Önkormányzat, illetve többcélú
kistérségi társulás azon költségvetési szerve, amely nem igényli
a központosított illetményszámfejtést.
Áht. szerint az adatszolgáltatás a
fenntartó önkormányzat, illetve
többcélú kistérségi társulás
kötelezettsége.

Adattovábbítás címzettje

tárgyhó 4.

tárgyhó 20.

tárgyhó 20.

tárgyhó 5.

•

ADATKÖZLė LAP

Adatszolgáltatásra
kötelezett

Adattartalom

Megnevezés

Sorsz.

(a táblában
megjelölt
nap, illetve
munkaszüneti nap
esetén az azt
követĘ elsĘ
munkanap)

HatáridĘ
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Igazgatóságok

A központosított illetményszámfejtés
keretében, valamint az azt nem igénylĘ, de
kifizetĘhelyi feladatokat ellátó
költségvetési szervekrĘl az
önkormányzatok / többcélú kistérségi
társulások adatszolgáltatása alapján
összeállított és részletezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások.

ELSZÁMOLÁS
az önkormányzatot /
többcélú kistérségi társulást a központi
költségvetésbĘl a költségvetési törvény és
az Áht alapján nettó módon megilletĘ
támogatások pénzügyi teljesítésérĘl

az önkormányzatok /
többcélú kistérségi társulások nettó
finanszírozásba bevont „Társadalombiztosítási és családtámogatási
kifizetĘhely által teljesített ellátások”
igényléséhez

15/A
3.1.

15/A
3.2.

ELSZÁMOLÁS

Igazgatóságok

A központosított illetményszámfejtés,
valamint – azt nem igénylĘ költségvetési
szervekrĘl – az önkormányzatok /
többcélú kistérségi társulások
adatszolgáltatása alapján összeállított és
részletezett, az Áht. szerinti kincstári
finanszírozás biztosításához szükséges
információk.

Igazgatóságok

Belügyminisztérium

Adatszolgáltatás az önkormányzatok /
többcélú kistérségi társulások 2011. évi
kompenzációja
havi
részletének
folyósításához

MEGYEI ÖSSZESÍTė Adatszolgáltatás a
nettó finanszírozásba bevont költségvetési
szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi
kompenzációja ……… hónap után járó
részletének elszámolásához

Adatszolgáltatásra
kötelezett

A 15/A 2.6. sz. alatti adattartalom ország
összesen aggregátumai.

Adattartalom

Megnevezés

15/A 2.6. számú adatlappal azonos
szerkezetĦ ORSZÁGOS ÖSSZESÍTė

2.6.

15/A

Sorsz.

Helyi önkormányzat
Többcélú kistérségi társulás

Helyi önkormányzat
Többcélú kistérségi társulás

Magyar Államkincstár
Önkormányzati FĘosztály
Nemzetgazdasági
Minisztérium

Belügyminisztérium
Önkormányzati Gazdasági
FĘosztály

Adattovábbítás címzettje

tárgyhó 20.

tárgyhó 20.

tárgyhó 5.

tárgyhó 5.

(a táblában
megjelölt
nap, illetve
munkaszüneti nap
esetén az azt
követĘ elsĘ
munkanap)

HatáridĘ
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15/A
4.2.
A 15/A 3.1. sz. és a 15/A 3.2. sz. alatti
adattartalom ország összesen
aggregátumai.

Belügyminisztérium

Igazgatóságok

A 15/A 3.1. sz. és a 15/A 3.2. sz. alatti
adattartalom megyei összesen
aggregátumai.

MEGYEI ÖSSZESÍTė

A 15/A 4.2. számú adatlappal azonos
szerkezetĦ ORSZÁGOS ÖSSZESÍTė

Igazgatóságok

Adatszolgáltatás az önkormányzatok /
többcélú
kistérségi
társulások
támogatásáról.

MEGYEI ÖSSZESÍTė az önkormányzatokat /
többcélú
kistérségi
társulásokat
a
költségvetési törvény alapján a nettó
finanszírozásban megilletĘ támogatások
pénzügyi teljesítésérĘl

Belügyminisztérium

Adatszolgáltatásra
kötelezett

Adatszolgáltatás az ellátások igénylésérĘl.

Adattartalom

A 15/A 3.2. számú adatlappal azonos
szerkezetĦ ORSZÁGOS ÖSSZESÍTė
MEGYÉNKÉNT az ellátások igénylésérĘl

Megnevezés

tárgyhó 15.

tárgyhó 18.

Magyar Államkincstár
Önkormányzati FĘosztály,
Országos Egészségbiztosítási
Pénztár Pénzellátási FĘosztály
Országos Nyugdíjbiztosítási
FĘigazgatóság
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

tárgyhó 15.

tárgyhó 18.

Belügyminisztérium
Önkormányzati Gazdasági
FĘosztály

Belügyminisztérium
Önkormányzati Gazdasági
FĘosztály

Magyar Államkincstár
Önkormányzati FĘosztály,
Országos Egészségbiztosítási
Pénztár Pénzellátási FĘosztály
Országos Nyugdíjbiztosítási
FĘigazgatóság
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

Adattovábbítás címzettje

•

15/A
4.1.

Sorsz.

HatáridĘ
(a táblában
megjelölt
nap, illetve
munkaszüneti nap
esetén az azt
követĘ elsĘ
munkanap)
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Adattartalom

Adatszolgáltatás a nettó finanszírozásba
bevont költségvetési szervek központi
forrásból vagy OEP támogatásból
származó járandóságaik terhére elszámolt
kötelezettségeinek 2006. január 1-je elĘtti
helyesbítésérĘl.

Adatszolgáltatás a helyi önkormányzatok
központi forrásból vagy OEP
támogatásból származó járandóságaik
terhére elszámolt kötelezettségeinek 2006.
január 1-je elĘtti helyesbítésérĘl.

A költségvetési szerv 15/A 5.1. számú
adatlapjainak öszesítése a helyesbítés
pénzügyi rendezésének idĘpontjára.

Megnevezés

HELYESBÍTė LAP a nettó finanszírozásba
bevont költségvetési szervek központi
forrásból vagy OEP támogatásból
származó járandóságaik terhére elszámolt
kötelezettségeinek 2006. január 1-je elĘtti
helyesbítésérĘl

MEGYEI ÖSSZESÍTė a nettó finanszírozásba
bevont költségvetési szervek központi
forrásból vagy OEP támogatásból
származó járandóságaik terhére elszámolt
kötelezettségeinek 2006. január 1-je elĘtti
helyesbítésérĘl

ÖSSZESÍTė a nettó finanszírozásba
bevont költségvetési szervek központi
forrásból vagy OEP támogatásból
származó járandóságai terhére elszámolt
kötelezettségeinek helyesbítéseirĘl
a 15/A 5.1. számú adatlapok pénzügyi
rendezésének idĘpontja alapján

Sorsz.

15/A
5.1.

15/A
5.2.

15/A
5.3.

Nemzeti Adó-és Vámhivatal
megyei (fĘvárosi)
igazgatósága

Igazgatóságok

Önkormányzat, illetve többcélú
kistérségi társulás azon költségvetési szerve, amely nem igényli
a központosított illetményszámfejtést.
Áht. szerint az adatszolgáltatás a
fenntartó önkormányzat, illetve
többcélú kistérségi társulás
kötelezettsége.

Igazgatóságok

Adattovábbítás címzettje

Igazgatóságok

Önkormányzat, illetve többcélú
kistérségi társulás azon költségvetési szerve, amely nem igényli
a központosított illetményszámfejtést.
Áht. szerint az adatszolgáltatás a
fenntartó önkormányzat, illetve
többcélú kistérségi társulás
kötelezettsége.

Adatszolgáltatásra
kötelezett

tárgyhó 5.

tárgyhó 20.

tárgyhó 5.

(a táblában
megjelölt
nap, illetve
munkaszüneti nap
esetén az azt
követĘ elsĘ
munkanap)

HatáridĘ
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15/B
3.1.

15/B
3.2.

15/B
1.1.

Igazgatóságok

Igazgatóságok

A központosított illetményszámfejtés,
valamint – az azt nem igénylĘ, OEP által
finanszírozott költségvetési szervekrĘl –
az önkormányzatok adatszolgáltatása
alapján összeállított és részletezett, az Áht.
szerinti kincstári finanszírozás
biztosításához szükséges információk.
A központosított illetményszámfejtés
keretében, valamint az azt nem igénylĘ, de
kifizetĘhelyi feladatokat ellátó, OEP által
finanszírozott költségvetési szervekrĘl az
önkormányzatok adatszolgáltatása alapján
összeállított és részletezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások.

az OEP támogatásból a
költségvetési szervet az Áht. alapján a
nettó finanszírozás keretében megilletĘ
pénzügyi teljesítésrĘl

OEP által finanszírozott
költségvetési szerv nettó finanszírozásba
bevont „Társadalombiztosítási és
családtámogatási kifizetĘhely által
teljesített ellátások” igényléséhez

ELSZÁMOLÁS az

ELSZÁMOLÁS

Tárgyhavi aktuális elĘirányzat.

Egészségbiztosítási

Igazgatóságok

Adatszolgáltatásra
kötelezett

Országos
Pénztár

A megye 15/A 5.2. számú adatlapjainak
öszesítése – adószámonként – a
helyesbítés pénzügyi rendezésének
idĘpontjára.

Adattartalom

gyógyítómegelĘzĘ ellátások elĘirányzatai terhére
teljesítendĘ kifizetések az Országos
Egészségbiztosítási Pénztártól

ELėIRÁNYZAT KÖZLė LAP a

ÖSSZESÍTė a nettó finanszírozásba
bevont költségvetési szervek központi
forrásból vagy OEP támogatásból
származó járandóságai terhére elszámolt
kötelezettségeinek helyesbítéseirĘl
a 15/A 5.2. számú adatlapok pénzügyi
rendezésének idĘpontja alapján

Megnevezés

az OEP által finanszírozott
költségvetési szerv

az OEP által finanszírozott
költségvetési szerv

Igazgatóságok az
Belügyminisztérium
Önkormányzati Gazdasági
FĘosztályán keresztül

Magyar Államkincstár
Önkormányzati FĘosztály

Adattovábbítás címzettje

tárgyhó 20.

tárgyhó 20.

tárgyhó 11.

tárgyhó 20.

•

15/A
5.4.

Sorsz.

HatáridĘ
(a táblában
megjelölt
nap, illetve
munkaszüneti nap
esetén az azt
követĘ elsĘ
munkanap)
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15/B
4.2.

15/B
4.1.

Sorsz.

Adatszolgáltatás a költségvetési szerv
támogatásáról.

az OEP által
finanszírozott költségvetési szervek nettó
finanszírozásba bevont támogatásáról

A 15/B 3.1. sz. és a 15/B 3.2. sz. alatti
adattartalom ország összesen
aggregátumai.

Belügyminisztérium

Igazgatóságok

A 15/B 3.1. sz. és a 15/B 3.2. sz. alatti
adattartalom megyei összesen
aggregátumai.

MEGYEI ÖSSZESÍTė

A 15/B 4.2. számú adatlappal azonos
szerkezetĦ ORSZÁGOS ÖSSZESÍTė

Belügyminisztérium

Adatszolgáltatás a költségvetési szervek
támogatásáról.

Igazgatóságok

Belügyminisztérium

Adatszolgáltatásra
kötelezett

A 15/B 4.1. sz. adatlappal azonos
szerkezetĦ ORSZÁGOS ÖSSZESÍTė
MEGYÉNKÉNT a költségvetési szervek
támogatásáról

MEGYEI ÖSSZESÍTė

Adatszolgáltatás az ellátások igénylésérĘl.

Adattartalom

A 15/B 3.2. sz. adatlappal azonos
szerkezetĦ ORSZÁGOS ÖSSZESÍTė
MEGYÉNKÉNT az ellátások igénylésérĘl

Megnevezés

Magyar Államkincstár
Önkormányzati FĘosztálya,
Országos Egészségbiztosítási
Pénztár Pénzellátási FĘosztály

Belügyminisztérium
Önkormányzati Gazdasági
FĘosztály

Magyar Államkincstár
Önkormányzati FĘosztály,
Országos Egészségbiztosítási
Pénztár Pénzellátási FĘosztály

Belügyminisztérium
Önkormányzati Gazdasági
FĘosztály

Magyar Államkincstár
Önkormányzati FĘosztály,
Országos Egészségbiztosítási
Pénztár Pénzellátási FĘosztály

Adattovábbítás címzettje

HatáridĘ

tárgyhó 18.

tárgyhó 15.

tárgyhó 18.

tárgyhó 15.

tárgyhó 18.

(a táblában
megjelölt
nap, illetve
munkaszüneti nap
esetén az azt
követĘ elsĘ
munkanap)
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15/A 1.1. számú adatlap
Megye

kódja
neve:

Önkormányzat / Többcélú
kistérségi társulás

sorszáma
neve:
címe:
törzsszáma:
adószáma :
pénzforgalmi jelzĘszáma:
pénzügyi körzet:

KSH kód:

ELėIRÁNYZAT KÖZLė LAP
BELÜGYMINISZTÉRIUMTÓL
az önkormányzatokat / többcélú kistérségi társulásokat a költségvetési törvény alapján
a nettó finanszírozásban megilletĘ támogatásról
2011. év ................hónap

Sorszám

Megnevezés

1.
2.
3.

A települési önkormányzatot megilletĘ, a településre kimutatott személyi jövedelemadó
A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése
A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése
a.) Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport-és kulturális feladatai (3. sz. melléklet 1. pont)
b.) Körzeti igazgatás (3. sz. melléklet 2. pont)
c.) KörjegyzĘség mĦködése (3. sz. melléklet 3. pont)
d.) Megyei, fĘvárosi önkormányzatok igazgatási, sport-és kulturális feladatai (3. sz. melléklet 4. pont)
e.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (3. sz. melléklet 5. pont)
f.) Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása (3. sz. melléklet 6. pont)
g.) A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdĘ települési önkormányzatok feladatai (3. sz. melléklet 7. pont)
h.) ÜdülĘhelyi feladatok (3. sz. melléklet 8. pont)
i.) Területi gyermekvédelmi szakszolgálat mĦködtetése (3. sz. melléklet 9. pont)
j.) Pénzbeli szociális juttatások (3. sz. melléklet 10. pont)
k.) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai (3. sz. melléklet 11. pont)
l.) Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés (3. sz. melléklet 12. pont)
m.) Hajléktalanok átmeneti intézményei (3. sz. melléklet 13. pont)
n.) Gyermekek napközbeni ellátása (3. sz. melléklet 14. pont)
o.) Közoktatási alap-hozzájárulás (3. sz. melléklet 15. pont)
p.) Közoktatási kiegészítĘ hozzájárulások (3. sz. melléklet 16. pont)
q.) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások (3. sz. melléklet 17. pont)
EbbĘl: Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása (17.2. pont)
r.) (Fenntartva évközi új elĘirányzat részére)
A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai összesen
(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o+p+q+r) (költségvetési törvény 3. számú melléklet)
a.) KiegészítĘ támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz (5. számú melléklet 5. pont)
b.) Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (5. számú melléklet 7. pont)
c) EsélyegyenlĘséget, felzárkóztatást segítĘ támogatások (c.1.+c.2.+c.3 +c.4.) (5. számú 11. pont)
EbbĘl: c.1.) EsélyegyenlĘséget szolgáló intézkedések támogatása (11.a) pont)
c.2.) Az integrációs rendszerben részt vevĘ intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása (11.b) pont)
c.3.) Arany János Programok támogatása (11. c) pont)
c.4.) Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása (11. d. pont)
d.) (Fenntartva évközi új elĘirányzat részére)
A nettó finanszírozásban folyósított központosított elĘirányzatok összesen (a+b+c+d)
(költségvetési törvény 5. számú melléklet)
a.) Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönzĘ részhozzájárulása (7. számú
melléklet 1. a) pont)
b.) Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak mĦvészeti ösztönzĘ részhozzájárulása (7. számú
melléklet 1. b) pont)
c.) A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása (7. számú melléklet 1. c) pont)

4.

5.

6.

Eredeti
elĘirányzat
(Ft)
a.)

Korrekció
+/(Ft)
b.)

Végleges
elĘirányzat
(Ft)
c.)

30256
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d.) A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása (7. számú melléklet 1. d)
pont)
e.) Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása (7. számú melléklet 1. e) pont)
f.) Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása (7. számú melléklet 2. a) pont)
g.) Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása (7. számú melléklet 2. b) pont)
h.) (Fenntartva évközi új elĘirányzat részére)
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott elĘadó-mĦvészeti szervezetek támogatása
(a+b+c+d+e+f+g+h) (költségvetési törvény 7. számú melléklet)
a.) Pedagógiai szakszolgálat (8. számú melléklet I/1. pont)
b.) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása. (8. számú
melléklet I/2. pont)
c.) Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez. (8. számú melléklet I/3. pont)

7

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

1

d.) Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása (8. számú melléklet II/2. pont)
e.) A többcélú kistérségi társulások támogatása (e1.+e.2.+e.3.+e.4.+e.5.+e.6.+e.7.+e.8.)
(8. számú melléklet III. pont)
EbbĘl: e.1.) Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása (2.1. pont)
e.2.) A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása (2.2. pont)
e.3.) A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása (2.3. pont)
e.4.) A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási
feladatainak támogatása (2.4. pont)
e.5.) A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási
feladatainak támogatása (2.5. pont)
e.6.) A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási
feladatainak támogatása (2.6. pont)
e.7.) A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közmĦvelĘdési feladatainak támogatása (2.7. pont)
e.8.) A többcélú kistérségi társulások belsĘ ellenĘrzési feladatainak támogatása (2.8. pont)
f.) A helyi önkormányzati hivatásos tĦzoltóságok támogatása (8. számú melléklet IV. pont)
g.) (Fenntartva évközi új elĘirányzat részére)
A nettó finanszírozásban folyósított normatív, kötött felhasználású támogatások összesen
(a+b+c+d+e+f+g)
(költségvetési törvény 8. számú melléklet)
1
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja (a+b)
EbbĘl: a.) Állami támogatásból finanszírozott költségvetési szerv részére folyósított támogatás
b.)
Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott költségvetési szerv részére folyósított támogatás
(Fenntartva évközi új elĘirányzat részére)
(Fenntartva évközi új elĘirányzat részére)
Tárgyhavi elĘirányzat összesen2 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)
Lemondás miatt keletkezett, az elĘirányzatban már átvezetett összes tartozás (tájékoztatóadat)
Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett tĘketartozás
Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett kamattartozás
Kisebbségi fenntartói kiegészítĘ támogatás elszámolása oktatási intézmény átadása miatt
Egyházi kiegészítĘ támogatás elszámolása szociális intézmény átadása miatt
Egyházi kiegészítĘ támogatás elszámolása oktatási intézmény átadása miatt
Egyházi kiegészítĘ támogatás elszámolása gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény átadása miatt
Jogtalanul igénybe vett lakossági közmĦfejlesztési támogatás visszavonása
A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program
esetében – az 54/2005. (III. 26.) Kormányrendelet szerint, a kedvezményezett nyilatkozata alapján – a támogatás visszavonása
(Fenntartva évközi új csökkentĘ tétel részére)
(Fenntartva évközi új csökkentĘ tétel részére)

2011. január hónapban elĘleg.
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15/A 1.1. számú adatlap

Megye

kódja
neve:

MEGYEI ÖSSZESÍTė
ELėIRÁNYZAT KÖZLė LAP
BELÜGYMINISZTÉRIUMTÓL
az önkormányzatokat / többcélú kistérségi társulásokat a költségvetési törvény alapján
a nettó finanszírozásban megilletĘ támogatásról
2011. év ................hónap

Sorszám

Megnevezés

1.
2.
3.

A települési önkormányzatot megilletĘ, a településre kimutatott személyi jövedelemadó
A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése
A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése
a.) Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport-és kulturális feladatai (3. sz. melléklet 1. pont)
b.) Körzeti igazgatás (3. sz. melléklet 2. pont)
c.) KörjegyzĘség mĦködése (3. sz. melléklet 3. pont)
d.) Megyei, fĘvárosi önkormányzatok igazgatási, sport-és kulturális feladatai (3. sz. melléklet 4. pont)
e.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (3. sz. melléklet 5. pont)
f.) Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása (3. sz. melléklet 6. pont)
g.) A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdĘ települési önkormányzatok feladatai (3. sz. melléklet 7. pont)
h.) ÜdülĘhelyi feladatok (3. sz. melléklet 8. pont)
i.) Területi gyermekvédelmi szakszolgálat mĦködtetése (3. sz. melléklet 9. pont)
j.) Pénzbeli szociális juttatások (3. sz. melléklet 10. pont)
k.) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai (3. sz. melléklet 11. pont)
l.) Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés (3. sz. melléklet 12. pont)
m.) Hajléktalanok átmeneti intézményei (3. sz. melléklet 13. pont)
n.) Gyermekek napközbeni ellátása (3. sz. melléklet 14. pont)
o.) Közoktatási alap-hozzájárulás (3. sz. melléklet 15. pont)
p.) Közoktatási kiegészítĘ hozzájárulások (3. sz. melléklet 16. pont)
q.) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások (3. sz. melléklet 17. pont)
EbbĘl: Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása (17.2. pont)
r.) (Fenntartva évközi új elĘirányzat részére)
A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai összesen
(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o+p+q+r) (költségvetési törvény 3. számú melléklet)
a.) KiegészítĘ támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz (5. számú melléklet 5. pont)
b.) Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (5. számú melléklet 7. pont)
c) EsélyegyenlĘséget, felzárkóztatást segítĘ támogatások (c.1.+c.2.+c.3 +c.4.) (5. számú 11. pont)
EbbĘl: c.1.) EsélyegyenlĘséget szolgáló intézkedések támogatása (11.a) pont)
c.2.) Az integrációs rendszerben részt vevĘ intézményekben dolgozó
pedagógusok anyagi támogatása (11.b) pont)
c.3.) Arany János Programok támogatása (11. c) pont)
c.4.) Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása (11. d. pont)
d.) (Fenntartva évközi új elĘirányzat részére)
A nettó finanszírozásban folyósított központosított elĘirányzatok összesen (a+b+c+d)
(költségvetési törvény 5. számú melléklet)
a.) Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönzĘ részhozzájárulása (7. számú
melléklet 1. a) pont)
b.) Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak mĦvészeti ösztönzĘ részhozzájárulása (7. számú
melléklet 1. b) pont)
c.) A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása (7. számú melléklet 1. c) pont)
d.) A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása (7. számú melléklet 1. d)
pont)
e.) Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása (7. számú melléklet 1. e) pont)
f.) Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása (7. számú melléklet 2. a) pont)
g.) Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása (7. számú melléklet 2. b) pont)
h.) (Fenntartva évközi új elĘirányzat részére)
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott elĘadó-mĦvészeti szervezetek támogatása
(a+b+c+d+e+f+g+h) (költségvetési törvény 7. számú melléklet)

4.

5.

6.

Eredeti
elĘirányzat
(Ft)
a.)

Korrekció
+/(Ft)
b.)

Végleges
elĘirányzat
(Ft)
c.)
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a.) Pedagógiai szakszolgálat (8. számú melléklet I/1. pont)
b.) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása. (8. számú
melléklet I/2. pont)
c.) Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez. (8. számú melléklet I/3. pont)

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

d.) Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása (8. számú melléklet II/2. pont)
e.) A többcélú kistérségi társulások támogatása (e1.+e.2.+e.3.+e.4.+e.5.+e.6.+e.7.+e.8.)
(8. számú melléklet III. pont)
EbbĘl: e.1.) Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása (2.1. pont)
e.2.) A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása (2.2. pont)
e.3.) A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása (2.3. pont)
e.4.) A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási
feladatainak támogatása (2.4. pont)
e.5.) A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási
feladatainak támogatása (2.5. pont)
e.6.) A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási
feladatainak támogatása (2.6. pont)
e.7.) A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közmĦvelĘdési feladatainak támogatása (2.7. pont)
e.8.) A többcélú kistérségi társulások belsĘ ellenĘrzési feladatainak támogatása (2.8. pont)
f.) A helyi önkormányzati hivatásos tĦzoltóságok támogatása (8. számú melléklet IV. pont)
g.) (Fenntartva évközi új elĘirányzat részére)
A nettó finanszírozásban folyósított normatív, kötött felhasználású támogatások összesen
(a+b+c+d+e+f+g)
(költségvetési törvény 8. számú melléklet)
1
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja (a+b)
EbbĘl: a.) Állami támogatásból finanszírozott költségvetési szerv részére folyósított támogatás
b.)
Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott költségvetési szerv részére folyósított támogatás
(Fenntartva évközi új elĘirányzat részére)
(Fenntartva évközi új elĘirányzat részére)
Tárgyhavi elĘirányzat összesen2 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)
Lemondás miatt keletkezett, az elĘirányzatban már átvezetett összes tartozás (tájékoztatóadat)
Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett tĘketartozás
Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett kamattartozás
Kisebbségi fenntartói kiegészítĘ támogatás elszámolása oktatási intézmény átadása miatt
Egyházi kiegészítĘ támogatás elszámolása szociális intézmény átadása miatt
Egyházi kiegészítĘ támogatás elszámolása oktatási intézmény átadása miatt
Egyházi kiegészítĘ támogatás elszámolása gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény átadása miatt
Jogtalanul igénybe vett lakossági közmĦfejlesztési támogatás visszavonása
A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program
esetében – az 54/2005. (III. 26.) Kormányrendelet szerint, a kedvezményezett nyilatkozata alapján – a támogatás visszavonása
(Fenntartva évközi új csökkentĘ tétel részére)
(Fenntartva évközi új csökkentĘ tétel részére)

______________________________, ......…. év ................hó ...........nap
P.H.
…………………………………………………
aláírás

1

2011. január hónapban elĘleg.
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15/A 2.1. számú adatlap
ADATKÖZLė LAP
a nettó finanszírozásba bevont
költségvetési szervek adatszolgáltatásához
2011. év .....................hónap

Költségvetési
szerv

neve:
címe:
törzsszáma:
adószáma:
pénzforgalmi jelzĘszáma:
pénzügyi körzet:

KSH kód:

I.
SorMegnevezés
szám
Személyi juttatások bruttó összege
1.
a.) A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége
b.) Az adózót terhelĘ – magánszemélyhez nem köthetĘ – személyi jövedelemadó kötelezettség
c.) ElĘzĘ évi elszámolási különbözet
2.
Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen (a+b+c)
(adónem kód: 103)
a.) A foglalkoztatót terhelĘ nyugdíjbiztosítási járulék
b.) A magánszemélyt terhelĘ nyugdíjjárulék (nem magánnyugdíjpénztári tag esetében)
c.) A magánszemélyt terhelĘ nyugdíjjárulék (magánnyugdíjpénztári tag esetében)
d.) Határozat – járuléktartozás
3.
Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség összesen (a+b+c+d)
(adónem kód: 125)
Korkedvezmény-biztosítási járulék
(adónem kód: 187)
4.
a.) A foglalkoztatót terhelĘ egészségbiztosítási- és munkaerĘ-piaci járulék
b.) A magánszemélyt terhelĘ egészségbiztosítási- és munkaerĘ-piaci járulék
c.) Határozat – járuléktartozás
5.
Egészségbiztosítási- és munkaerĘ-piaci járulék (a+b+c)
(adónem kód: 188)
a.) Százalékos mértékĦ egészségügyi hozzájárulás
(adónem kód: 152)
b.) 2010. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó tételes egészségügyi hozzájárulás (adónem kód: 153)
6.
Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ egészségügyi hozzájárulás összesen (a+b)
START kártyával, START PLUSZ kártyával és START EXTRA kártyával
7.
rendelkezĘre vonatkozó kötelezettség
(adónem kód: 186)
KifizetĘt terhelĘ egyszerĦsített közteherviselési hozzájárulás (Ekho)
(adónem kód: 190)
8.
a.) A magánszemélyt terhelĘ 11,1 % mértékĦ Ekho – magánnyugdíjpénztári tag és
nem nyugdíjas munkavállaló esetében
(2006-2007. évi önellenĘrzések esetében)
(adónem kód: 192)
b.) A magánszemélyt terhelĘ 15,0 % mértékĦ Ekho – magánnyugdíjpénztári tag és
nem nyugdíjas munkavállaló esetében1
(adónem kód: 195)
c.) A magánszemélyt terhelĘ 15,0 % mértékĦ Ekho – nem magánnyugdíjpénztári tag és
nem nyugdíjas munkavállaló esetében
(adónem kód: 191)
d.) A magánszemélyt terhelĘ 11,1 % mértékĦ Ekho – nyugdíjas,
vagy járulékfizetési felsĘ határ túllépése esetében
(adónem kód: 193)
e.) Az EGT államban biztosított személyt terhelĘ 9,5 %-os mértékĦ Ekho
(adónem kód: 197)
9.
Magánszemélyt terhelĘ egyszerĦsített közteherviselési hozzájárulás (Ekho) összesen (a+b+c+d+e)
a.) 2010. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó foglalkoztatót terhelĘ egészségbiztosítási járulék
b.) 2010. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó magánszemélyt terhelĘ egészségbiztosítási járulék
c.) Határozat – járuléktartozás
2010. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó
10. Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség összesen (a+b+c)
(adónem kód: 124)
(adónem kód: 144)
11. 2010. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó munkaadói járulék
(adónem kód: 145)
12. 2010. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó munkavállalói járulék
a.) 2010. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó magánszemélyek különadója
b.) Korábbi évek elszámolási különbözete
2010. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó
13. magánszemélyek különadó kötelezettsége összesen (a+b)
(adónem kód:198)
(adónem kód: 215)
14. ÖnellenĘrzési pótlék
(adónem kód: 224, 226)
15. Határozat – bírság
(adónem kód: 138)
16. Határozat – késedelmi pótlék
17. Munkáltatói táppénz hozzájárulás a megyei közigazgatási hivatalok határozata alapján 2
(adónem kód: 149)

Összeg (Ft)6
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18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.

Az egyszerĦsített foglalkoztatásból eredĘ magánnyugdíjpénztári tagsággal nem rendelkezĘ
munkavállalót érintĘ közteher
(adónem kód:239)
Az egyszerĦsített foglalkoztatásból eredĘ magánnyugdíjpénztári tag
(adónem kód: 249)
munkavállalót érintĘ közteher1
A magánszemélyek jogviszony megszĦnéséhez
kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója
(adónem kód: 305)
a.) Magánnyugdíjpénztárakat megilletĘ tagdíjfizetési kötelezettség 3
b.) Magánnyugdíjpénztárakat megilletĘ önellenĘrzési pótlék fizetési kötelezettség 4
c.) Magánnyugdíjpénztárakat megilletĘ késedelmi pótlék fizetési kötelezettség 5
Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítendĘ fizetési kötelezettség összesen
(a+b+c)
(Fenntartva évközi új adónem részére)
(Fenntartva évközi új adónem részére)
(Fenntartva évközi új adónem részére)
Az állami adóhatóság felé teljesítendĘ befizetési kötelezettség összesen
(2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24)

A feltüntetett adatok az adózás rendjérĘl szóló 2003. évi XCII. törvény 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallás adataival
megegyeznek.
, ......... év .....................................hó .........nap

P.H.
…………………………………………………..
Aláírás

1
2
3

4
5

6

2010. október 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó helyesbítés, önellenĘrzés esetén szerepelhet adat.
A megyei közigazgatási hivatalok határozata alapján a nem önálló tb. kifizetĘhelyek töltik ki, az adatokat forintban a határozattal
egyezĘen kell kitölteni.
A Tbj. 19. § (7) bekezdése, valamint a Tbj. 33. § (3) bekezdése szerint fizetendĘ magánnyugdíjpénztári tagdíj. Tagdíj-kiegészítés, valamint
2010. szeptember hónapra, illetve az azt megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó helyesbítés, önellenĘrzés esetén szerepelhet adat.
A 15/A 2.1. számú adatlap I. tábla 21.a.) sor = a 15/A 2.1. számú adatlap II. tábla e.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték, az adatot
forintban a bevallással megegyezĘen kell kitölteni.
A 15/A 2.1. számú adatlap I. tábla 21.b.) sor = a 15A 2.1. számú adatlap II. tábla g.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték, az adatot
forintban a bevallással megegyezĘen kell kitölteni.
A 15/A 2.1. számú adatlap I. tábla 21.c.) sor = a 15/A 2.1. számú adatlap II. tábla i.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték, csak az állami
adóhatóság által évente egyszer közölt „Késedelmi pótlék- értesítĘ” alapján szerepelhet adat, az adatot forintban a bevallással
megegyezĘen kell kitölteni.
Az adatlapot forintban, de a bevallással megegyezĘen – a 17. és a 21. sor kivételével – ezer forintra kerekítve kell kitölteni.
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II.
A Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítendĘ kötelezettség részletezése

Sorszám
a.)

Pénztárazonosító
b.)

Tagdíj1
Magánnyugdíjpénztár neve
c.)

1.

0008

AEGON Magyarország Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

ÖnellenĘrzési pótlék2

Késedelmi pótlék 3

Adónem
kód

Összege
(Ft)

Adónem
kód

Összege
(Ft)

Adónem
kód

Összege
(Ft)

d.)

e.)

f.)

g.)

h.)

i.)

261

461

561

2.

0016

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár

262

462

562

3.

0019

Aranykor Nyugdíjpénztár

263

463

563

4.

0031

Budapest Magánnyugdíjpénztár

265

465

565

5.

0001

Axa Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

266

466

566

6.

0013

Dimenzió Magánnyugdíjpénztár

7.

0021

8.

0022

9.

0006

ÉvgyĦrĦk Magánnyugdíjpénztár

10.

0014

Honvéd Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

11.

0015

ING Magánnyugdíjpénztár

12.

0025

MKB Nyugdíjpénztár

13.

0002

OTP Magánnyugdíjpénztár

Életút ElsĘ Országos
Nyugdíjpénztár
Erste Bank Országos Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

267

467

567

268

468

568

269

469

569

270

470

570

271

471

571

272

472

572

273

473

573

274

474

574
575

14.

0033

Postás Magánnyugdíjpénztár

275

475

15.

0061

Prémium Magánnyugdíjpénztár

276

476

576

16.

0037

Quaestor Magánnyugdíjpénztár

277

477

577

17.

0048

278

478

578

18.

0028

279

479

579

19.

0062

280

480

580

20.

0063

282

482

582

Vasutas Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár
Villamosenergia-ipari Társaságok
Nyugdíjpénztára
K&H Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár4
Generali Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

…..
…..
n.
Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál
vezetett számlájára teljesítendĘ fizetési
kötelezettség összesen:
A feltüntetett adatok az adózás rendjérĘl szóló 2003. évi XCII. törvény 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallás adataival megegyeznek.
, ......... év .....................................hó .........nap

P.H.
…………………………………………………..
Aláírás

1 A Tbj. 19. § (7) bekezdése, valamint a Tbj. 33. § (3) bekezdése szerint fizetendĘ magánnyugdíjpénztári tagdíj. Tagdíj-kiegészítés, valamint
2010. október 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó helyesbítés, önellenĘrzés esetén szerepelhet adat.
A 15/A 2.1. számú adatlap I. tábla 21.a.) sor = a 13/A 2.1. számú adatlap II. tábla e.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték, az adatot
forintban a bevallással megegyezĘen kell kitölteni.
2 A 15/A 2.1. számú adatlap I. tábla 21.b.) sor = a 13/A 2.1. számú adatlap II. tábla g.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték, az adatot
forintban a bevallással megegyezĘen kell kitölteni.
3 A 15/A 2.1. számú adatlap I. tábla 21.c.) sor = a 13/A 2.1. számú adatlap II. tábla i.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték, csak az állami
adóhatóság által évente egyszer közölt „Késedelmi pótlék- értesítĘ” alapján szerepelhet adat, az adatot forintban a bevallással
megegyezĘen kell kitölteni.
4 Tagdíj-kiegészítés nem szerepelhet, csak helyesbítés, önellenĘrzés esetén szerepelhet adat.

30262

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 197. szám

15/A 2.2. számú adatlap

AdatközlĘ lap a „Társadalombiztosítási és családtámogatási kifizetĘhely által teljesített ellátások”
igényléséhez 1
2011. év .....................hónap

neve:
címe:
törzsszáma:
adószáma:
pénzforgalmi jelzĘszáma:
pénzügyi körzet:

Költségvetési
szerv

Sorszám

1.

2.

3.
4.

KSH kód:

Megnevezés

Összeg (Ft)

a.) Öregségi nyugdíj helyett folyósított illetmény
b.) Öregségi nyugdíj helyett folyósított illetmény korrekciója (+/-)
c.) Rokkantsági nyugdíj helyett folyósított illetmény
d.) Rokkantsági nyugdíj helyett folyósított illetmény korrekciója (+/-)
Nyugdíjbiztosítási Alap által folyósított ellátások (a+b+c+d)
a.) Terhességi-gyermekágyi segély kifizetĘhelyi foglalkoztatónál fennálló jogviszony után
b.) Terhességi-gyermekágyi segély más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után
c.) Táppénz kifizetĘhelyi foglalkoztatónál fennálló jogviszony után
d.) Táppénz más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után
e.) Közegészségügyi és állategészségügyi zárlat, hatósági elkülönítés miatti táppénz
f.) Passzív jogon folyósított táppénz
g.) Gyermekápolási táppénz kifizetĘhelyi foglalkoztatónál fennálló jogviszony után
h.) Gyermekápolási táppénz más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után
i.) Baleseti táppénz
j.) Gyermekgondozási díj
k.) KifizetĘhelyek költségtérítése
l.) Egészségbiztosítási ellátások postaköltsége
m.) Munkáltatói táppénz hozzájárulás önálló tb kifizetĘhely esetén
Egészségbiztosítási Alap által folyósított ellátások összesen, csökkentve a munkáltatói táppénz hozzájárulás
összegével (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l-m)
a.) Gyermekgondozási segély
b.) Családi pótlék
c.) Anyasági támogatás
d.) Apákat megilletĘ munkaidĘ-kedvezmény távolléti díjának megtérítése
e.) Szociális támogatás
f.) Megváltozott munkaképességĦek kereset-kiegészítése (átmeneti kereset-kiegészítés)
g.) Nem társadalombiztosítási ellátások postaköltsége
h.) Apákat megilletĘ munkaidĘ-kedvezmény távolléti díjának foglalkoztatót terhelĘ közterhei
Központi költségvetésbĘl finanszírozott ellátások (a+b+c+d+e+f+g+h)
A kifizetĘhely részére megtérítendĘ összeg (1+2+3)

A feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek, a munkáltatót terhelĘ adatszolgáltatási kötelezettségek a bejelentett adatok
alapján teljesülnek.
, ......... év .....................................hó .........nap

P.H.
…………………………………………………..
aláírás

1

Az önálló társadalombiztosítás és családtámogatási kifizetĘhelyi feladatokat ellátó költségvetési szervek töltik ki.
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15/A 2.3. számú adatlap

ADATKÖZLė LAP
a nettó finanszírozás körébe tartozó önkormányzati / többcélú kistérségi társulási költségvetési szervek részére
2011. év .....................hónap

Költségvetési
szerv

neve:
címe:
törzsszáma:
adószáma:
pénzforgalmi jelzĘszáma:
pénzügyi körzet:

KSH kód:

I.

Sorszám
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

Megnevezés
Személyi juttatások bruttó összege
a.) A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége
b.) Az adózót terhelĘ – magánszemélyhez nem köthetĘ – személyi jövedelemadó kötelezettség
c.) ElĘzĘ évi elszámolási különbözet
Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen (a+b+c)
(adónem kód: 103)
a.) A foglalkoztatót terhelĘ nyugdíjbiztosítási járulék
b.) A magánszemélyt terhelĘ nyugdíjjárulék (nem magánnyugdíjpénztári tag esetében)
c.) A magánszemélyt terhelĘ nyugdíjjárulék (magánnyugdíjpénztári tag esetében)
d.) Határozat – járuléktartozás
Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség összesen (a+b+c+d)
(adónem kód: 125)
Korkedvezmény-biztosítási járulék
(adónem kód: 187)
a.) A foglalkoztatót terhelĘ egészségbiztosítási- és munkaerĘ-piaci járulék
b.) A magánszemélyt terhelĘ egészségbiztosítási- és munkaerĘ-piaci járulék
c.) Határozat - járuléktartozás
Egészségbiztosítási- és munkaerĘ-piaci járulék (a+b+c)
(adónem kód: 188)
a.) Százalékos mértékĦ egészségügyi hozzájárulás
(adónem kód: 152)
b.) 2010. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó tételes egészségügyi hozzájárulás
(adónem kód: 153)
Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ egészségügyi hozzájárulás összesen (a+b)
START kártyával, START PLUSZ kártyával és START EXTRA kártyával
rendelkezĘre vonatkozó kötelezettség
(adónem kód: 186)
KifizetĘt terhelĘ egyszerĦsített közteherviselési hozzájárulás (Ekho)
(adónem kód: 190)
a.) A magánszemélyt terhelĘ 11,1 % mértékĦ Ekho - magánnyugdíjpénztári tag és
nem nyugdíjas munkavállaló esetében
(2006-2007. évi önellenĘrzések esetében)
(adónem kód: 192)
b.) A magánszemélyt terhelĘ 15,0 % mértékĦ Ekho – magánnyugdíjpénztári tag és
(adónem kód: 195)
nem nyugdíjas munkavállaló esetében1
c.) A magánszemélyt terhelĘ 15,0 % mértékĦ Ekho – nem magánnyugdíjpénztári tag és
nem nyugdíjas munkavállaló esetében
(adónem kód: 191)
d.) A magánszemélyt terhelĘ 11,1 % mértékĦ Ekho – nyugdíjas,
vagy járulékfizetési felsĘ határ túllépése esetében
(adónem kód: 193)
e.) Az EGT államban biztosított személyt terhelĘ 9,5 %-os mértékĦ Ekho
(adónem kód: 197)
Magánszemélyt terhelĘ egyszerĦsített közteherviselési hozzájárulás (Ekho) összesen (a+b+c+d+e)
a.) 2010. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó foglalkoztatót terhelĘ egészségbiztosítási járulék
b.) 2010. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó magánszemélyt terhelĘ egészségbiztosítási járulék
c.) Határozat - járuléktartozás
2010. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó
Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség összesen (a+b+c)
(adónem kód: 124)
2010. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó munkaadói járulék
(adónem kód: 144)
2010. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó munkavállalói járulék
(adónem kód: 145)
a.) 2010. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó magánszemélyek különadója
b.) Korábbi évek elszámolási különbözete
2010. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó
magánszemélyek különadó kötelezettsége összesen (a+b)
(adónem kód: 198)
ÖnellenĘrzési pótlék
(adónem kód: 215)
Határozat – bírság
(adónem kód: 224, 226)

Összeg (Ft)

30264

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 197. szám

15/A 2.3. számú adatlap
16.

17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

1
2

Határozat – késedelmi pótlék
(adónem kód: 138)
a.) Személyi jövedelemadó kötelezettség +/(adónem kód: 103)
b.) Munkaadói járulék +/(adónem kód: 144)
c.) Munkavállalói járulék +/(adónem kód: 145)
d.) Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség +/(adónem kód: 125)
e.) Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség +/(adónem kód: 124)
f.) Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ egészségügyi hozzájárulás +/(adónem kód: 152. ill. 153)
g.) START kártyával rendelkezĘre vonatkozó kötelezettség +/(adónem kód: 186)
h.) ÖnellenĘrzési pótlék +/(adónem kód: 215)
Helyesbítés összege 2006. január 1-je elĘtti idĘszakra 2
(2005. január 1. és 2005. december 31. között) (a+b+c+d+e+f+g+h)
Munkáltatói táppénz hozzájárulás a megyei közigazgatási hivatalok határozata alapján3
(adónem kód: 149)
Az egyszerĦsített foglalkoztatásból eredĘ magánnyugdíjpénztári tagsággal nem rendelkezĘ
munkavállalót érintĘ közteher
(adónem kód:239)
Az egyszerĦsített foglalkoztatásból eredĘ magánnyugdíjpénztári tag
munkavállalót érintĘ közteher1
(adónem kód: 249)
A magánszemélyek jogviszony megszĦnéséhez
kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója
(adónem kód: 305)
a.) Magánnyugdíjpénztárakat megilletĘ tagdíjfizetési kötelezettség 4
b.) Magánnyugdíjpénztárakat megilletĘ önellenĘrzési pótlék fizetési kötelezettség 5
c.) Magánnyugdíjpénztárakat megilletĘ késedelmi pótlék fizetési kötelezettség 6
Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítendĘ fizetési kötelezettség összesen (a+b+c)
(Fenntartva évközi új adónem részére)
(Fenntartva évközi új adónem részére)
(Fenntartva évközi új adónem részére)
Az állami adóhatóság felé teljesítendĘ befizetési kötelezettség összesen
(2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25)
Magánnyugdíjpénztárak felé teljesítendĘ 2007. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó
fizetési kötelezettség – megfizetĘ az Igazgatóság
Befizetési kötelezettségek összesen (26+27)
Az Igazgatóságot megilletĘ kifizetĘhely által – nettó módon – teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások7
Az Igazgatóság, mint kifizetĘhely által – bruttó módon – teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások
foglalkoztatottat terhelĘ kötelezettségei8
A kifizetĘ által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások8
Az Igazgatóságot megilletĘ forgótĘke visszapótlása
Nettósítási különbözet (28-30-31+32)

2010. október 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó helyesbítés, önellenĘrzés esetén szerepelhet adat.
Megegyezik a 15/A 5.3 számú adatlap tartalmával.

3

A megyei közigazgatási hivatalok határozata alapján a nem önálló tb. kifizetĘhelyek töltik ki, az adatokat forintban a határozattal egyezĘen kell kitölteni.

4

A 15/A 2.3. számú adatlap I. tábla 22.a.) sor = a 15/A 2.3. számú adatlap II. tábla e.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték.
A 15/A 2.3. számú adatlap I. tábla 22.b.) sor = a 15/A 2.3. számú adatlap II. tábla g.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték.
A 15/A 2.3. számú adatlap I. tábla 22.c.) sor = a 15/A 2.3. számú adatlap II. tábla i.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték, csak az állami adóhatóság által
évente egyszer közölt „Késedelmi pótlék- értesítĘ” alapján szerepelhet adat.
Igazgatóságot, mint kifizetĘhelyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megilletĘ összeg, a lakossági folyószámlára vagy a postai úton történĘ utalást az Igazgatóság teljesíti.
Az önkormányzatot / többcélú kistérségi társulást megilletĘ összeg.

5
6
7
8
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II.
A Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítendĘ kötelezettség részletezése

Sorszám
a.)

1.

Pénztárazonosító
b.)

0008

Tagdíj1
Magánnyugdíjpénztár neve
c.)

Adónem
kód
d.)

ÖnellenĘrzési pótlék2

Összege
(Ft)
e.)

Késedelmi pótlék 3

Adónem
kód

Összege
(Ft)

Adónem
kód

Összege
(Ft)

f.)

g.)

h.)

i.)

AEGON Magyarország Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

261

461

561
562

2.

0016

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár

262

462

3.

0019

Aranykor Nyugdíjpénztár

263

463

563

4.

0031

Budapest Magánnyugdíjpénztár

265

465

565

5.

0001

Axa Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

266

466

566

6.

0013

7.

0021

Dimenzió Magánnyugdíjpénztár
Életút ElsĘ Országos
Nyugdíjpénztár
Erste Bank Országos Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

267

467

567

268

468

568

8.

0022

269

469

569

9.

0006

ÉvgyĦrĦk Magánnyugdíjpénztár

270

470

570

10.

0014

Honvéd Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

271

471

571

11.

0015

ING Magánnyugdíjpénztár

272

472

572

12.

0025

MKB Nyugdíjpénztár

273

473

573

13.

0002

OTP Magánnyugdíjpénztár

274

474

574

14.

0033

Postás Magánnyugdíjpénztár

275

475

575

15.

0061

Prémium Magánnyugdíjpénztár

276

476

576

16.

0037

Quaestor Magánnyugdíjpénztár

277

477

577

17.

0048

278

478

578

18.

0028

279

479

579

19.

0062

280

480

580

20.

0063

282

482

582

Vasutas Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár
Villamosenergia-ipari Társaságok
Nyugdíjpénztára
K&H Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár4
Generali Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

…..
…..
n.
Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál
vezetett számlájára teljesítendĘ fizetési
kötelezettség összesen:

________________________ ,......... év .....................................hó .........nap

1

2
3
4

A Tbj. 19. § (7) bekezdése, valamint a Tbj. 33. § (3) bekezdése szerint fizetendĘ magánnyugdíjpénztári tagdíj. Tagdíj-kiegészítés, valamint 2010. október 1-jét megelĘzĘ idĘszakra
vonatkozó helyesbítés, önellenĘrzés esetén szerepelhet adat.
A 15/A 2.3. számú adatlap I. tábla 22.a.) sor = a 15/A 2.3. számú adatlap II. tábla e.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték.
A 15/A 2.3. számú adatlap I. tábla 22.b.) sor = a 15/A 2.3. számú adatlap II. tábla g.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték.
A 15/A 2.3. számú adatlap I. tábla 22c.) sor = a 15/A 2.3. számú adatlap II. tábla i.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték, csak az állami adóhatóság által
évente egyszer közölt „Késedelmi pótlék- értesítĘ” alapján szerepelhet adat.
Tagdíj-kiegészítés nem szerepelhet, csak helyesbítés, önellenĘrzés esetén szerepelhet adat.
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15/A 2.4. számú adatlap
ADATKÖZLė LAP
a nettó finanszírozás körébe tartozó önkormányzati / többcélú kistérségi társulási költségvetési szervek részére
a „Társadalombiztosítási kifizetĘhely által teljesített ellátások” igénylésérĘl
2011. év .....................hónap

neve:
címe:
törzsszáma:
adószáma:
pénzforgalmi jelzĘszáma:
pénzügyi körzet:

Költségvetési
szerv

Sorszám

1

KSH kód:

Megnevezés

2
a.) Öregségi nyugdíj helyett folyósított illetmény

Az Igazgatóság,
mint kifizetĘhely
által – bruttó
módon –
teljesített
társadalombiztosítási és
családtámogatási
ellátások

Az Igazgatóság,
mint kifizetĘhely
által – bruttó
módon – teljesített
társadalombiztosítási és
családtámogatási
ellátások
foglalkoztatottat
terhelĘ
kötelezettségei 2

3

4

Az Igazgatóságot A kifizetĘ által TársadalommegilletĘ
– bruttó módon biztosítási és
kifizetĘhely által
– teljesített
családtámoteljesített
társadalomgatási
társadalombiztosítási és ellátások és a
biztosítási és
családtámogatá munkáltatói
családtámogatási si ellátások és
táppénz
munkáltatói
hozzájárulás
ellátások 1
táppénz
összesen
hozzájárulás 2
(3+6)
(3-4)
5

6

b.) Öregségi nyugdíj helyett folyósított illetmény korrekciója (+/-)
c.) Rokkantsági nyugdíj helyett folyósított illetmény
d.) Rokkantsági nyugdíj helyett folyósított illetmény korrekciója (+/-)
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Nyugdíjbiztosítási Alap által folyósított ellátások (a+b+c+d)
a.)Terhességi-gyermekágyi segély kifizetĘhelyi foglalkoztatónál fennálló
jogviszony után
b.) Terhességi-gyermekágyi segély más foglalkoztatónál fennálló
jogviszony után
c.) Táppénz kifizetĘhelyi foglalkoztatónál fennálló jogviszony után
d.) Táppénz más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után
e.) Közegészségügyi és állategészségügyi zárlat, hatósági elkülönítés miatti
táppénz
f.) Passzív jogon folyósított táppénz
g.)Gyermekápolási táppénz kifizetĘhelyi foglalkoztatónál fennálló
jogviszony után
h.) Gyermekápolási táppénz más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után
i.) Baleseti táppénz
j.) Gyermekgondozási díj
k.) KifizetĘhelyek költségtérítése
l.) Egészségbiztosítási ellátások postaköltsége
m.) Munkáltatói táppénz hozzájárulás önálló tb kifizetĘhely esetén
Egészségbiztosítási Alap által folyósított ellátások összesen, csökkentve a
munkáltatói táppénz hozzájárulás összegével
(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l–m)
a.) Gyermekgondozási segély
b.) Családi pótlék
c.) Anyasági támogatás
d.) Apákat megilletĘ munkaidĘ-kedvezmény távolléti díjának megtérítése
e.) Szociális támogatás
f.) Megváltozott munkaképességĦek kereset-kiegészítése (átmeneti
kereset-kiegészítés)
g.) Nem társadalombiztosítási ellátások postaköltsége
h.) Apákat megilletĘ munkaidĘ-kedvezmény távolléti díjának foglalkoztatót
terhelĘ közterhei
Központi költségvetésbĘl finanszírozott ellátások (a+b+c+d+e+f+g+h)
A kifizetĘhely részére megtérítendĘ összeg (1+2+3)
Az Igazgatóság elĘirányzat-felhasználási keretszámla
terhére utalandó (2k)
Az Igazgatóság lebonyolítási számlára utalandó (4-5)

, ......... év .....................................hó .........nap

1
2

Az Igazgatóságot, mint kifizetĘhelyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megilletĘ összeg, a lakossági folyószámlára vagy a postai úton történĘ utalást az Igazgatóság teljesíti.
A költségvetési szervet megilletĘ összeg.
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15/A 2.5. számú adatlap

ADATKÖZLė LAP
Adatszolgáltatás
a nettó finanszírozásba bevont költségvetési szerveknél foglalkoztatottak
2011. évi kompenzációja ………………….. hónap után járó részletének elszámolásához
neve :
címe :
törzsszáma :
adószáma :
pénzforgalmi jelzĘszáma :
pénzügyi körzet :

Költségvetési szerv

Sorszá

KSH kód :

Megnevezés

Létszám (fĘ)

1.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló
kormányrendelet 2. § (2) bekezdése szerint kompenzációra jogosultak száma

2.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló
kormányrendelet 2. § (3) bekezdése szerint kompenzációra jogosultak száma

3.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló
kormányrendelet 2. § (4) bekezdés a) pontja szerint kompenzációra jogosultak száma

4.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló
kormányrendelet 2. § (4) bekezdés b) pontja szerint kompenzációra jogosultak száma

5.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló
kormányrendelet 2. § (4) bekezdés c) pontja szerint kompenzációra jogosultak száma

6.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló
kormányrendelet szerint kompenzációra jogosultak száma összesen (1. + … + 5.)

Sorszá

Megnevezés

7.

A 2011. évi kompenzáció havi részletének – kifizetĘt terhelĘ közterhekkel növelt – bruttó
összege 1

8.

A 2011. évi kompenzáció havi részletének – tárgyhó elején – a dolgozók részére
kifizetendĘ nettó összege 2

Összeg (Ft)

………………………, ……….. év ……………………. hó ……… nap
P. H.
.................................................................
aláírás
1
2

2011. évben – január hónap kivételével – havonta a nettó finanszírozásban elszámolásra kerülĘ összeg.
2011. január hónapban a nettó finanszírozásban elszámolásra kerülĘ összeg.
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15/A 2.6. számú adatlap
Megye kódja / sorszám:
neve:

/

MEGYEI ÖSSZESÍTė
a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja
………………. hónap után járó részletének elszámolásához
Központi költségvetésbĘl
finanszírozott kör esetében

OEP kör esetében

a 2011. évi kompenzáció
havi részletének

a 2011. évi kompenzáció
havi részletének

Önkormányzat/kistérségi társulás

Sorszám

KSH
kódja

Neve

a kifizetĘt
terhelĘ,
közterhekkel
növelt bruttó
összege
(Ft)

a dolgozónak
kifizetendĘ
nettó összege
(Ft)

a kifizetĘt
terhelĘ,
közterhekkel
növelt bruttó
összege
(Ft)

a dolgozónak
kifizetendĘ
nettó összege
(Ft)

a 2011. évi kompenzáció
havi részletének

a kifizetĘt
terhelĘ,
közterhekkel
növelt bruttó
összege
1
(Ft)

a dolgozónak
kifizetendĘ
nettó összege
2
(Ft)
(5 + 6)

(4 + 6)
1

2

3

4

5

6

7

8

Megye összesen:
…………………………………….., ……………év…………………….. hó……………….nap
P. H.
…………………………………………………..
igazgató

1
2

2011. évben – január hónap kivételével – havonta megegyezik a 15/A 1.1. számú adatlap 8. sor c. oszlopának tartalmával.
2011. január hónapban megegyezik a 15/A 1.1. számú adatlap 8. sor c. oszlopának tartalmával.

9

MAGYAR KÖZLÖNY

•

30269

2010. évi 197. szám

15/A 3.1. számú adatlap

ELSZÁMOLÁS
az önkormányzatot /többcélú kistérségi társulást
a központi költségvetésbĘl a költségvetési törvény és az Áht. alapján
nettó módon megilletĘ támogatások pénzügyi teljesítésérĘl
2011. év ..................hónap
Önkormányzat / Többcélú
kistérségi társulás

neve:
címe:

törzsszáma:
adószáma :
pénzforgalmi jelzĘszáma:
pénzügyi körzet:

KSH kód:

I.
Pénzügyi teljesítés elszámolása
Sorszám
1.
1.1
2.

Megnevezés

Összeg (Ft)
1

Tárgyhavi elĘirányzat összesen (A 15/A 1.1./a. számú adatlapon részletezve)
Lemondás miatt keletkezett, az elĘirányzatban már átvezetett összes tartozás2
Az állami adóhatóság felé teljesítendĘ befizetési kötelezettség összesen (A 15/A 3.1. számú adatlap II. táblában részletezve)
3

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
1

Egyéb csökkentĘ tételek összesen (A 15/A 3.1. számú adatlap IV. táblában részletezve) 4
CsökkentĘ tételek összesen (2+3)
Az Igazgatóságot megilletĘ kifizetĘhely által – nettó módon – teljesített társadalombiztosítási és
családtámogatási ellátások 5
Az Igazgatóság, mint kifizetĘhely által – bruttó módon – teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások
foglalkoztatottat terhelĘ kötelezettségei 6
A kifizetĘ által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások 7
Az Igazgatóságot megilletĘ forgótĘke visszapótlása 8
Az önkormányzatok/többcélú kistérségi társulás részére utalandó nettó összeg9
- az Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szereplĘ határidĘt követĘ harmadik hónap kivételével
KövetkezĘ hónapot terhelĘ tartozás megelĘlegezés 9
Az önkormányzatot terhelĘ, Igazgatóságot megilletĘ forgótĘke visszapótlása8 - megfizetĘ az önkormányzat az
Igazgatósággal kötött külön megállapodásban rögzített idĘpontig
Az Igazgatóság tárgyhavi forgótĘke igénye (5+8+11)

A következĘ hónapot terhelĘ tartozásból a köztehertartozás összege 10 - az Áht. 64. §-a (5) a)
pontjában szereplĘ határidĘt követĘ második hónapban
Lemondás miatt az Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplĘ határidĘt követĘ második hónapban levont összeg 10
Az Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplĘ határidĘt követĘ harmadik hónapot terhelĘ lemondás miatt fennálló tartozás 11
Lemondás miatt az Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplĘ határidĘt követĘ harmadik hónapban levont összeg 12
Az önkormányzatok/többcélú kistérségi társulás részére utalandó lemondással korrigált nettó összeg az Áht. 64. §-a (5) a)
pontjában szereplĘ határidĘt követĘ harmadik hónapban 13
A lemondás miatt benyújtandó inkasszó 14

A 15/A 3.1. számú adatlap I. tábla 1. sorában szereplĘ érték = a 15/A 1.1./a. számú adatlap
12. sor c. oszlopában szereplĘ érték.

2

Tájékoztató adat.

3

A 15/A 3.1. számú adatlap I. tábla 2. sorában szereplĘ érték = a 15/A 3.1. számú adatlap II.
tábla 26. sorában szereplĘ érték.

4

A 15/A 3.1. számú adatlap I. tábla 3. sorában szereplĘ érték = a 15/A 3.1. számú adatlap
IV. tábla 15. sorában szereplĘ érték.

5

Az Igazgatóságot, mint kifizetĘhelyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megilletĘ
összeg, lakossági folyószámlára vagy a postai úton történĘ utalást az Igazgatóság teljesíti.
A 15/A 3.1. számú adatlap I. tábla 5. sorában szereplĘ érték = a 15/A 3.2. számú adatlap 5.
oszlop 4. sorában szereplĘ érték.

6

Az önkormányzatot / többcélú kistérségi társulást megilletĘ összeg.
A 15/A 3.1. számú adatlap I. tábla 6. sorában szereplĘ érték = a 15/A 3.2. számú adatlap 4.
oszlop 4. sorában szereplĘ érték.

7

Az önkormányzatot / többcélú kistérségi társulást megilletĘ összeg.
A 15/A 3.1. számú adatlap I. tábla 7. sorában szereplĘ érték = a 15/A 3.2. számú adatlap 6.
oszlop 4. sorában szereplĘ érték.

8

Az Igazgatóság forgótĘke tárgyhavi visszapótlását a Kincstár csak addig a mértékig
teljesíti, ameddig arra a 15/A 3.1. számú adatlap I. tábla 1. sor-4. sor +6. sor +7. sor képlet
szerint számított összeg fedezetet nyújt.

9

Kiutalás (Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplĘ határidĘt követĘ harmadik hónap
kivételével),
1-4+6+7-8 > 0 esetén a 9. sor kerül kitöltésre és a 10. sor értéke 0
Tartozás
1-4+6+7-8 < 0 esetén a 10. sor kerül kitöltésre és a 9. sor értéke 0
Megjegyzés:ha 1-4+6+7-8 = 0, akkor 9. és a 10. sor értéke is 0

10

Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplĘ határidĘt követĘ második hónapban szerepelhet adat
10-1.1 > 0 esetén a 13. sor kerül kitöltésre és a 14. sor értéke 0
10-1.1 < 0 esetén a 14. sor kerül kitöltésre és a 13. sor értéke 0
10-1.1 = 0 esetén a 13. és a 14 sor értéke 0

11

Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplĘ határidĘt követĘ második hónapban
13> 0 esetén 15. sor = 1.1. sor
14> 0 esetén 15. sor = 10. sor
10 – 1.1 = 0 esetén 15. sor = 1.1. sor = 10. sor.
Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplĘ határidĘt követĘ harmadik hónapban az elĘzĘ hónap
15. sorában szereplĘ összeg.

12

Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplĘ határidĘt követĘ harmadik hónapban szerepelhet
adat
9 > 0 esetén kerül kitöltésre
ha 9 – 15 t 0 , akkor 15. sorban szereplĘ összeg
ha 9 – 15 < 0 , akkor 9. sorban szereplĘ összeg.

13

Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplĘ határidĘt követĘ harmadik hónapban szerepelhet
adat
9> 0 esetén értéke a 9. sor és a 16. sor különbsége,
9 = 0, vagy 9.-16.<0 esetén a 17. sor értéke 0.

14

Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplĘ határidĘt követĘ harmadik hónapban szerepelhet
adat
9 > 0 és 9.-15.< 0 esetén 15. sor és a 9. sor különbsége
9= 0 esetén az 15. sorban szereplĘ összeg.
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II.

Állami adóhatóság felé teljesítendĘ kötelezettségek

Sorszám
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.

Megnevezés
Személyi juttatások bruttó összege
a.) A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége
b.) Az adózót terhelĘ – magánszemélyhez nem köthetĘ – személyi jövedelemadó kötelezettség
c.) ElĘzĘ évi elszámolási különbözet
Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen (a+b+c)
(adónem kód: 103)
a.) A foglalkoztatót terhelĘ nyugdíjbiztosítási járulék
b.) A magánszemélyt terhelĘ nyugdíjjárulék (nem magánnyugdíjpénztári tag esetében)
c.) A magánszemélyt terhelĘ nyugdíjjárulék (magánnyugdíjpénztári tag esetében)
d.) Határozat – járuléktartozás
Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség összesen (a+b+c+d)
(adónem kód: 125)
Korkedvezmény-biztosítási járulék
(adónem kód: 187)
a.) A foglalkoztatót terhelĘ egészségbiztosítási- és munkaerĘ-piaci járulék
b.) A magánszemélyt terhelĘ egészségbiztosítási- és munkaerĘ-piaci járulék
c.) Határozat - járuléktartozás
Egészségbiztosítási- és munkaerĘ-piaci járulék (a+b+c)
(adónem kód: 188)
a.) Százalékos mértékĦ egészségügyi hozzájárulás
(adónem kód: 152)
b.) 2010. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó tételes egészségügyi hozzájárulás (adónem kód: 153)
Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ egészségügyi hozzájárulás összesen (a+b)
START kártyával, START PLUSZ kártyával és START EXTRA kártyával
rendelkezĘre vonatkozó kötelezettség
(adónem kód: 186)
KifizetĘt terhelĘ egyszerĦsített közteherviselési hozzájárulás (Ekho)
(adónem kód: 190)
a.) A magánszemélyt terhelĘ 11,1 % mértékĦ Ekho - magánnyugdíjpénztári tag és
nem nyugdíjas munkavállaló esetében
(2006-2007. évi önellenĘrzések esetében)
(adónem kód: 192)
b.) A magánszemélyt terhelĘ 15,0 % mértékĦ Ekho – magánnyugdíjpénztári tag és
(adónem kód: 195)
nem nyugdíjas munkavállaló esetében1
c.) A magánszemélyt terhelĘ 15,0 % mértékĦ Ekho – nem magánnyugdíjpénztári tag és
nem nyugdíjas munkavállaló esetében
(adónem kód: 191)
d.) A magánszemélyt terhelĘ 11,1 % mértékĦ Ekho – nyugdíjas,
vagy járulékfizetési felsĘ határ túllépése esetében
(adónem kód: 193)
e.) Az EGT államban biztosított személyt terhelĘ 9,5 %-os mértékĦ Ekho
(adónem kód: 197)
Magánszemélyt terhelĘ egyszerĦsített közteherviselési hozzájárulás (Ekho) összesen (a+b+c+d+e)
a.) 2010. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó foglalkoztatót terhelĘ egészségbiztosítási járulék
b.) 2010. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó magánszemélyt terhelĘ egészségbiztosítási járulék
c.) Határozat - járuléktartozás
2010. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó
Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség összesen (a+b+c)
(adónem kód: 124)
2010. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó munkaadói járulék
(adónem kód: 144)
2010. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó munkavállalói járulék
(adónem kód: 145)
a.) 2010. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó magánszemélyek különadója
b.) Korábbi évek elszámolási különbözete
2010. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó
magánszemélyek különadó kötelezettsége összesen (a+b)
(adónem kód: 198)
ÖnellenĘrzési pótlék
(adónem kód: 215)
Határozat – bírság
(adónem kód: 224;226)
Határozat – késedelmi pótlék
(adónem kód: 138)
a.) Személyi jövedelemadó kötelezettség +/(adónem kód: 103)
b.) Munkaadói járulék +/(adónem kód: 144)
c.) Munkavállalói járulék +/(adónem kód: 145)
d.) Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség +/(adónem kód: 125)
e.) Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség +/(adónem kód: 124)
f.) Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ egészségügyi hozzájárulás +/(adónem kód: 152. ill. 153)
g.) START kártyával rendelkezĘre vonatkozó kötelezettség +/(adónem kód: 186)
h.) ÖnellenĘrzési pótlék +/(adónem kód: 215)
Helyesbítés összege 2006. január 1-je elĘtti idĘszakra
(2005. január 1. és 2005. december 31. között) (a+b+c+d+e+f+g+h)

Összeg (Ft)
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22.
23.
24.
25.
26.

27.
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(adónem kód: 149)
Munkáltatói táppénz a megyei közigazgatási hivatalok határozata alapján2
Az egyszerĦsített foglalkoztatásból eredĘ magánnyugdíjpénztári tagsággal nem rendelkezĘ
munkavállalót érintĘ közteher
(adónem kód:239)
Az egyszerĦsített foglalkoztatásból eredĘ magánnyugdíjpénztári tag
munkavállalót érintĘ közteher1
(adónem kód: 249)
A magánszemélyek jogviszony megszĦnéséhez
kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója
(adónem kód: 305)
a.) Magánnyugdíjpénztárakat megilletĘ tagdíjfizetési kötelezettség 3
b.) Magánnyugdíjpénztárakat megilletĘ önellenĘrzési pótlék fizetési kötelezettség 4
c.) Magánnyugdíjpénztárakat megilletĘ késedelmi pótlék fizetési kötelezettség 5
Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítendĘ fizetési kötelezettség összesen
(a+b+c)
(Fenntartva évközi új adónem részére)
(Fenntartva évközi új adónem részére)
(Fenntartva évközi új adónem részére)
Az állami adóhatóság felé teljesítendĘ befizetési kötelezettség összesen 6
(2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25)
Az állami adóhatóságnál nyilvántartott tárgyhónapra vonatkozó kötelezettség (26-17) 7

1

2010. október 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó helyesbítés, önellenĘrzés esetén szerepelhet adat.

2

A megyei közigazgatási hivatalok határozata alapján a nem önálló tb. kifizetĘhelyek töltik ki, az adatokat forintban a határozattal egyezĘen kell kitölteni.

3

A 15/A 3.1. számú adatlap II. tábla 22.a.) sor = a 15/A 3.1. számú adatlap III. tábla e.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték.

4

A 15/A 3.1. számú adatlap II. tábla 22.b.) sor = a 15/A 3.1. számú adatlap III. tábla g.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték.

5
6

A 15/A 3.1. számú adatlap II. tábla 22.c.) sor = a 15/A 3.1. számú adatlap III. tábla i.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték, csak az állami adóhatóság által évente egyszer közölt „Késedelmi pótlékértesítĘ” alapján szerepelhet adat.
A 15/A 3.1. számú adatlap II. tábla 26. sorában szereplĘ érték = a 15/A 3.1. számú adatlap I. tábla 2. sorában szereplĘ érték.

7

Tájékoztató adat
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III.
A Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítendĘ kötelezettség részletezése

Sorszám
a.)

Pénztárazonosító
b.)

Tagdíj1
Magánnyugdíjpénztár neve
c.)

1.

0008

AEGON Magyarország Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

ÖnellenĘrzési pótlék2

Késedelmi pótlék 3

Adónem
kód

Összege
(Ft)

Adónem
kód

Összege
(Ft)

Adónem
kód

Összege
(Ft)

d.)

e.)

f.)

g.)

h.)

i.)

261

461

561

2.

0016

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár

262

462

562

3.

0019

Aranykor Nyugdíjpénztár

263

463

563

4.

0031

Budapest Magánnyugdíjpénztár

265

465

565

5.

0001

Axa Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

266

466

566

6.

0013

Dimenzió Magánnyugdíjpénztár

267

467

567

268

468

568

269

469

569

Életút ElsĘ Országos
Nyugdíjpénztár
Erste Bank Országos Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

7.

0021

8.

0022

9.

0006

ÉvgyĦrĦk Magánnyugdíjpénztár

270

470

570

10.

0014

Honvéd Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

271

471

571

11.

0015

ING Magánnyugdíjpénztár

272

472

572

12.

0025

MKB Nyugdíjpénztár

273

473

573

13.

0002

OTP Magánnyugdíjpénztár

274

474

574

14.

0033

Postás Magánnyugdíjpénztár

275

475

575

15.

0061

Prémium Magánnyugdíjpénztár

276

476

576

16.

0037

Quaestor Magánnyugdíjpénztár

277

477

577

278

478

578

279

479

579

280

480

580

282

482

582

17.

0048

18.

0028

19.

0062

20.

0063

Vasutas Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár
Villamosenergia-ipari Társaságok
Nyugdíjpénztára
K&H Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár4
Generali Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

…..
…..
n.
Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál
vezetett számlájára teljesítendĘ fizetési
kötelezettség összesen:

1

2
3
4

A Tbj. 19. § (7) bekezdése, valamint a Tbj. 33. § (3) bekezdése szerint fizetendĘ magánnyugdíjpénztári tagdíj. Tagdíj-kiegészítés, valamint 2010. október 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó helyesbítés,
önellenĘrzés esetén szerepelhet adat.
A 15/A 3.1. számú adatlap II. tábla 22.a.) sor = a 15/A 3.1. számú adatlap III. tábla e.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték.
A 15/A 3.1. számú adatlap II. tábla 22.b.) sor = a 15/A 3.1. számú adatlap III. tábla g.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték.
A 15/A 3.1. számú adatlap II. tábla 22.c.) sor = a 15/A 3.1. számú adatlap III. tábla i.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték,
csak az állami adóhatóság által évente egyszer közölt „Késedelmi pótlék-értesítĘ” alapján szerepelhet adat.
Tagdíj-kiegészítés nem szerepelhet, csak helyesbítés, önellenĘrzés esetén szerepelhet adat.
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IV.
Egyéb levonások és csökkentĘ tételek összesen
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Megnevezés
Magánnyugdíjpénztárak felé teljesítendĘ 2007. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó
fizetési kötelezettség – megfizetĘ az Igazgatóság
ElĘzĘ idĘszak halmozott nettó tartozásai
ElĘzĘ idĘszak halmozott nettó tartozásaira felszámított kamat
Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett tĘketartozás
Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett kamattartozás
Kisebbségi fenntartói kiegészítĘ támogatás elszámolása oktatási intézmény átadása miatt
Egyházi kiegészítĘ támogatás elszámolása szociális intézmény átadása miatt
Egyházi kiegészítĘ támogatás elszámolása oktatási intézmény átadása miatt
Egyházi kiegészítĘ támogatás elszámolása gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény átadása miatt
Jogtalanul igénybe vett lakossági közmĦfejlesztési támogatás visszavonása
A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program
esetében – az 54/2005. (III. 26.) Kormányrendelet szerint, a kedvezményezett nyilatkozata alapján – a támogatás
visszavonása
(Fenntartva évközi új csökkentĘ tétel részére)
(Fenntartva évközi új csökkentĘ tétel részére)
(Fenntartva évközi új csökkentĘ tétel részére)
CsökkentĘ tételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) 1

_____________________________________ ,………………………év……………………….hó………….nap

1

A 15/A 3.1. számú adatlap IV. tábla 15. sorában szereplĘ érték = a 15/A 3.1. számú adatlap I. tábla 3. sorában szereplĘ érték.

Összeg (Ft)
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15/A 3.2. számú adatlap
ELSZÁMOLÁS
az önkormányzatok / többcélú kistérségi társulások nettó finanszírozásba bevont
„Társadalombiztosítási és családtámogatási kifizetĘhely által teljesített ellátások”
igényléséhez
2011. év .....................hónap

neve:
címe:
törzsszáma:
adószáma:
pénzforgalmi jelzĘszáma:
pénzügyi körzet:

Önkormányzat /
Többcélú kistérségi
társulás

Sorszám

1

KSH kód:
Az Igazgatóság,
mint
kifizetĘhely által
– bruttó módon
– teljesített
társadalombiztosítási és
családtámogatási
ellátások

Megnevezés

2
a.) Öregségi nyugdíj helyett folyósított illetmény

3

Az Igazgatóság,
mint kifizetĘhely
által – bruttó
módon –teljesített
társadalombiztosítási és
családtámogatási
ellátások
foglalkoztatottat
terhelĘ
kötelezettségei 2
4

Az Igazgatóságot
megilletĘ
kifizetĘhely által
teljesített
társadalombiztosítási és
családtámogatási
ellátások 1

(3-4)
5

A kifizetĘ által
– bruttó módon –
teljesített
társadalombiztosítási és
családtámogatási
ellátások és
munkáltatói
táppénz
2
hozzájárulás

Társadalombiztosítási és
családtámogatási
ellátások és a
munkáltatói
táppénz
hozzájárulás
összesen

6

b.) Öregségi nyugdíj helyett folyósított illetmény korrekciója (+/-)
c.) Rokkantsági nyugdíj helyett folyósított illetmény
d.) Rokkantsági nyugdíj helyett folyósított illetmény korrekciója (+/-)
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Nyugdíjbiztosítási Alap által folyósított ellátások (a+b+c+d)
a.)Terhességi-gyermekágyi segély kifizetĘhelyi foglalkoztatónál fennálló
jogviszony után
b.) Terhességi-gyermekágyi segély más foglalkoztatónál fennálló jogviszony
után
c.) Táppénz kifizetĘhelyi foglalkoztatónál fennálló jogviszony után
d.) Táppénz más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után
e.) Közegészségügyi és állategészségügyi zárlat, hatósági elkülönítés miatti
táppénz
f.) Passzív jogon folyósított táppénz
g.) Gyermekápolási táppénz kifizetĘhelyi foglalkoztatónál fennálló
jogviszony után
h.) Gyermekápolási táppénz más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után
i.) Baleseti táppénz
j.) Gyermekgondozási díj
k.) KifizetĘhelyek költségtérítése
l.) Egészségbiztosítási ellátások postaköltsége
m.) Munkáltatói táppénz hozzájárulás önálló tb kifizetĘhely esetén
Egészségbiztosítási Alap által folyósított ellátások összesen, csökkentve a
munkáltatói táppénz hozzájárulás összegével
(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l-m)
a.) Gyermekgondozási segély
b.) Családi pótlék
c.) Anyasági támogatás
d.) Apákat megilletĘ munkaidĘ-kedvezmény távolléti díjának megtérítése
e.) Szociális támogatás
f.) Megváltozott munkaképességĦek kereset - kiegészítése (átmeneti keresetkiegészítés)
g.) Nem társadalombiztosítási ellátások postaköltsége
h.) Apákat megilletĘ munkaidĘ-kedvezmény távolléti díjának foglalkoztatót
terhelĘ közterhei
Központi költségvetésbĘl finanszírozott ellátások (a+b+c+d+e+f+g+h)
A kifizetĘhely részére megtérítendĘ összeg (1+2+3)
Az Igazgatóság elĘirányzat-felhasználási keretszámla terhére utalandó (2k)
Az Igazgatóság lebonyolítási számlára utalandó (4-2k)
, ......... év .....................................hó .........nap

1 Az Igazgatóságot, mint kifizetĘhelyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megilletĘ összeg, a lakossági folyószámlára vagy a postai úton történĘ utalást az Igazgatóság teljesíti.
2 Az önkormányzatot / többcélú kistérségi társulást megilletĘ összeg.

(3+6)
7
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15/A 4.1. számú adatlap

Megye kódja:
neve:

MEGYEI ÖSSZESÍTė
az önkormányzatokat / többcélú kistérségi társulásokat a költségvetési törvény alapján
a nettó finanszírozásban megilletĘ támogatások pénzügyi teljesítésérĘl
2011. év .............hónap

Sorszám

Megnevezés

1.
2.
3.

A települési önkormányzatot megilletĘ, a településre kimutatott személyi jövedelemadó
A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése
A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése
a.) Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport-és kulturális feladatai (3. sz. melléklet 1. pont)
b.) Körzeti igazgatás (3. sz. melléklet 2. pont)
c.) KörjegyzĘség mĦködése (3. sz. melléklet 3. pont)
d.) Megyei, fĘvárosi önkormányzatok igazgatási, sport-és kulturális feladatai (3. sz. melléklet 4. pont)
e.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (3. sz. melléklet 5. pont)
f.) Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása (3. sz. melléklet 6. pont)
g.) A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdĘ települési önkormányzatok feladatai (3. sz. melléklet 7. pont)
h.) ÜdülĘhelyi feladatok (3. sz. melléklet 8. pont)
i.) Területi gyermekvédelmi szakszolgálat mĦködtetése (3. sz. melléklet 9. pont)
j.) Pénzbeli szociális juttatások (3. sz. melléklet 10. pont)
k.) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai (3. sz. melléklet 11. pont)
l.) Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés (3. sz. melléklet 12. pont)
m.) Hajléktalanok átmeneti intézményei (3. sz. melléklet 13. pont)
n.) Gyermekek napközbeni ellátása (3. sz. melléklet 14. pont)
o.) Közoktatási alap-hozzájárulás (3. sz. melléklet 15. pont)
p.) Közoktatási kiegészítĘ hozzájárulások (3. sz. melléklet 16. pont)
q.) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások (3. sz. melléklet 17. pont)
EbbĘl: Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása (17.2. pont)
r.) (Fenntartva évközi új elĘirányzat részére)
A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai összesen
(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o+p+q+r) (költségvetési törvény 3. számú melléklet)
a.) KiegészítĘ támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz (5. számú melléklet 5. pont)
b.) Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (5. számú melléklet 7. pont)
c) EsélyegyenlĘséget, felzárkóztatást segítĘ támogatások (c.1.+c.2.+c.3 +c.4.) (5. számú 11. pont)
EbbĘl: c.1.) EsélyegyenlĘséget szolgáló intézkedések támogatása (11.a) pont)
c.2.) Az integrációs rendszerben részt vevĘ intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása (11.b) pont)
c.3.) Arany János Programok támogatása (11. c) pont)
c.4.) Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása (11. d. pont)
d.) (Fenntartva évközi új elĘirányzat részére)
A nettó finanszírozásban folyósított központosított elĘirányzatok összesen (a+b+c+d)
(költségvetési törvény 5. számú melléklet)
a.) Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönzĘ részhozzájárulása (7. számú
melléklet 1. a) pont)
b.) Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak mĦvészeti ösztönzĘ részhozzájárulása (7. számú
melléklet 1. b) pont)
c.) A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása (7. számú melléklet 1. c) pont)
d.) A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása (7. számú melléklet 1. d) pont)
e.) Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása (7. számú melléklet 1. e) pont)
f.) Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása (7. számú melléklet 2. a) pont)
g.) Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása (7. számú melléklet 2. b) pont)
h.) (Fenntartva évközi új elĘirányzat részére)
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott elĘadó-mĦvészeti szervezetek támogatása
(a+b+c+d+e+f+g+h) (költségvetési törvény 7. számú melléklet)
a.) Pedagógiai szakszolgálat (8. számú melléklet I/1. pont)
b.) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása. (8. számú
melléklet I/2. pont)
c.) Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez. (8. számú melléklet I/3. pont)

4.

5.

6.

Eredeti
elĘirányzat
(Ft)
a.)

Korrekció
+/(Ft)
b.)

Végleges
elĘirányzat
(Ft)
c.)
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d.) Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása (8. számú melléklet II/2. pont)
e.) A többcélú kistérségi társulások támogatása (e1.+e.2.+e.3.+e.4.+e.5.+e.6.+e.7.+e.8.)
(8. számú melléklet III. pont)
EbbĘl: e.1.) Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása (2.1. pont)
e.2.) A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása (2.2. pont)
e.3.) A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása (2.3. pont)
e.4.) A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási
feladatainak támogatása (2.4. pont)
e.5.) A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási
feladatainak támogatása (2.5. pont)
e.6.) A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási
feladatainak támogatása (2.6. pont)
e.7.) A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közmĦvelĘdési feladatainak támogatása (2.7. pont)
e.8.) A többcélú kistérségi társulások belsĘ ellenĘrzési feladatainak támogatása (2.8. pont)
f.) A helyi önkormányzati hivatásos tĦzoltóságok támogatása (8. számú melléklet IV. pont)
g.) (Fenntartva évközi új elĘirányzat részére)
A nettó finanszírozásban folyósított normatív, kötött felhasználású támogatások összesen
(a+b+c+d+e+f+g)
(költségvetési törvény 8. számú melléklet)
1

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja (a+b)
EbbĘl: a.) Állami támogatásból finanszírozott költségvetési szerv részére folyósított támogatás
b.)
Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott költségvetési szerv részére folyósított támogatás
(Fenntartva évközi új elĘirányzat részére)
(Fenntartva évközi új elĘirányzat részére)
Tárgyhavi elĘirányzat összesen2 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)
Lemondás miatt keletkezett, az elĘirányzatban már átvezetett összes tartozás (tájékoztatóadat)
Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett tĘketartozás
Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett kamattartozás
Kisebbségi fenntartói kiegészítĘ támogatás elszámolása oktatási intézmény átadása miatt
Egyházi kiegészítĘ támogatás elszámolása szociális intézmény átadása miatt
Egyházi kiegészítĘ támogatás elszámolása oktatási intézmény átadása miatt
Egyházi kiegészítĘ támogatás elszámolása gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény átadása miatt
Jogtalanul igénybe vett lakossági közmĦfejlesztési támogatás visszavonása
A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program
esetében – az 54/2005. (III. 26.) Kormányrendelet szerint, a kedvezményezett nyilatkozata alapján – a támogatás visszavonása
(Fenntartva évközi új csökkentĘ tétel részére)
(Fenntartva évközi új csökkentĘ tétel részére)

_____________________________, …………év

1

2011. január hónapban elĘleg.

hó

nap

•
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15/A 4.2. számú adatlap

Megye

kódja / sorszám

/

neve
Igazgatóság

technikai adószáma
lebonyolítási számlaszáma
címe

MEGYEI ÖSSZESÍTė
2011. év ...........…….......hónap

I.

A helyi önkormányzatok / többcélú kistérségi társulások központi forrásból származó járandóságaik terhére elszámolt
kötelezettségeinek adatszolgáltatásáról

Sorszám

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

Megnevezés
a.) A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége
b.) Az adózót terhelĘ – magánszemélyhez nem köthetĘ – személyi jövedelemadó kötelezettség
c.) ElĘzĘ évi elszámolási különbözet
Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen (a+b+c)
(adónem kód: 103)
a.) A foglalkoztatót terhelĘ nyugdíjbiztosítási járulék
b.) A magánszemélyt terhelĘ nyugdíjjárulék (nem magánnyugdíjpénztári tag esetében)
c.) A magánszemélyt terhelĘ nyugdíjjárulék (magánnyugdíjpénztári tag esetében)
d.) Határozat – járuléktartozás
Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség összesen (a+b+c+d)
(adónem kód: 125)
Korkedvezmény-biztosítási járulék
(adónem kód: 187)
a.) A foglalkoztatót terhelĘ egészségbiztosítási- és munkaerĘ-piaci járulék
b.) A magánszemélyt terhelĘ egészségbiztosítási- és munkaerĘ-piaci járulék
c.) Határozat - járuléktartozás
Egészségbiztosítási- és munkaerĘ-piaci járulék (a+b+c)
(adónem kód: 188)
a.) Százalékos mértékĦ egészségügyi hozzájárulás
(adónem kód: 152)
b.) 2010. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó tételes egészségügyi hozzájárulás
(adónem kód: 153)
Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ egészségügyi hozzájárulás összesen (a+b)
START kártyával, START PLUSZ kártyával és START EXTRA kártyával
rendelkezĘre vonatkozó kötelezettség
(adónem kód: 186)
KifizetĘt terhelĘ egyszerĦsített közteherviselési hozzájárulás (Ekho)
(adónem kód: 190)
a.) A magánszemélyt terhelĘ 11,1 % mértékĦ Ekho - magánnyugdíjpénztári tag és
nem nyugdíjas munkavállaló esetében
(2006-2007. évi önellenĘrzések esetében)
(adónem kód: 192)
b.) A magánszemélyt terhelĘ 15,0 % mértékĦ Ekho – magánnyugdíjpénztári tag és
1
nem nyugdíjas munkavállaló esetében
(adónem kód: 195)
c.) A magánszemélyt terhelĘ 15,0 % mértékĦ Ekho – nem magánnyugdíjpénztári tag és
nem nyugdíjas munkavállaló esetében
(adónem kód: 191)
d.) A magánszemélyt terhelĘ 11,1 % mértékĦ Ekho – nyugdíjas,
vagy járulékfizetési felsĘ határ túllépése esetében
(adónem kód: 193)
e.) Az EGT államban biztosított személyt terhelĘ 9,5 %-os mértékĦ Ekho
(adónem kód: 197)
Magánszemélyt terhelĘ egyszerĦsített közteherviselési hozzájárulás (Ekho) összesen (a+b+c+d+e)
a.) 2010. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó foglalkoztatót terhelĘ egészségbiztosítási járulék
b.) 2010. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó magánszemélyt terhelĘ egészségbiztosítási járulék
c.) Határozat - járuléktartozás
2010. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó
Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség összesen (a+b+c)
(adónem kód: 124)
2010. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó munkaadói járulék
(adónem kód: 144)
2010. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó munkavállalói járulék
(adónem kód: 145)
a.) 2010. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó magánszemélyek különadója
b.) Korábbi évek elszámolási különbözete
2010. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó
magánszemélyek különadó kötelezettsége összesen (a+b)
(adónem kód:198)
ÖnellenĘrzési pótlék
(adónem kód: 215)
Határozat – bírság
(adónem kód: 224, 226)
Határozat – késedelmi pótlék
(adónem kód: 138)
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a.) Személyi jövedelemadó kötelezettség +/(adónem kód: 103)
b.) Munkaadói járulék +/(adónem kód: 144)
c.) Munkavállalói járulék +/(adónem kód: 145)
d.) Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség +/(adónem kód: 125)
e.) Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség +/(adónem kód: 124)
f.) Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ egészségügyi hozzájárulás +/(adónem kód: 152. ill. 153)
g.) START kártyával rendelkezĘre vonatkozó kötelezettség +/(adónem kód: 186)
h.) ÖnellenĘrzési pótlék +/(adónem kód: 215)
Helyesbítés összege 2006. január 1-je elĘtti idĘszakra 2
(2005. január 1. és 2005. december 31. között) (a+b+c+d+e+f+g+h)
Munkáltatói táppénz a megyei közigazgatási hivatalok határozata alapján
(adónem kód: 149)
Az egyszerĦsített foglalkoztatásból eredĘ magánnyugdíjpénztári tagsággal nem rendelkezĘ
munkavállalót érintĘ közteher
(adónem kód:239)
Az egyszerĦsített foglalkoztatásból eredĘ magánnyugdíjpénztári tag
munkavállalót érintĘ közteher 1
(adónem kód: 249)
A magánszemélyek jogviszony megszĦnéséhez
kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója
(adónem kód: 305)
a.) Magánnyugdíjpénztárakat megilletĘ tagdíjfizetési kötelezettség 3
4
b.) Magánnyugdíjpénztárakat megilletĘ önellenĘrzési pótlék fizetési kötelezettség
c.) Magánnyugdíjpénztárakat megilletĘ késedelmi pótlék fizetési kötelezettség 5
Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítendĘ fizetési kötelezettség összesen (a+b+c)
(Fenntartva évközi új adónem részére)
(Fenntartva évközi új adónem részére)
(Fenntartva évközi új adónem részére)
Az állami adóhatóság felé teljesítendĘ befizetési kötelezettség összesen
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24)

16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.

II.
A központi költségvetésbĘl az önkormányzatot / többcélú kistérségi társulást az Áht. alapján (nettó módon) megilletĘ pénzügyi teljesítésrĘl, a
„Társadalombiztosítási és családtámogatási kifizetĘhely által teljesített ellátások” igénylésérĘl

Sorszám

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.

Megnevezés
Támogatás összesen 6
Lemondás miatt keletkezett, az elĘirányzatban már átvezetett összes tartozás (tájékoztató adat)
Az állami adóhatóság felé teljesítendĘ befizetési kötelezettség 7
Magánnyugdíjpénztárak felé teljesítendĘ 2007. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó
fizetési kötelezettség – megfizetĘ az Igazgatóság
ElĘzĘ idĘszak halmozott nettó tartozásai
ElĘzĘ idĘszak halmozott nettó tartozásaira felszámított kamat
Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett tĘketartozás
Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett kamattartozás
Kisebbségi fenntartói kiegészítĘ támogatás elszámolása oktatási intézmény átadása miatt
Egyházi kiegészítĘ támogatás elszámolása szociális intézmény átadása miatt
Egyházi kiegészítĘ támogatás elszámolása oktatási intézmény átadása miatt
Egyházi kiegészítĘ támogatás elszámolása gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény átadása miatt
Jogtalanul igénybe vett lakossági közmĦfejlesztési támogatás visszavonása
A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program
esetében – az 54/2005. (III. 26.) Kormányrendelet szerint, a kedvezményezett nyilatkozata alapján – a támogatás visszavonása
(Fenntartva évközi új csökkentĘ tétel részére)
(Fenntartva évközi új csökkentĘ tétel részére)
CsökkentĘ tételek összesen (3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)
a.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhelĘ ellátás
b.) Egészségbiztosítási Alapot terhelĘ ellátások
c.) Központi költségvetésbĘl finanszírozott ellátások
A kifizetĘ által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások (a+b+c) 8
a.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhelĘ ellátás
b.) Egészségbiztosítási Alapot terhelĘ ellátások
c.) Központi költségvetésbĘl finanszírozott ellátások
Az Igazgatóság, mint kifizetĘhely által – bruttó módon – teljesített társadalombiztosítási és
családtámogatási ellátások (a+b+c)
a) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhelĘ ellátás
b) Egészségbiztosítási Alapot terhelĘ ellátások
c.) Központi költségvetésbĘl finanszírozott ellátások
Az Igazgatóság, mint kifizetĘhely által – bruttó módon – teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások
foglalkoztatottat terhelĘ kötelezettségei (a+b+c) 8
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28.
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a.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhelĘ ellátás
b.) Egészségbiztosítási Alapot terhelĘ ellátások
c.) Központi költségvetésbĘl finanszírozott ellátások
Az Igazgatóságot megilletĘ kifizetĘhely által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási
ellátások (a+b+c) 9
Az Igazgatóságot megilletĘ forgótĘke visszapótlása - pénzügyileg teljesítendĘ 10
Nettó finanszírozásba bevont folyósítandó költségvetési támogatás kiutalás - az Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában
szereplĘ határidĘt követĘ harmadik hónap kivételével – pénzügyileg teljesítendĘ 11
KövetkezĘ hónapot terhelĘ tartozás megelĘlegezés – pénzügyileg teljesítendĘ 11,12
Az önkormányzatot terhelĘ, Igazgatóságot megilletĘ forgótĘke visszapótlása - megfizetĘ az önkormányzat az Igazgatósággal
kötött külön megállapodásban rögzített idĘpontig
Az Igazgatóság tárgyhavi forgótĘke igénye (21+22+25)
A következĘ hónapot terhelĘ tartozásból a köztehertartozás összege - az Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szereplĘ
határidĘt követĘ második hónapban 12,13
Lemondás miatt az Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szereplĘ határidĘt követĘ második hónapban levont összeg 13

30.

Az Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szereplĘ határidĘt követĘ harmadik hónapot terhelĘ lemondás miatt fennálló
tartozás 14
Lemondás miatt az Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szereplĘ határidĘt követĘ harmadik hónapban levont összeg 15

31.

Lemondással korrigált nettó utalás az Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szereplĘ határidĘt követĘ harmadik
hónapban– pénzügyileg teljesítendĘ 16

32.

A lemondás miatt benyújtandó inkasszó – pénzügyileg teljesítendĘ 17

33.

a.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhelĘ ellátás (18a+19a)
b.) Egészségbiztosítási Alapot terhelĘ ellátások (18b+19b)
c.) Központi költségvetésbĘl finanszírozott ellátások (18c+19c)
Társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összesen (18+19) – tájékoztatóadat

29.

1
2
3
4
5

•

2010. október 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó helyesbítés, önellenĘrzés esetén szerepelhet adat.
Megegyezik a 15/A 5.4 számú adatlap tartalmával.
A 15/A 4.2. számú adatlap I. tábla 21.a.) sor = a 15/A 4.2. számú adatlap III. tábla e.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték.
A 15/A 4.2. számú adatlap I. tábla 21.b.) sor = a 15/A 4.2. számú adatlap III. tábla g.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték.
A 15/A 4.2. számú adatlap I. tábla 21.c.) sor = a 15/A 4.2. számú adatlap III. tábla i.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték, csak az állami adóhatóság által
évente egyszer közölt „Késedelmi pótlék- értesítĘ” alapján szerepelhet adat.
Részletezése a 15/A 4.1. számú adatlapon.
Részletezése a 15/A 4.2. számú adatlap I. táblában.
Az önkormányzatot / többcélú kistérségi társulást megilletĘ összeg.
Az Igazgatóságot, mint kifizetĘhelyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megilletĘ összeg, lakossági folyószámlára vagy a postai úton történĘ utalást az Igazgatóság teljesít.
Az Igazgatóság forgótĘke tárgyhavi visszapótlását a Kincstár csak addig a mértékig teljesíti, ameddig arra a 15/A 4.2. számú adatlap II. tábla 1.sor-17. sor+18.sor+20.sor képlet
szerint számított összeg fedezetet nyújt.
Kiutalás: (Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szereplĘ határidĘt követĘ harmadik hónap kivételével),
1-17+18+20-22> 0 esetén a 23. sor kerül kitöltésre és a 24. sor értéke 0,
Tartozás: 1-17+18+20-22< 0 esetén a 24 sor kerül kitöltésre és a 23. sor értéke 0,
Megjegyzés: ha 1-17+18+20-22 = 0, akkor 23. és a 24. sor értéke is 0.
A tartozás összegérĘl benyújtott azonnali beszedési megbízásról (inkasszó) a Kincstár az Igazgatóságot az Önkormányzati Minisztérium útján a benyújtást követĘ hónap 5.
napjáig értesíti.
Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szereplĘ határidĘt követĘ második hónapban szerepelhet adat.
24-2 > 0 esetén a 27. sor kerül kitöltésre és a 28. sor értéke 0,
24-2 < 0 esetén a 28. sor kerül kitöltésre és a 27. sor értéke 0,
24-2 = 0 esetén a 27. és a 28. sor értéke 0.
Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szereplĘ határidĘt követĘ második hónapban
27 > 0 esetén 29. sor = 2. sor,
28 > 0 esetén 29 sor = 24. sor,
24 – 2 = 0 esetén 29. sor = 2. sor = 24. sor,
Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplĘ határidĘt követĘ harmadik hónapban az elĘzĘ hónap 29. sorában szereplĘ összeg.
Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szereplĘ határidĘt követĘ harmadik hónapban szerepelhet adat
23 > 0 esetén kerül kitöltésre,
ha 23– 29 t 0, akkor 29. sorban szereplĘ összeg,
ha 23 – 29 < 0, akkor 23. sorban szereplĘ összeg.
Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szereplĘ határidĘt követĘ harmadik hónapban szerepelhet adat
23 > 0 esetén értéke a 23. sor és a 30. sor különbsége, 23 = 0 vagy 23-30 < 0 esetén 31 sor értéke 0.
Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szereplĘ határidĘt követĘ harmadik hónapban szerepelhet adat
23> 0 és 23-29 < 0 esetén 29.sor és a 23. sor különbsége,
23 = 0 esetén a 29. sorban szereplĘ összeg.
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16/A 4.2. számú adatlap
III.
A Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítendĘ kötelezettség részletezése

Sorszám
a.)

Pénztárazonosító
b.)

Magánnyugdíjpénztár
neve
c.)

Tagdíj11
Adónem
kód

ÖnellenĘrzési pótlék2

Összege
(Ft)

d.)

e.)

Késedelmi pótlék 3

Adónem
kód

Összege
(Ft)

Adónem
kód

Összege
(Ft)

f.)

g.)

h.)

i.)

1.

0008

AEGON Magyarország Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

2.

0016

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár

262

462

562

3.

0019

Aranykor Nyugdíjpénztár

263

463

563

4.

0031

Budapest Magánnyugdíjpénztár

265

465

565

5.

0001

Axa Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

266

466

566

6.

0013

Dimenzió Magánnyugdíjpénztár

267

467

567

268

468

568

269

469

569

Életút ElsĘ Országos
Nyugdíjpénztár
Erste Bank Országos Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

261

461

561

7.

0021

8.

0022

9.

0006

ÉvgyĦrĦk Magánnyugdíjpénztár

270

470

570

10.

0014

Honvéd Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

271

471

571

11.

0015

ING Magánnyugdíjpénztár

272

472

572

12.

0025

MKB Nyugdíjpénztár

273

473

573

13.

0002

OTP Magánnyugdíjpénztár

274

474

574

14.

0033

Postás Magánnyugdíjpénztár

275

475

575

15.

0061

Prémium Magánnyugdíjpénztár

276

476

576

16.

0037

Quaestor Magánnyugdíjpénztár

277

477

577

278

478

578

279

479

579

280

480

580

282

482

582

17.

0048

18.

0028

19.

0062

20.

0063

Vasutas Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár
Villamosenergia-ipari Társaságok
Nyugdíjpénztára
K&H Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár4
Generali Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

…..
…..
n.
Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál
vezetett számlájára teljesítendĘ fizetési
kötelezettség összesen:

_________________________________, ………év …………………hó ……nap
P.H.

…………………………………………………
igazgató

1
2
3

A 15/A 4.2. számú adatlap I. tábla 21.a.) sor = a 15/A 4.2. számú adatlap III. tábla e.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték.
A 15/A 4.2. számú adatlap I. tábla 21.b.) sor = a 15/A 4.2. számú adatlap III. tábla g.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték.
A 15/A 4.2. számú adatlap I. tábla 21.c.) sor = a 15/A 4.2. számú adatlap III. tábla i.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték, csak az állami adóhatóság által
évente egyszer közölt „Késedelmi pótlék-értesítĘ” alapján szerepelhet adat.
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HELYESBÍTė LAP
A nettó finanszírozásba bevont költségvetési szervek központi forrásból vagy
OEP támogatásból származó járandóságai terhére elszámolt kötelezettségeinek
2006. január 1-je elĘtti, ...... év ............. hónapra vonatkozó helyesbítésérĘl
(2005. január 1-jétĘl 2005. december 31-ig terjedĘ idĘszak)

A helyesbítés pénzügyi rendezésének idĘpontja: 2011. év .......... hó 20. napja
kódja
neve:
neve:
Költségvetési
címe:
szerv
törzsszáma:
adószáma:
pénzforgalmi jelzĘszáma:
pénzügyi
körzet:

Megye

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

KSH
kód:

Összeg
(Ft)

Megnevezés
A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége (adónem kód: 103) +/Munkaadói járulék (adónem kód: 144) +/Munkavállalói járulék (adónem kód: 145) +/Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség (adónem kód: 125) +/Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség (adónem kód: 124) +/Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ egészségügyi hozzájárulás
(adónem kód: 152, illetve 153) +/Start kártyával rendelkezĘk munkáltatói közterhe (adónem kód: 186) +/ÖnellenĘrzési pótlék (adónem kód: 215) +/Az állami adóhatóság felé teljesítendĘ kötelezettség változása
(1+2+3+4+5+6+7+8) +/-

A feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek, a munkáltatót terhelĘ adatszolgáltatási kötelezettségek a bejelentett
adatok alapján teljesülnek.
____________________ , .................év ............................... hó ........ nap

................................................
cégszerĦ aláírás
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15/A 5.2. számú adatlap

MEGYEI ÖSSZESÍTė
A nettó finanszírozásba bevont költségvetési szervek központi forrásból vagy
OEP támogatásból származó járandóságai terhére elszámolt kötelezettségeinek
2006. január 1-je elĘtti, ...... év ............. hónapra vonatkozó helyesbítésérĘl
(2005. január 1-jétĘl 2005. december 31-ig terjedĘ idĘszak)

A helyesbítés pénzügyi rendezésének idĘpontja: 2011. év .......... hó 20. napja
Megye
Igazgatóság

ÜgyintézĘ

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

kódja:
neve:
technikai
adószáma:
címe:
neve:
telefonszáma:

Összeg
(Ft)

Megnevezés
A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége (adónem kód: 103) +/Munkaadói járulék (adónem kód: 144) +/ Munkavállalói járulék (adónem kód: 145) +/Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség (adónem kód: 125) +/Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség (adónem kód: 124) +/Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ egészségügyi hozzájárulás
(adónem kód: 152, illetve 153) +/Start kártyával rendelkezĘk munkáltatói közterhe (adónem kód: 186) +/ÖnellenĘrzési pótlék (adónem kód: 215) +/Az állami adóhatóság felé teljesítendĘ kötelezettség változása
(1+2+3+4+5+6+7+8) +/-

____________________ , .................év ............................... hó ........ nap

................................................
aláírás
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15/A 5.3. számú adatlap

ÖSSZESÍTė
A nettó finanszírozásba bevont költségvetési szervek központi forrásból vagy
OEP támogatásból származó járandóságai terhére elszámolt kötelezettségeinek helyesbítéseirĘl
a 15/A 5.1. számú adatlapok pénzügyi rendezésének idĘpontja alapján
(2005. január 1-jétĘl 2005. december 31-ig terjedĘ idĘszak)

A helyesbítés pénzügyi rendezésének idĘpontja: 2011. év .......... hó 20. napja
kódja
neve:
neve:
Költségvetési
címe:
szerv
törzsszáma:
adószáma:
pénzforgalmi jelzĘszáma:
pénzügyi
körzet:
Megye

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

KSH
kód:

Összeg
(Ft)

Megnevezés
A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége (adónem kód: 103) +/Munkaadói járulék (adónem kód: 144) +/Munkavállalói járulék (adónem kód: 145) +/Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség (adónem kód: 125) +/Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség (adónem kód: 124) +/Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ egészségügyi hozzájárulás
(adónem kód: 152, illetve 153) +/Start kártyával rendelkezĘk munkáltatói közterhe (adónem kód: 186) +/ÖnellenĘrzési pótlék (adónem kód: 215) +/Az állami adóhatóság felé teljesítendĘ kötelezettség változása
(1+2+3+4+5+6+7+8) +/-

A feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek, a munkáltatót terhelĘ adatszolgáltatási kötelezettségek a bejelentett
adatok alapján teljesülnek.
____________________ , .................év ............................... hó ........ nap

................................................
cégszerĦ aláírás
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15/A 5.4. számú adatlap

MEGYEI ÖSSZESÍTė
A nettó finanszírozásba bevont költségvetési szervek központi forrásból
vagy OEP támogatásból származó járandóságai terhére elszámolt kötelezettségeinek helyesbítéseirĘl
a 15/A 5.2. számú adatlapok pénzügyi rendezésének idĘpontja alapján
(2005. január 1-jétĘl 2005. december 31-ig terjedĘ idĘszak)

A helyesbítés pénzügyi rendezésének idĘpontja: 2011. év .......... hó 20. napja
Megye
Igazgatóság

ÜgyintézĘ

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

kódja:
neve:
technikai
adószáma:
címe:
neve:
telefonszáma:

Összeg
(Ft)

Megnevezés
A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége (adónem kód: 103) +/Munkaadói járulék (adónem kód: 144) +/ Munkavállalói járulék (adónem kód: 145) +/Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség (adónem kód: 125) +/Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség (adónem kód: 124) +/Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ egészségügyi hozzájárulás
(adónem kód: 152, illetve 153) +/Start kártyával rendelkezĘk munkáltatói közterhe (adónem kód: 186) +/ÖnellenĘrzési pótlék (adónem kód: 215) +/Az állami adóhatóság felé teljesítendĘ kötelezettség változása
(1+2+3+4+5+6+7+8) +/-

____________________ , .................év ............................... hó ........ nap

P.H.

................................................
igazgató

kódja:
neve:

1

6

7

VédĘnĘi szolgáltatás, anya-,
gyermek- és
ifjúságvédelem
8

Fogászati
ellátás

9

Gondozóintézeti
gondozás

10

Beteg-szállítás
és orvosi
rendelvényĦ
halott-szállítás
11

MĦvesekezelés

12

Otthoni
szakápolás

13

MĦködési
költségelĘleg

1

14

CélelĘirányzatok

Költségvetési szerv sorszáma, PIR törzsszáma, neve, OEP-kód (1,2,3,4)
Gyógyító-megelĘzĘ ellátás

2011. év ................hónap

15

Mentés

16

Laboratóriumi
ellátás

17/a

17/b

Aktív
fekvĘbeteg szakellátás

17. oszlopból
Járóbeteg szakellátás, CT, MRI

A GYÓGYÍTÓ-MEGELėZė ELLÁTÁSOK ELėIRÁNYZATAI TERHÉRE TELJESÍTENDė KIFIZETÉSEK
AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁRTÓL

ELėIRÁNYZAT KÖZLė LAP

Az adatlapon szereplĘ, OEP-kód és név alapján egyértelmĦen azonosítható szolgáltatók címe és bankszámlaszáma az OEP szakmai és pénzügyi programjaiban elektronikus formában kerülnek rögzítésre és tárolásra.

5

Háziorvosi -,
háziorvosi
ügyeleti
ellátás

nettó
havi

15/B 1.1. számú adatlap

•

Járandóság
elĘleg

Szolgáltatói kör típusa:
Kifizetés típusa:

Megye

MAGYAR KÖZLÖNY
2010. évi 197. szám
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17/d

17/c

17/e

Extrafinanszírozás
17

(17/a.+17/b.+
17/c.+17/d.+
17/e.)

20

MĦködési
elĘleg visszavonása

21

22

(19+20+21)

Visszavonások
összesen

23

Tárgyhavi
nettósítás
alapját képezĘ
támogatás
összege
(18-22)
24

(Tájékoztató adat)

ElĘzĘ hónap
rendkívüli
utalásai

•

Az adatlapon szereplĘ, OEP-kód és név alapján egyértelmĦen azonosítható szolgáltatók címe és bankszámlaszáma az OEP szakmai és pénzügyi programjaiban elektronikus formában kerülnek rögzítésre és tárolásra.

19

Járandóság
elĘleg
visszavonása

GyógyítómegelĘzĘ
ellátás hónap
elsĘ munkanapján utalt
összege

MAGYAR KÖZLÖNY

1

18

10+11+12+
13+14+15+
16+17)

Gyógyító megelĘzĘ
Összevont szakelláellátás összesen
(5+6+7+8+9+
tás összesen

________________________ , ............... év ........................... hó ......... nap

Megye összesen:

Speciális fin.
fekvĘbeteg
ellátás

Krónikus fekvĘbeteg ellátás

Gyógyító-megelĘzĘ ellátás
17. oszlopból

15/B 1.1. számú adatlap
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15/B 3.1. számú adatlap
ELSZÁMOLÁS
az OEP támogatásból a költségvetési szervet az Áht. alapján
a nettó finanszírozás keretében megilletĘ pénzügyi teljesítésrĘl
2011. év .............hónap

Költségvetési
szerv

neve:
címe:
törzsszáma:
OEP-kód:
adószáma:
Pénzügyi körzet:

KSH kód:

I.
Sorszám

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.

Megnevezés
a.) Járandóság elĘleg
b.) Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
c.) VédĘnĘi szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
d.) Fogászati ellátás
e.) Gondozóintézeti gondozás
f.) Betegszállítás és orvosi rendelvényĦ halott-szállítás
g.) MĦvese kezelés
h.) Otthoni szakápolás
i.) MĦködési költségelĘleg
j.) CélelĘirányzatok
k.) Mentés
l.) Laboratóriumi ellátás
m.) Összevont szakellátás
n.) Járandóság elĘleg visszavonása
o.) MĦködési elĘleg visszavonása
p.) Gyógyító-megelĘzĘ ellátás hónap elsĘ munkanapján utalt összege
Tárgyhavi nettósítás alapját képezĘ támogatás összege (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m-n-o-p)
A személyi juttatások bruttó összege
a.) A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége
b.) Az adózót terhelĘ – magánszemélyhez nem köthetĘ – személyi jövedelemadó kötelezettség
c.) ElĘzĘ évi elszámolási különbözet
Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen (a+b+c)
(adónem kód: 103)
a.) A foglalkoztatót terhelĘ nyugdíjbiztosítási járulék
b.) A magánszemélyt terhelĘ nyugdíjjárulék (nem magánnyugdíjpénztári tag esetében)
c.) A magánszemélyt terhelĘ nyugdíjjárulék (magánnyugdíjpénztári tag esetében)
d.) Határozat – járuléktartozás
Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség összesen (a+b+c+d)
(adónem kód: 125)
Korkedvezmény-biztosítási járulék
(adónem kód: 187)
a.) A foglalkoztatót terhelĘ egészségbiztosítási- és munkaerĘ-piaci járulék
b.) A magánszemélyt terhelĘ egészségbiztosítási- és munkaerĘ-piaci járulék
c.) Határozat - járuléktartozás
Egészségbiztosítási- és munkaerĘ-piaci járulék (a+b+c)
(adónem kód: 188)
a.) Százalékos mértékĦ egészségügyi hozzájárulás
(adónem kód: 152)
b.) 2010. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó tételes egészségügyi hozzájárulás
(adónem kód: 153)
Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ egészségügyi hozzájárulás összesen (a+b)
START kártyával, START PLUSZ kártyával és START EXTRA kártyával
rendelkezĘre vonatkozó kötelezettség
(adónem kód: 186)
KifizetĘt terhelĘ egyszerĦsített közteherviselési hozzájárulás (Ekho)
(adónem kód: 190)
a.) A magánszemélyt terhelĘ 11,1 % mértékĦ Ekho - magánnyugdíjpénztári tag és
nem nyugdíjas munkavállaló esetében
(2006-2007. évi önellenĘrzések esetében)
(adónem kód: 192)
b.) A magánszemélyt terhelĘ 15,0 % mértékĦ Ekho – magánnyugdíjpénztári tag
(adónem kód: 195)
és nem nyugdíjas munkavállaló esetében1
c.) A magánszemélyt terhelĘ 15,0 % mértékĦ Ekho – nem magánnyugdíjpénztári tag
és nem nyugdíjas munkavállaló esetében
(adónem kód: 191)
d.) A magánszemélyt terhelĘ 11,1 % mértékĦ Ekho – nyugdíjas,
vagy járulékfizetési felsĘ határ túllépése esetében
(adónem kód: 193)
e.) Az EGT államban biztosított személyt terhelĘ 9,5 %-os mértékĦ Ekho
(adónem kód: 197)
Magánszemélyt terhelĘ egyszerĦsített közteherviselési hozzájárulás (Ekho) összesen (a+b+c+d+e)
a.) 2010. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó foglalkoztatót terhelĘ egészségbiztosítási járulék
b.) 2010. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó magánszemélyt terhelĘ egészségbiztosítási járulék
c.) Határozat - járuléktartozás

Összeg
(Ft)
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35.
36.
37.

2010. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó
Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség összesen (a+b+c)
(adónem kód: 124)
2010. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó munkaadói járulék
(adónem kód: 144)
2010. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó munkavállalói járulék
(adónem kód: 145)
a.) 2010. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó magánszemélyek különadója
b.) Korábbi évek elszámolási különbözete
2010. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó
magánszemélyek különadó kötelezettsége összesen (a+b)
(adónem kód: 198)
ÖnellenĘrzési pótlék
(adónem kód: 215)
Határozat – bírság
(adónem kód: 224, 226)
Határozat – késedelmi pótlék
(adónem kód: 138)
a.) Személyi jövedelemadó kötelezettség +/(adónem kód: 103)
b.) Munkaadói járulék +/(adónem kód: 144)
c.) Munkavállalói járulék +/(adónem kód: 145)
d.) Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség +/(adónem kód: 125)
e.) Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség +/(adónem kód: 124)
f.) Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ egészségügyi hozzájárulás +/(adónem kód: 152. ill. 153)
g.) START kártyával rendelkezĘre vonatkozó kötelezettség +/(adónem kód: 186)
h.) ÖnellenĘrzési pótlék +/(adónem kód: 215)
Helyesbítés összege 2006. január 1-je elĘtti idĘszakra
(2005. január 1. és 2005. december 31. között) (a+b+c+d+e+f+g+h)
Munkáltatói táppénz a megyei közigazgatási hivatalok határozata alapján
(adónem kód: 149)
Az egyszerĦsített foglalkoztatásból eredĘ magánnyugdíjpénztári tagsággal nem rendelkezĘ
munkavállalót érintĘ közteher
(adónem kód:239)
Az egyszerĦsített foglalkoztatásból eredĘ magánnyugdíjpénztári tag
munkavállalót érintĘ közteher1
(adónem kód: 249)
A magánszemélyek jogviszony megszĦnéséhez
kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója
(adónem kód: 305)
a.) Magánnyugdíjpénztárakat megilletĘ tagdíjfizetési kötelezettség 2
b.) Magánnyugdíjpénztárakat megilletĘ önellenĘrzési pótlék fizetési kötelezettség 3
c.) Magánnyugdíjpénztárakat megilletĘ késedelmi pótlék fizetési kötelezettség 4
Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítendĘ fizetési kötelezettség összesen (a+b+c)
(Fenntartva évközi új adónem részére)
(Fenntartva évközi új adónem részére)
(Fenntartva évközi új adónem részére)
Az állami adóhatóság felé teljesítendĘ befizetési kötelezettség összesen
(3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26)
Magánnyugdíjpénztárak felé teljesítendĘ 2007. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó
fizetési kötelezettség – megfizetĘ az Igazgatóság
Befizetési kötelezettségek összesen (27+28)
ElĘzĘ idĘszak halmozott nettó tartozásai
ElĘzĘ idĘszak halmozott nettó tartozásaira felszámított kamat
CsökkentĘ tételek összesen (29+30+31)
Az Igazgatóságot megilletĘ kifizetĘhely által – nettó módon – teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási
ellátások 5
Az Igazgatóság, mint kifizetĘhely által – bruttó módon – teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások foglalkoztatottat
terhelĘ kötelezettségei6
A kifizetĘ által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások 6
Az Igazgatóságot megilletĘ forgótĘke visszapótlása 7
A költségvetési szerv részére utalandó nettó összeg 8

38.

KövetkezĘ hónapot terhelĘ tartozás megelĘlegezés 8

39.
40.

A költségvetési szervet terhelĘ, Igazgatóságot megilletĘ forgótĘke visszapótlása
kötött külön megállapodásban rögzített idĘpontig
Az Igazgatóság tárgyhavi forgótĘke igénye (33+36+39)

41.
42.

ElĘzĘ hónap rendkívüli utalásai 9
Az állami adóhatóságnál nyilvántartott tárgyhónapra vonatkozó kötelezettség (27-18) 9

12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

1
2
3
4
5
6
7

8

9

7

- megfizetĘ a költségvetési szerv az Igazgatósággal

2010. október 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó helyesbítés, önellenĘrzés esetén szerepelhet adat.
A 15/B 3.1. számú adatlap I. tábla 23.a.) sor = a 15/B 3.1. számú adatlap II. tábla e.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték.
A 15/B 3.1. számú adatlap I. tábla 23.b.) sor = a 15/B 3.1. számú adatlap II. tábla g.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték.
A 15/B 3.1. számú adatlap I. tábla 23.c.) sor = a 15/B 3.1. számú adatlap II. tábla i.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték, csak az állami adóhatóság által
évente egyszer közölt „Késedelmi pótlék- értesítĘ” alapján szerepelhet adat.
Az Igazgatóságot, mint kifizetĘhelyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megilletĘ összeg, a lakossági folyószámlára vagy a postai úton történĘ utalást az Igazgatóság teljesíti.
A költségvetési szervet megilletĘ összeg.
Az Igazgatóság forgótĘke tárgyhavi visszapótlását a Kincstár csak addig a mértékig teljesíti, ameddig arra a költségvetési szervezet nettó finanszírozásánál
figyelembe vett támogatások, hozzájárulások, a kifizetĘ által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összege – a köztartozások,
valamint az elĘzĘ idĘszak felhalmozott tartozása és kamatai beszámításán felül – fedezetet nyújt.
Kiutalás
1-32+34+35-36>0 esetén a 37. sor kerül kitöltésre és a 38. sor értéke 0,
Tartozás
1-32+34+35-36<0 esetén a 38. sor kerül kitöltésre és a 37. sor értéke 0,
Megjegyzés: ha 1-32+34+35-36= 0, akkor 37. és a 38. sor értéke is 0.
Tájékoztató adat.
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15/B 3.1. számú adatlap
II.
A Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítendĘ kötelezettség részletezése

Sorszám
a.)

Pénztárazonosító
b.)

Magánnyugdíjpénztár
neve
c.)

Tagdíj1
Adónem
kód

ÖnellenĘrzési pótlék2

Összege
(Ft)

d.)

e.)

Adónem
kód
f.)

Késedelmi pótlék 3

Összege
(Ft)

Adónem
kód

Összege
(Ft)

g.)

h.)

i.)

1.

0008

AEGON Magyarország Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

2.

0016

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár

262

462

562

3.

0019

Aranykor Nyugdíjpénztár

263

463

563

4.

0031

Budapest Magánnyugdíjpénztár

265

465

565

5.

0001

Axa Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

266

466

566

6.

0013

Dimenzió Magánnyugdíjpénztár

267

467

567

268

468

568

269

469

569

Életút ElsĘ Országos
Nyugdíjpénztár
Erste Bank Országos Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

261

461

561

7.

0021

8.

0022

9.

0006

ÉvgyĦrĦk Magánnyugdíjpénztár

270

470

570

10.

0014

Honvéd Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

271

471

571

11.

0015

ING Magánnyugdíjpénztár

272

472

572

12.

0025

MKB Nyugdíjpénztár

273

473

573

13.

0002

OTP Magánnyugdíjpénztár

274

474

574

14.

0033

Postás Magánnyugdíjpénztár

275

475

575

15.

0061

Prémium Magánnyugdíjpénztár

276

476

576

16.

0037

Quaestor Magánnyugdíjpénztár

277

477

577

17.

0048

278

478

578

18.

0028

279

479

579

19.

0062

280

480

580

20.

0063

282

482

582

Vasutas Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár
Villamosenergia-ipari Társaságok
Nyugdíjpénztára
K&H Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár4
Generali Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

…..
…..
n.
Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál
vezetett számlájára teljesítendĘ fizetési
kötelezettség összesen:

_____________________________________, ………………év……………………….hó………….nap

1

2
3
4

A Tbj. 19. § (7) bekezdése, valamint a Tbj. 33. § (3) bekezdése szerint fizetendĘ magánnyugdíjpénztári tagdíj. Tagdíj-kiegészítés, valamint 2010. október 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó
helyesbítés, önellenĘrzés esetén szerepelhet adat.
A 15/B 3.1. számú adatlap I. tábla 23.a.) sor = a 15/B 3.1. számú adatlap II. tábla e.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték.
A 15/B 3.1. számú adatlap I. tábla 23.b.) sor = a 15/B 3.1. számú adatlap II. tábla g.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték.
A 15/B 3.1. számú adatlap I. tábla 23.c.) sor = a 15/B 3.1. számú adatlap II. tábla i.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték, csak az állami adóhatóság által
évente egyszer közölt „Késedelmi pótlék- értesítĘ” alapján szerepelhet adat.
Tagdíj-kiegészítés nem szerepelhet, csak helyesbítés, önellenĘrzés esetén szerepelhet adat.
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15/B 3.2. számú adatlap
ELSZÁMOLÁS
az OEP által finanszírozott költségvetési szerv nettó finanszírozásba bevont
„Társadalombiztosítási és családtámogatási kifizetĘhely által teljesített ellátások”
igényléséhez
2011. év .....................hónap

neve:
címe:
törzsszáma:
OEP-kód:
adószáma:
pénzforgalmi jelzĘszáma:
Pénzügyi körzet:

Költségvetési
szerv

Sorszám

1

Megnevezés

KSH kód:
Az Igazgatóság,
mint
kifizetĘhely által
– bruttó módon
– teljesített
társadalombiztosítási és
családtámogatási
ellátások

2
a.) Öregségi nyugdíj helyett folyósított illetmény

3

Az Igazgatóság,
mint kifizetĘhely
által
– bruttó módon –
teljesített
társadalombiztosítási és
családtámogatási
ellátások
foglalkoztatottat
terhelĘ
kötelezettségei2
4

Az Igazgatóságot
megilletĘ
kifizetĘhely által
teljesített
társadalombiztosítási és
családtámogatási
1
ellátások

A kifizetĘ által
– bruttó módon –
teljesített
társadalombiztosítási és
családtámogatási
ellátások és
munkáltatói
táppénz
hozzájárulás 2

Társadalombiztosítási,
családtámogatási
ellátások és a
munkáltatói
táppénz
hozzájárulás
összesen

(3+6)
(3-4)
5

6

7

b.) Öregségi nyugdíj helyett folyósított illetmény korrekciója (+/-)
c.) Rokkantsági nyugdíj helyett folyósított illetmény
d.) Rokkantsági nyugdíj helyett folyósított illetmény korrekciója (+/-)
1.

2.

Nyugdíjbiztosítási Alap által folyósított ellátások (a+b+c+d)
a.) Terhességi-gyermekágyi segély kifizetĘhelyi foglalkoztatónál fennálló
jogviszony után
b.) Terhességi-gyermekágyi segély más foglalkoztatónál fennálló jogviszony
után
c.) Táppénz kifizetĘhelyi foglalkoztatónál fennálló jogviszony után
d.) Táppénz más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után
e.) Közegészségügyi és állategészségügyi zárlat, hatósági elkülönítés miatti
táppénz
f.) Passzív jogon folyósított táppénz
g.) Gyermekápolási táppénz kifizetĘhelyi foglalkoztatónál fennálló
jogviszony után
h.) Gyermekápolási táppénz más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után
i.) Baleseti táppénz
j.) Gyermekgondozási díj
k.) KifizetĘhelyek költségtérítése
l.) Egészségbiztosítási ellátások postaköltsége
m.) Munkáltatói táppénz hozzájárulás önálló tb kifizetĘhely esetén
Egészségbiztosítási Alap által folyósított ellátások összesen, csökkentve a

munkáltatói táppénz hozzájárulás összegével
(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l-m)
a.) Gyermekgondozási segély
b.) Családi pótlék
c.) Anyasági támogatás

3.
4.
5.
6.

d.) Apákat megilletĘ munkaidĘ-kedvezmény távolléti díjának megtérítése
e.) Szociális támogatás
f.) Megváltozott munkaképességĦek kereset-kiegészítése (átmeneti keresetkiegészítés)
g.) Nem társadalombiztosítási ellátások postaköltsége
h.) Apákat megilletĘ munkaidĘ-kedvezmény távolléti díjának
foglalkoztatót terhelĘ közterhei
Központi költségvetésbĘl finanszírozott ellátások (a+b+c+d+e+f+g+h)
A kifizetĘhely részére megtérítendĘ összeg (1+2+3)
Az Igazgatóság elĘirányzat-felhasználási keretszámla terhére utalandó (2k)
Az Igazgatóság lebonyolítási számlára utalandó (4-2k)
, ......... év .....................................hó .........nap

1
2

Az Igazgatóságot, mint kifizetĘhelyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megilletĘ összeg, a lakossági folyószámlára vagy a postai úton történĘ utalást az Igazgatóság teljesíti.
A költségvetési szervet megilletĘ összeg.

1

5a

5b

5c

5d

5e

Gondozóintézeti
gondozás

5f

EbbĘl
Betegszállítás és
orvosi rendelvényĦ halottszállítás
5g

MĦvesekezelés

5h

Otthoni
szakápolás

5i

MĦködési költségelĘleg

5j

CélelĘirányzatok

5k

Mentés

15/B 4.1. számú adatlap

Az adatlapon szereplĘ, OEP-kód és név alapján egyértelmĦen azonosítható szolgáltatók címe és bankszámlaszáma az OEP szakmai és pénzügyi programjaiban elektronikus formában kerülnek rögzítésre és tárolásra.

5

5k+5l+5m-5n-5o5p)

kódja:
neve:

MEGYEI ÖSSZESÍTė

Régió

az OEP által finanszírozott költségvetési szervek nettó finanszírozásba bevont támogatásáról
2011. év ................hónap

Költségvetési szerv sorszáma, PIR törzsszáma, neve, OEP-kód (1, 2, 3, 4)¹
Tárgyhavi
támogatás összeJárandóság
Háziorvosi,
VédĘnĘi szolFogászati
sen
elĘleg
háziorvosi
gáltatás, anya-,
ellátás
(5a+5b+5c+5d+5e
ügyeleti
gyermek és
+5f+5g+5h+5i+5j+
ellátás
ifjúságvédelem

neve:
telefonszáma:

kódja:
neve:

•

ÜgyintézĘ

Megye

MAGYAR KÖZLÖNY
2010. évi 197. szám
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Aktív
fekvĘbeteg
szakellátás
5m II.

Krónikus
fekvĘbeteg
ellátás
5m III.

Speciális
finanszírozású
fekvĘbeteg
5m IV.
5m

(5m I.+ 5m II.+
5m III.+
5m IV.+5mV.)

5n

5o

Járandóság
MĦködési elĘleg
elĘleg
visszavonása
visszavonása
5p

GyógyítómegelĘzĘ ellátás
hónap elsĘ
munkanapján
utalt összege

5r

(Tájékoztató adat

ElĘzĘ hónap rendkívüli utalásai

Az adatlapon szereplĘ, OEP-kód és név alapján egyértelmĦen azonosítható szolgáltatók címe és bankszámlaszáma az OEP szakmai és pénzügyi programjaiban elektronikus formában kerülnek rögzítésre és tárolásra.

5m V.

Extrafinanszírozás

Összevont
szakellátás
összesen

MAGYAR KÖZLÖNY

1

5m I.

Járóbeteg szakellátás
CT, MRI

5m oszlopból

____________________ , ................ év ...................... hó .........nap

Megye összesen:

5l

Laboratóriumi ellátás

Költségvetési szerv sorszáma, PIR törzsszáma, neve, OEP-kód (1, 2, 3, 4)¹

15/B 4.1. számú adatlap
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15/B 4.2. számú adatlap
Megye
Igazgatóság

kódja / sorszám:
neve:
technikai adószáma:
lebonyolítási számlaszáma:
címe:

/

MEGYEI ÖSSZESÍTė
2011 év ..................hónap

I.
Az OEP támogatásból (nettó módon) finanszírozott járandóságaik terhére elszámolt kötelezettségeinek
adatszolgáltatásáról
Sorszám

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

Megnevezés
a.) A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége
b.) Az adózót terhelĘ – magánszemélyhez nem köthetĘ – személyi jövedelemadó kötelezettség
c.) ElĘzĘ évi elszámolási különbözet
Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen (a+b+c)
(adónem kód: 103)
a.) A foglalkoztatót terhelĘ nyugdíjbiztosítási járulék
b.) A magánszemélyt terhelĘ nyugdíjjárulék (nem magánnyugdíjpénztári tag esetében)
c.) A magánszemélyt terhelĘ nyugdíjjárulék (magánnyugdíjpénztári tag esetében)
d.) Határozat – járuléktartozás
Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség összesen (a+b+c+d)
(adónem kód: 125)
Korkedvezmény-biztosítási járulék
(adónem kód: 187)
a.) A foglalkoztatót terhelĘ egészségbiztosítási- és munkaerĘ-piaci járulék
b.) A magánszemélyt terhelĘ egészségbiztosítási- és munkaerĘ-piaci járulék
c.) Határozat - járuléktartozás
Egészségbiztosítási- és munkaerĘ-piaci járulék (a+b+c)
(adónem kód: 188)
a.) Százalékos mértékĦ egészségügyi hozzájárulás
(adónem kód: 152)
b.) 2010. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó tételes egészségügyi hozzájárulás
(adónem kód: 153)
Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ egészségügyi hozzájárulás összesen (a+b)
START kártyával, START PLUSZ kártyával és START EXTRA kártyával
rendelkezĘre vonatkozó kötelezettség
(adónem kód: 186)
KifizetĘt terhelĘ egyszerĦsített közteherviselési hozzájárulás (Ekho)
(adónem kód: 190)
a.) A magánszemélyt terhelĘ 11,1 % mértékĦ Ekho - magánnyugdíjpénztári tag és
nem nyugdíjas munkavállaló esetében
(2006-2007. évi önellenĘrzések esetében)
(adónem kód: 192)
b.) A magánszemélyt terhelĘ 15,0 % mértékĦ Ekho – magánnyugdíjpénztári tag és
nem nyugdíjas munkavállaló esetében¹
(adónem kód: 195)
c.) A magánszemélyt terhelĘ 15,0 % mértékĦ Ekho – nem magánnyugdíjpénztári tag és
nem nyugdíjas munkavállaló esetében
(adónem kód: 191)
d.) A magánszemélyt terhelĘ 11,1 % mértékĦ Ekho – nyugdíjas,
vagy járulékfizetési felsĘ határ túllépése esetében
(adónem kód: 193)
e.) Az EGT államban biztosított személyt terhelĘ 9,5 %-os mértékĦ Ekho
(adónem kód: 197)
Magánszemélyt terhelĘ egyszerĦsített közteherviselési hozzájárulás (Ekho) összesen (a+b+c+d+e)
a.) 2010. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó foglalkoztatót terhelĘ egészségbiztosítási járulék
b.) 2010. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó magánszemélyt terhelĘ egészségbiztosítási járulék
c.) Határozat - járuléktartozás
2010. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó
Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség összesen (a+b+c)
(adónem kód: 124)
2010. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó munkaadói járulék
(adónem kód: 144)
2010. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó munkavállalói járulék
(adónem kód: 145)
a.) 2010. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó magánszemélyek különadója
b.) Korábbi évek elszámolási különbözete
2010. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó
magánszemélyek különadó kötelezettsége összesen (a+b)
(adónem kód:198)
ÖnellenĘrzési pótlék
(adónem kód: 215)
Határozat – bírság
(adónem kód: 224, 226)
Határozat – késedelmi pótlék
(adónem kód: 138)
a.) Személyi jövedelemadó kötelezettség +/(adónem kód: 103)
b.) Munkaadói járulék +/(adónem kód: 144)
c.) Munkavállalói járulék +/(adónem kód: 145)
d.) Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség +/(adónem kód: 125)
e.) Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség +/(adónem kód: 124)
f.) Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ egészségügyi hozzájárulás +/(adónem kód: 152. ill. 153)
g.) START kártyával rendelkezĘre vonatkozó kötelezettség +/(adónem kód: 186)
h.) ÖnellenĘrzési pótlék +/(adónem kód: 215)
Helyesbítés összege 2006. január 1-je elĘtti idĘszakra 2
(2005. január 1. és 2005. december 31. között) (a+b+c+d+e+f+g+h)
Munkáltatói táppénz a megyei közigazgatási hivatalok határozata alapján
(adónem kód: 149)
Az egyszerĦsített foglalkoztatásból eredĘ magánnyugdíjpénztári tagsággal nem rendelkezĘ
munkavállalót érintĘ közteher
(adónem kód:239)
Az egyszerĦsített foglalkoztatásból eredĘ magánnyugdíjpénztári tag
1
munkavállalót érintĘ közteher
(adónem kód: 249)

Összeg (Ft)

30294

•

MAGYAR KÖZLÖNY

2010. évi 197. szám

15/B 4.2. számú adatlap
A magánszemélyek jogviszony megszĦnéséhez
kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója
(adónem kód: 305)
a.) Magánnyugdíjpénztárakat megilletĘ tagdíjfizetési kötelezettség 3
b.) Magánnyugdíjpénztárakat megilletĘ önellenĘrzési pótlék fizetési kötelezettség 4
c.) Magánnyugdíjpénztárakat megilletĘ késedelmi pótlék fizetési kötelezettség 5
Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítendĘ fizetési kötelezettség összesen (a+b+c)
(Fenntartva évközi új adónem részére)
(Fenntartva évközi új adónem részére)
(Fenntartva évközi új adónem részére)
Az állami adóhatóság felé teljesítendĘ befizetési kötelezettség összesen
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24)

20.

21.
22.
23.
24.
25.

II.
Az OEP támogatásból a költségvetési szerveket az Áht. alapján (nettó módon) megilletĘ pénzügyi teljesítésrĘl,
a „Társadalombiztosítási és családtámogatási kifizetĘhely által teljesített ellátások” igénylésérĘl

Sorsz
ám

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

a.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhelĘ ellátás
b.) Egészségbiztosítási Alapot terhelĘ ellátások
c.) Központi költségvetésbĘl finanszírozott ellátások
Társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összesen (7+8) – tájékoztatóadat

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

Megnevezés
A tárgyhavi nettósítás alapját képezĘ támogatás összege 6
Az állami adóhatóság felé teljesítendĘ befizetési kötelezettség 7
Magánnyugdíjpénztárak felé teljesítendĘ 2007. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó
fizetési kötelezettség – megfizetĘ az Igazgatóság
ElĘzĘ idĘszak halmozott nettó tartozásai
ElĘzĘ idĘszak halmozott nettó tartozásaira felszámított kamat
CsökkentĘ tételek összesen (2+3+4+5)
a.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhelĘ ellátás
b.) Egészségbiztosítási Alapot terhelĘ ellátások
c.) Központi költségvetésbĘl finanszírozott ellátások
A kifizetĘ által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások (a+b+c) 8
a.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhelĘ ellátás
b.) Egészségbiztosítási Alapot terhelĘ ellátások
c.) Központi költségvetésbĘl finanszírozott ellátások
Az Igazgatóság, mint kifizetĘhely által – bruttó módon – teljesített társadalombiztosítási és
családtámogatási ellátások (a+b+c)
a.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhelĘ ellátás
b.) Egészségbiztosítási Alapot terhelĘ ellátások
c.) Központi költségvetésbĘl finanszírozott ellátások
Az Igazgatóság, mint kifizetĘhely által – bruttó módon – teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások
foglalkoztatottat terhelĘ kötelezettségei (a+b+c) 8
a.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhelĘ ellátás
b.) Egészségbiztosítási Alapot terhelĘ ellátások
c.) Központi költségvetésbĘl finanszírozott ellátások
Az Igazgatóságot megilletĘ kifizetĘhely által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási
ellátások (a+b+c) 9
Az Igazgatóságot megilletĘ forgótĘke visszapótlása – pénzügyileg teljesítendĘ 10
Kiutalás a gazdálkodó részére11
KövetkezĘ hónapot terhelĘ tartozás megelĘlegezés – pénzügyileg teljesítendĘ 11,12
Az intézményt terhelĘ, Igazgatóságot megilletĘ forgótĘke visszapótlása
Az Igazgatóság tárgyhavi forgótĘke igénye (10+11+14)

1.
2.

Összeg (Ft)

2010. október 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó helyesbítés, önellenĘrzés esetén szerepelhet adat.
Megegyezik a 15/A 5.4 számú adatlap tartalmával.
A 15B 4.2. számú adatlap I. tábla 21.a.) sor = a 15/B 4.2. számú adatlap III. tábla e.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték.
A 15/B 4.2. számú adatlap I. tábla 21.b.) sor = a 15/B 4.2. számú adatlap III. tábla g.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték.
A 15/B 4.2. számú adatlap I. tábla 21.c.) sor = a 15/B 4.2. számú adatlap III. tábla i.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték, csak az állami adóhatóság által
évente egyszer közölt „Késedelmi pótlék-értesítĘ” alapján szerepelhet adat.
Részletezése a 15/B 4.1. számú adatlapon.
Részletezése a 15/B 4.2. számú adatlap I. táblázatában.
A költségvetési szervet megilletĘ összeg.
Az Igazgatóságot, mint kifizetĘhelyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megilletĘ összeg, lakossági folyószámlára vagy a postai úton történĘ utalást az Igazgatóság teljesíti.
Az Igazgatóság forgótĘke tárgyhavi visszapótlását a Kincstár csak addig a mértékig teljesíti, ameddig arra a költségvetési szervezet nettó finanszírozásánál figyelembe vett támogatások, hozzájárulások, a kifizetĘ
által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összege – a köztartozások valamint az elĘzĘ idĘszak felhalmozott tartozása és kamatai beszámításán felül – fedezetet nyújt.
Kiutalás:
1-6+7+9-11 > 0 esetén a 12. sor kerül kitöltésre és a 13. sor értéke 0,
MegelĘlegezés:
1-6+7+9 < 0 esetén a 13. sor kerül kitöltésre és a 11., 12. sorok értéke 0,
Megjegyzés:
ha 1-6+7+9 = 0, akkor 11., 12., 13. sorok értéke 0.
A tartozás összegérĘl benyújtott azonnali beszedési megbízásról (inkasszó) a Kincstár az Igazgatóságot a Belügyminisztérium útján a benyújtást követĘ hónap 5. napjáig értesíti.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

30295

2010. évi 197. szám

15/B 4.2. számú adatlap
III.
A Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítendĘ kötelezettség részletezése

Sorszám
a.)

Pénztárazonosító
b.)

Magánnyugdíjpénztár
neve
c.)

1.

0008

AEGON Magyarország Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

Tagdíj11
Adónem
kód

ÖnellenĘrzési pótlék2

Összege
(Ft)

d.)

e.)

Késedelmi pótlék 3

Adónem
kód

Összege
(Ft)

Adónem
kód

Összege
(Ft)

f.)

g.)

h.)

i.)

261

461

561

2.

0016

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár

262

462

562

3.

0019

Aranykor Nyugdíjpénztár

263

463

563

4.

0031

Budapest Magánnyugdíjpénztár

265

465

565

5.

0001

Axa Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

266

466

566

6.

0013

Dimenzió Magánnyugdíjpénztár

267

467

567

268

468

568

269

469

569

Életút ElsĘ Országos
Nyugdíjpénztár
Erste Bank Országos Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

7.

0021

8.

0022

9.

0006

ÉvgyĦrĦk Magánnyugdíjpénztár

270

470

570

10.

0014

Honvéd Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

271

471

571

11.

0015

ING Magánnyugdíjpénztár

272

472

572

12.

0025

MKB Nyugdíjpénztár

273

473

573

13.

0002

OTP Magánnyugdíjpénztár

274

474

574

14.

0033

Postás Magánnyugdíjpénztár

275

475

575

15.

0061

Prémium Magánnyugdíjpénztár

276

476

576

16.

0037

Quaestor Magánnyugdíjpénztár

17.

0048

18.

0028

19.

0062

20.

0063

Vasutas Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár
Villamosenergia-ipari Társaságok
Nyugdíjpénztára
K&H Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár4
Generali Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

277

477

577

278

478

578

279

479

579

280

480

580

282

482

582

…..
…..
n.
Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál
vezetett számlájára teljesítendĘ fizetési
kötelezettség összesen:

_____________________________________,…………év……………………….hó………….nap

P.H.
…………………………………………………..
igazgató

1

2
3
4

A Tbj. 19. § (7) bekezdése, valamint a Tbj. 33. § (3) bekezdése szerint fizetendĘ magánnyugdíjpénztári tagdíj. Tagdíj-kiegészítés, valamint 2010. október 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó helyesbítés,
önellenĘrzés esetén szerepelhet adat.
A 15/B 4.2. számú adatlap I. tábla 21.a.) sor = a 15/B 4.2. számú adatlap III. tábla e.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték.
A 15/B 4.2. számú adatlap I. tábla 21.b.) sor = a 15/B 4.2. számú adatlap III. tábla g.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték.
A 15/B 4.2. számú adatlap I. tábla 21 c.) sor = a 15/B 4.2. számú adatlap III. tábla i.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték, csak az állami adóhatóság által
évente egyszer közölt „Késedelmi pótlék-értesítĘ” alapján szerepelhet adat.
Tagdíj-kiegészítés nem szerepelhet, csak helyesbítés, önellenĘrzés esetén szerepelhet adat.
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5. számú melléklet a 313/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez
19/A. számú melléklet a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelethez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
01-R Ħrlap: MÉRLEG-JELENTÉS 2010.
01-R-A Ħrlap: Mérleg-jelentés (Az eszközök és a források alakulása)
01-R-B Ħrlap: A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
01-R-C Ħrlap: A közteher-bevételek adósainak alakulása
01. Ħrlap: MÉRLEG-JELENTÉS
Az Ħrlap a központi költségvetési szervek, a társadalombiztosítási költségvetési szervek, az elkülönített állami
pénzalapok, a társadalombiztosítási pénzügyi alapok és a fejezeti kezelésĦ költségvetési elĘirányzatok (beleértve a
fejezeti kezelésĦ elĘirányzatként megtervezett központi beruházásokat és támogatási célprogramokat is), a központi
kezelésĦ (ún. nemzetgazdasági) elĘirányzatok, a vagyonkezelĘ szervezetek, valamint a helyi önkormányzati és a
helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek (a továbbiakban együtt: az államháztartási szervezetei) kettĘs
könyvvezetési kötelezettsége alapján az eszközök és a források évközi alakulásának áttekintésére szolgál.
A mérlegjelentés minden adatszolgáltatási idĘszakában a tárgyév eleji (január 1-jei) nyitóállományból
kiindulva az adatszolgáltatási idĘszak teljes halmozott forgalmát kell szerepeltetni.
Az Ħrlap három részbĘl áll:
A) Az eszközök és a források alakulása
B) A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
C) A közteher-bevételek adósainak alakulása
Az Ħrlap használatát az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) végrehajtására
szolgáló, az államháztartás mĦködési rendjérĘl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) XI.
fejezetének 206. §-a írja elĘ.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 2010.
01-R-A Ħrlap: Mérleg-jelentés (Az eszközök és a források alakulása)
Az Ħrlap elsĘsorban a pénzügyi eszközök és kötelezettségek alakulását részletezi, figyelemmel a negyedéves
nemzeti számlák államháztartási komponenseinek összeállítására vonatkozó hazai és nemzetközi adatszolgáltatási
kötelezettségre. Az Ħrlap az éves könyvviteli mérlegtĘl eltérĘen kiemeli a pénzügyi eszközök és kötelezettségek
államháztartáson belüli elszámolásait és a külfölddel szembeni követeléseket, illetve tartozásokat, ideértve a
devizában vezetett bankszámlákat és a valutapénztárakat is.
Az Ħrlapot a fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok esetében a könyvvezetés kialakult rendjéhez igazodóan kell kitölteni.
Amennyiben a fejezeti költségvetésbe integrált elkülönített állami pénzalap továbbra is önálló könyvvezetést végez,
a jogutód „támogatási célprogram” önálló adatszolgáltató lehet. A fejezetért felelĘs szerv ellenĘrizni tartozik a
fejezeti kezelésĦ elĘirányzatokra vonatkozó adatszolgáltatás teljességét. A központi kezelésĦ elĘirányzatok
(nemzetgazdasági elszámolások, államadóssági elszámolások) eszközeinek és forrásainak teljes körĦségérĘl beleértve az Államadósság KezelĘ Központ Zrt. és más analitikus helyek elszámolásait is - a Magyar Államkincstár
gondoskodik a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
240/2003. (XII. 17.) kormányrendelet alapján vezetett könyvvezetés adataiból.
Az idĘközi mérlegjelentés összeállítása a számvitelrĘl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) és az
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: SzVhr.) által elrendelt könyvvezetés adataiból történik.
Az Ħrlap adatai követik a könyvviteli mérleg sorait, illetve egyes tételeket kiemelten is bemutatnak. A mérlegjelentés kitöltése a negyedéves fĘkönyvi kivonat állományi számlák oszlopainak egyenleg rovat-párjában szereplĘ
adatok alapján, a könyvvezetési és beszámolási kötelezettséget tartalmazó rendelkezésekben elĘírt fĘkönyvi
feladásokra támaszkodva történik. A kitöltést megelĘzĘen a leltározást, a zárlati mĦveleteket nem kell elvégezni.
Az Ħrlap egyes sorai tartalmazzák a fĘkönyvi számlákra történĘ hivatkozásokat.
Az Ħrlap oszlopai az eszközöknek és a forrásoknak a tárgyév elsĘ napján (január 1-jén) és a tárgyidĘszak
végén megállapított állományát, és a tárgyidĘszakban bekövetkezett (halmozott) állományváltozások
összetevĘit, ezen belül a pénzforgalmi és nem pénzforgalmi tranzakciókat, az egyoldalú (partner nélküli)
volumenváltozást eredményezĘ eseményeket, valamint az átértékeléseket (beleértve a piaci értéken alapuló
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terven felüli értékcsökkenést, az értékvesztést, a korábban elszámolt értékvesztés visszaírását és az
értékhelyesbítéseket) tartalmazzák.
A tĘkeváltozásokat részletezĘ 412-414 fĘkönyvi számlák bontására vonatkozó elĘírás olyan szerkezetet
tartalmaz, amely a változásokat az ezen Ħrlap 4-7. oszlopainak megfelelĘ tartalom szerint bontja szét.
Az Ħrlap 3. oszlopa: Állomány a tárgyév elején
Az eszközöknek és forrásoknak az adatszolgáltatási tárgyév elsĘ napján (minden adatszolgáltatási idĘszakban a
január 1-jén) kimutatott állománya, melyeknek meg kell egyezniük az elĘzĘ évi éves mérlegbeszámoló adataival, a
megfeleltethetĘség szintjén.
Az Ħrlap 4. oszlopa: Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt
Az Ħrlap 4. oszlopa a könyvvezetésben feljegyzendĘ pénzforgalmi események hatásaként jelentkezĘ
állományváltozásokat foglalja össze. Tranzakciónak tekintünk egyébként minden olyan gazdasági eseményt, amely
két gazdasági szervezet, illetve egy gazdasági szervezet két különbözĘ rendeltetésĦ (önálló elszámolású) szervezeti
egysége között kölcsönös megállapodás alapján jön létre. A tranzakció fogalmába - a kialakított módszertani
konvenció alapján - beletartozik a közterhek megfizetése is. A hatályos számvitel az államháztartásban döntĘen a
pénzforgalomban jelentkezĘ gazdasági eseményeket rögzíti, de egyre nagyobb jelentĘséggel bírnak azok a
könyvelési tételek is, amelyek a számviteli feljegyzésre kerülĘ gazdasági-pénzügyi eseményeket az üzleti világban
szokásos tartományban értelmezik. Annak érdekében, hogy a tranzakciók mindkét - pénzforgalmi és pénzforgalom
nélküli - csoportja megismerhetĘvé váljék, a mérlegtételek változásaiból a pénzforgalomban jelentkezĘ
eseményeknek betudható hányad a beszámoló pénzforgalmi adataival összeegyeztethetĘ legyen, az Ħrlap a
tranzakciókat két külön oszlopban tünteti fel. A pénzforgalomban jelentkezĘ tranzakciók a 4. oszlopban kapnak
helyet.
Idetartozik ennek megfelelĘen minden olyan gazdasági esemény, amelynek a pénzforgalma a 31-36.
számlacsoportokban jelenik meg.
A könyvvezetési kötelezettségek módosulásával összhangban a követelések és a kötelezettségek állományában,
valamint a raktárral rendelkezĘ államháztartási szervezeteknél a készletek állományában bekövetkezĘ változások
közül a pénzforgalomban is jelentkezĘ forgalmat ebben az oszlopban kell feltüntetni.
Fontos szempont, hogy amennyiben valamely vagyonelem értékesítése, eladása során a könyv szerinti
nyilvántartási érték és a tranzakciós pénzforgalmi érték eltér, a 4. oszlopban a tranzakció pénzforgalmi értékét (pl. az
eladási árat), míg a nyilvántartási érték és tranzakciós érték különbözetét (a tartási nyereséget vagy veszteséget) a 7.
oszlopban kell feltüntetni.
Egyes mérlegtételek speciális elszámolásait az Ħrlap sorainak részletes ismertetése tartalmazza.
Az Ħrlap 5. oszlopa: Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt
Az Ħrlap 5. oszlopa a könyvvezetésben feljegyzendĘ gazdasági események (tranzakciók) következményeként
adódó, pénzforgalomban nem jelentkezĘ események hatásaként jelentkezĘ állományváltozásokat foglalja össze. Ide
tartoznak pl. a térítésmentes átvételek-átadások (Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 38
Ħrlap 08 és 17 sorának megfelelĘen), a saját kivitelezésben megvalósított és az állományi számlákon nyilvántartásba
vett aktivált eszközök értéke (Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 38 Ħrlap 06 és 07
sorának megfelelĘen), továbbá az adósság-elengedés, amely a két fél megállapodásán alapul.
Ugyancsak itt kell kimutatni a tárgyi eszközök értékcsökkenését (Immateriális javak és tárgyi eszközök
állományának alakulása 38 Ħrlap23, 24, 27, 29 sorával egyezĘen), amelyet az SzVhr. 30. §-ának elĘírásai alapján
negyedévente kell elszámolni. Az értékcsökkenés (ide nem értve a terven felüli értékcsökkenést) elszámolása a
statisztikai szabványok szerint tranzakciónak minĘsül, mégpedig speciális tranzakciónak, mert noha nincs partner, de
a statisztika különbséget tesz egy adott szervezeti egység két különbözĘ minĘsége (jelen esetben az eszköz
tulajdonosa és a termelést végzĘ) között.
Fontos szempont, hogy amennyiben valamely vagyonelem átadása során a könyv szerinti nyilvántartási érték és a
tranzakciós elszámolási érték eltér, az 5. oszlopban a tranzakció elszámolási árát, míg a nyilvántartási érték és
tranzakciós érték különbözetét (a tartási nyereséget vagy veszteséget) a 7. oszlopban kell feltüntetni.
A készletek állományának készletfelhasználással kapcsolatos változását, az adósok állományának elĘírással,
bevallással, esetleg számlázással kapcsolatos változását, az áruszállításból és szolgáltatásból származó követelések
állományának számlázással, elĘírással kapcsolatos változását ugyancsak ebben az oszlopban kell elszámolni.
Egyes mérlegtételek speciális elszámolásait az Ħrlap sorainak részletes ismertetése tartalmazza.
Az Ħrlap 6. oszlopa: Egyéb volumenváltozás
Az Ħrlap 6. oszlopa a szokásos gazdasági események (tranzakciók) közé nem tartozó, az eszközök, készletek,
követelések, kötelezettségek volumenét - általában rendkívüli jelleggel és tranzakciós partner nélküli módon befolyásoló állományváltozásokat foglalja össze. Ilyen volumenváltozások az eszközök gazdasági megjelenése (pl.
talált, fellelt eszközök), eltĦnése a gazdasági ciklusból (selejtezés, megsemmisítés), a katasztrófaveszteségek (fizikai
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eltĦnés, megsemmisülés), az ellenérték nélküli kisajátítás (elkobzás), az eszközöket kivételesen érintĘ, váratlan és
nagymértékĦ volumenváltozás (rendkívüli események), a besorolási rendszerek és a besorolások módosulásával
kapcsolatos osztályozásbeli mozgások. Idetartozik még az az adósságleírás is, amely kivételes, egyoldalú intézkedés,
és az adós már nem létezik, azaz nem lehetséges az adós könyveibĘl is a tartozást kivezetni. A behajthatatlan
követelés hitelezési veszteségként való leírását ebben az oszlopban kell elszámolni. Csak az ilyen esetek tartoznak az
egyéb volumenváltozások közé, mert ahol létezik az adós, s így az államháztartásban könyvelt adósság-elengedési, mérséklési esemény tükörképét is könyvelik, tranzakciónak minĘsül és az 5. oszlopba tartozik.
Az Ħrlap 7. oszlopa: Értékelés
Az Ħrlap 7. oszlopa az állományváltozások azon összetevĘit mutatja be, amely változások során az eszközök,
követelések, kötelezettségek egyedileg és volumenben nem változnak, azonban a tárgyidĘszakban lezajló külsĘ
folyamatok hatására értékük megváltozik. Ezek az értékelési, újraértékelési elszámolások alkotják az itt kimutatandó
változásokat.
Az államháztartásba tartozó szervezetek eszközeiket és kötelezettségeiket a könyvvezetésre és beszámolásra
vonatkozó jogszabályok alapján meghatározott idĘközönként, év végén, meghatározott dokumentumokban (pl.
számviteli politika) rögzített módon értékelik, illetve értékváltozást számolnak el (pl. valuta-pénztárak és devizaértékpapírok értékelési különbözete; gazdasági társaságban lévĘ tulajdoni részesedést jelentĘ befektetések vagy
hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok, továbbá a követelések, a készletek értékvesztése, a korábban elszámolt
értékvesztések visszaírása; immateriális javak és tárgyi eszközök piaci érték változása miatti terven felüli
értékcsökkenése, piaci értékelés alapján meghatározott értékhelyesbítése, a korábban elszámolt terven felüli
értékcsökkenés visszaírása).
A Magyar Államkincstárban a pénzügyi eszközök értékelésére vonatkozó speciális szabályokat a könyvvezetését
és beszámolási kötelezettségét szabályozó többször módosított 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet rendelkezései
határozzák meg.
Az Ħrlap 8. oszlopa: Állomány a tárgyidĘszak végén
Az eszközöknek és forrásoknak az adatszolgáltatás tárgyidĘszakának (tárgynegyedévének) utolsó napján
kimutatott állománya, amely számszakilag megegyezik a tárgyév elsĘ napján kimutatott állományban a
tárgyidĘszakban a négy állományváltozási jogcímen (4-7. oszlopban) kimutatott együttes (+/-) változás
eredményeként adódó záróállománnyal (8. oszlop = 3. oszlop +/- 4. oszlop +/- 5. oszlop +/- 6. oszlop +/- 7. oszlop),
illetve az éves mérleg megfelelĘ adataival.
Az Ħrlap egyes sorainak meghatározása a negyedéves fĘkönyvi kivonat állományi számláinak összesítésével
történik, az Ħrlap sorai tartalmazzák a fĘkönyvi számlákra történĘ hivatkozásokat.
Az Ħrlap 01-02. sora: I. Immateriális javak
Az immateriális javak között kell kimutatni a nem anyagi eszközöket, így a vagyonértékĦ jogokat (kivéve az
ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékĦ jogokat), a szellemi termékeket és az egyéb immateriális javakat. A
mérlegjelentésben a bruttó érték és az elszámolt értékcsökkenés különbözetét kell feltüntetni (január 1-jei nettó érték
+/- évközi állományváltozások). Az elszámolt lineáris értékcsökkenést az 5. oszlopban kell feltüntetni. A nem a piaci
érték változásán alapuló terven felüli értékcsökkenést (pl. megsemmisülés, megrongálódás, rendeltetésszerĦ
használatra alkalmatlanná válás) a 6. Egyéb volumenváltozás oszlopban, míg a piaci érték változása miatti terven
felül értékcsökkenést, illetve ennek visszaírását, továbbá a piaci értékre történĘ értékhelyesbítést, a 7. Értékelés
oszlopban kell szerepeltetni.
Az immateriális javak beszerzésére adott elĘleg értékvesztését és a korábban elszámolt értékvesztés visszaírását a
7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni.
Az immateriális javakra adott elĘlegek kiemelése a 02. sorban a beruházási kiadások eredményszemléletĦ
adatának elĘállítását szolgálják.
Az Ħrlap 03-04. sora: II. Tárgyi eszközök
Tárgyi eszközként mutatandó ki a gazdálkodó szerv mĦködését egy éven túl szolgáló földterület, telek, erdĘ,
épület, egyéb építmény, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékĦ jogok, gép, berendezés és felszerelés, jármĦ,
tenyészállatok függetlenül attól, hogy meddig szolgálják a vállalkozás tevékenységét. A mérleg-jelentésben a bruttó
érték és az értékcsökkenés különbözetét kell feltüntetni (január 1-jei nettó érték +/- évközi állományváltozások). Az
elszámolt lineáris értékcsökkenést az 5. oszlopban kell feltüntetni. A nem a piaci érték változásán alapuló terven
felüli értékcsökkenést (pl. megsemmisülés, megrongálódás, rendeltetésszerĦ használatra alkalmatlanná válás) a 6.
Egyéb volumenváltozás oszlopban, míg a piaci érték változása miatti terven felül értékcsökkenést, illetve ennek
visszaírását, továbbá a piaci értékre történĘ értékhelyesbítést, a 7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni.
A tárgyi eszközök javak beszerzésére adott elĘleg értékvesztését és a korábban elszámolt értékvesztés visszaírását
a 7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni.
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A Beruházásra adott elĘlegek kiemelése a 04. sorban a beruházási kiadások eredményszemléletĦ adatának
elĘállítását szolgálják.
Az Ħrlap 05-08. sora: Tulajdoni részesedést jelentĘ befektetések
Vállalkozásokba tartósan (egy évnél hosszabb idĘre szólóan) jövedelemszerzés céljából befektetett pénzügyi
eszközként kell kimutatni a részesedéseket. Az Ħrlap sorai a vállalkozás jellege alapján részletezik a gazdasági
társaságokban meglévĘ részesedéseket, a 06. sor a nem pénzintézeti tevékenységet végzĘ vállalkozásokban, a 07. sor
a pénzügyi (pénz- és hitelintézeti, biztosítóintézeti, pénzügyi közvetítĘi tevékenységet végzĘ) vállalkozásokban
elhelyezett pénzügyi befektetéseket tartalmazza.
A hatályos számviteli elĘírások szerint a gazdasági társaságokban lévĘ tulajdoni részesedést jelentĘ befektetést a
társasági szerzĘdésben meghatározott alapításkori értéken, illetve vételi áron kell nyilvántartásba venni, és év végén
értékvesztést kell elszámolni, ha a gazdasági társaság piaci megítélése a befektetés nyilvántartási értéke alá csökken.
A számviteli törvény és végrehajtási rendeletei alapján az értékvesztés visszaírására, illetve a tulajdoni részesedést
megtestesítĘ értékpapíroknál a piaci értéken alapuló értékhelyesbítésre is mód van.
A pénzforgalommal kapcsolatos alapítás, tĘkeemelés miatti állománynövekedést, valamint az értékesítés, illetve
tĘkekivonás miatti állománycsökkenést a 4. oszlopban; a természetbeni apporttal kapcsolatos alapítás, tĘkeemelés,
továbbá a kárpótlási jegy cserébĘl származó csökkenést az 5. oszlopban; a felszámolás, végelszámolás miatti
kivezetést a 6. oszlopban; a Szt. 54. §-ában foglaltak szerinti értékvesztést, illetve az értékvesztés visszaírását,
továbbá a piaci értékre történĘ értékhelyesbítést a 7. oszlopban kell szerepeltetni.
Az Ħrlap 09-11. sora: Hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok
Befektetett pénzügyi eszközként kell kimutatni az egy évnél hosszabb idĘre szólóan, tartós jövedelemszerzés
céljából birtokolt értékpapírokat. Az értékpapírokból - az államháztartáson belüli adósságkonszolidáció
elvégezhetĘsége érdekében - fel kell tüntetni az Állam által kibocsátott kötvényeket (10. sor) és a helyi
önkormányzatok által kibocsátott kötvényeket (11. sor).
A hatályos számviteli elĘírások szerint az értékpapírokat tényleges beszerzési áron kell nyilvántartásba venni, a
nyilvántartás szerinti értéket viszont év végén csökkenteni kell akkor, ha a mérlegkészítés napját megelĘzĘen
legalább egy éven keresztül a piaci megítélése alacsonyabb, mint a nyilvántartási érték.
Az értékpapírok vásárlása miatti változást a 4. oszlopban, az eladás miatti állományváltozások kapcsán a kapott
ellenértéket szintén a 4. oszlopban, a kapott ellenérték és a nyilvántartási érték különbözetét, a Szt. 54. §-a szerinti
értékvesztést, illetve az értékvesztés visszaírását, valamint a Magyar Államkincstárnál az átértékeléseket a 7.
oszlopban kell szerepeltetni.
Az Ħrlap 12-14. sora: Tartósan adott kölcsönök
Befektetett pénzügyi eszközként kell kimutatni - az éven túli lejárattal - adott kölcsönöket, továbbá az egyéb
hosszú lejáratú követeléseket (pl. pénzügyi lízingbĘl, halasztott fizetésbĘl eredĘ követeléseket). Az adott
kölcsönökbĘl, illetve hosszú lejáratú követelésekbĘl - az államháztartáson belüli adósságkonszolidáció
elvégezhetĘsége érdekében - fel kell tüntetni az államháztartáson belülre - támogatási célú kölcsön, visszterhes
támogatás formájában - nyújtott kölcsönállományt (13. sor), valamint - a nemzetközi adatszolgáltatások
teljesíthetĘsége érdekében - a külföldre adott kölcsönök állományát (14. sor).
A kölcsönök nyújtása, visszatérülése, illetve egyéb hosszú lejáratú követelések keletkezése, megszĦnése miatti
állományváltozásokat a 4. oszlopban, a megállapodáson alapuló adósság-elengedést és a következĘ évi részlet
átsorolását az 5. oszlopban, és az egyoldalú adósságleírást a 6. oszlopban kell szerepeltetni. Az értékvesztést, illetve
a korábban elszámolt értékvesztés visszaírását a 7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni.
Az Ħrlap 15-16. sora: Hosszú lejáratú bankbetétek
Befektetett pénzügyi eszközként kell - az éven túli - hosszú lejáratú bankbetéteket kimutatni.
A betételhelyezés, illetve betét-visszavonás (visszavezetés) miatti állományváltozásokat a 4. oszlopban kell
szerepeltetni.
A devizabetétek évközi mozgása során jelentkezĘ árfolyam-veszteséget vagy -nyereséget, valamint az
átértékelését a 7. oszlopban kell kimutatni.
Az Ħrlap 17. sora: Egyéb hosszú lejáratú követelések
Egyéb hosszú lejáratú követelésként kell kimutatni az éven túli részletre, illetve halasztott fizetéssel történĘ
értékesítés miatti követeléseket.
A követelés keletkezését és a következĘ évi részlet átsorolását az 5. oszlopban, pénzforgalmi teljesülésüket a 4.
oszlopban, az egyoldalú követelés-leírást (pl. az adós jogutód nélkül megszĦnt) a 6. oszlopban, az értékvesztést,
illetve a korábban elszámolt értékvesztés visszaírását a 7. Értékelés oszlopban kell kimutatni.
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Az Ħrlap 19-20. sora: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök
és értékhelyesbítésük
Itt kell kimutatni az államháztartás szervezetei tulajdonában lévĘ azon eszközöket, amelyek üzemeltetését,
mĦködtetését, kezelését szerzĘdéses formában más gazdálkodó szervre bízta, illetve koncesszióba adta. Ugyancsak
itt kell kimutatniuk a helyi önkormányzatoknak a kezelésbe vett kincstári vagyon állományát.
Az újabb átadások és a visszavezetések alapján bekövetkezĘ állományváltozásokat az 5. oszlopban kell
szerepeltetni.
A nem a piaci érték változásán alapuló terven felüli értékcsökkenést (pl. megsemmisülés, megrongálódás,
rendeltetésszerĦ használatra alkalmatlanná válás) a 6. Egyéb volumenváltozás oszlopban, míg a piaci érték változása
miatti terven felül értékcsökkenést, illetve ennek visszaírását, továbbá a piaci értékre történĘ értékhelyesbítést a 7.
Értékelés oszlopban kell szerepeltetni.
Az Ħrlap 22-23. sora: Készletek
Itt kell kimutatni a vásárolt és saját termelésĦ készletek, valamint (a 23. sorban kiemelve) a követelés fejében
átvett eszközök és készletek állományát, illetve annak változását.
A vásárolt készleteket tényleges bekerülési értéken kell kimutatni. A követelés fejében átvett eszközöket - ha
jogszabály, szerzĘdés, megállapodás ettĘl eltérĘen nem rendelkezik - a kiváltott követelés összegével azonos
összegben kell nyilvántartásba venni.
A hatályos számviteli elĘírások alapján az analitikus nyilvántartásban szereplĘ állományok változását kell a
fĘkönyvi számlákra átvezetni, a raktárral rendelkezĘk esetében a pénzforgalommal összefüggĘ változásokat (pl.
beszerzés, értékesítés) az Ħrlap 4. oszlopában, egyébként az 5. oszlopában kimutatni. Az értékvesztést, illetve a
korábban elszámolt értékvesztés visszaírását a 7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni.
Az Ħrlap 24-25. sora: Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból
Az államháztartás szervezetei által teljesített és a vevĘ, igénybe vevĘ által teljesítésként elismert termékértékesítés
vagy szolgáltatásnyújtás ellenértékeként még nem fizetett követelések állománya az analitikus nyilvántartások
feladásai alapján.
A követelések állományának pénzforgalomban jelentkezĘ változását az Ħrlap 4. oszlopában, a pénzforgalomban
nem jelentkezĘ megállapodáson alapuló változását az Ħrlap 5. oszlopban, míg az esetlegesen elĘforduló egyoldalú
követelés-leírást a 6. oszlopban kell kimutatni. Az értékvesztést, illetve a korábban elszámolt értékvesztés
visszaírását a 7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni.
Az államháztartáson belüli áruszállításból és szolgáltatásokból származó követelések kiemelése a 25. sorban a
konszolidált államháztartási adatok elĘállítását szolgálja.
Az Ħrlap 26. sora: Adósok
Az adósok a közterhek beszedésével, illetve az államháztartás szervezetei mĦködésével, az önkormányzati lakásés helyiséggazdálkodással, bérbeadással kapcsolatosan keletkezĘ, fennálló követelések állománya, az analitikus
nyilvántartások feladásai alapján. Az adósok kimutatott állománya magában foglalja az elĘlegeket (pl.
adóelĘlegeket) és a hátralékokat, hozzászámítva a késedelmi pótlékokat és bírságokat is. Az állomány nem
tartalmazhatja a túlfizetéseket, azokat a kötelezettségek között kell szerepeltetni.
Az adósok állományának pénzforgalomban bekövetkezĘ változását az Ħrlap 4. oszlopában, egyéb változását
(elĘírások, elĘírások módosítása megállapodás alapján) az Ħrlap 5. oszlopában, míg az esetlegesen elĘforduló
egyoldalú követelés-leírást a 6. oszlopban kell kimutatni. Az értékvesztést, illetve a korábban elszámolt értékvesztés
visszaírását a 7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni.
Az Ħrlap 27-29. sora: Rövid lejáratú kölcsönök
Éven belüli visszafizetési kötelezettség mellett nyújtott kölcsönök fennálló állománya, amelybĘl ki kell emelni az
államháztartáson belüli szervezetnek (28. sor) támogatási célú kölcsön, visszterhes támogatás formájában, illetve
külföldi szervezetnek (29. sor) nyújtott kölcsönállományt.
A kölcsönök nyújtása, illetve visszatérülése miatti, pénzforgalomban is jelentkezĘ állományváltozásokat a 4.
oszlopban, a megállapodáson alapuló adósság-elengedést és a következĘ évi részlet átsorolását az 5. oszlopban, az
esetlegesen elĘforduló egyoldalú követelés-leírást a 6. oszlopban kell szerepeltetni. Az értékvesztést, illetve a
korábban elszámolt értékvesztés visszaírását a 7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni.
Az Ħrlap 30-33. sora: Egyéb követelések
A munkavállalókkal, illetve az államháztartás szervezeteinek tevékenységével kapcsolatos, az Ħrlap 24-29. soraiba
nem tartozó, nyilvántartott követelések állománya.
A követelések keletkezése, illetve teljesítése miatti, pénzforgalomban jelentkezĘ állományváltozásokat a 4.
oszlopban, a megállapodáson alapuló adósság-elengedést és a következĘ évi részlet átsorolását az 5. oszlopban, az
esetlegesen elĘforduló egyoldalú követelés-leírást a 6. oszlopban kell szerepeltetni. Az értékvesztést, illetve a
korábban elszámolt értékvesztés visszaírását a 7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni.
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A támogatási program elĘlegének kiemelése a 31. sorban, a nemzetközi támogatási programok miatti követelése
kiemelése a 32. sorban, az Európai Unióval szemben fennálló követelések kiemelése a 33. sorban az uniós
pénzeszközökkel való elszámolást célozza.
Az Ħrlap 35-36. sora: Egyéb részesedések
A forgatási célú egyéb részesedések értékpapírok vásárlásából, illetve értékesítésébĘl adódó, tranzakciós
árfolyamon számolt állományváltozásokat az Ħrlap 4. oszlopában, a tranzakciós árfolyam és a nyilvántartási érték
különbözetét a 7. oszlopban kell kimutatni. Önálló soron kell bemutatni a mérlegben elszámolt értékvesztést és
annak visszaírását, mely összeget a 7. oszlopban kell szerepeltetni.
Az Ħrlap 37-38. sora: Kárpótlási jegyek
Az államháztartás szervezetei által forgatási célból, nem tartós befektetésként birtokolt, illetve jogszabályban
meghatározott esetekben fizetĘeszközként elfogadott kárpótlási jegyek állománya.
A kárpótlási jegyek vásárlásából, illetve értékesítésébĘl adódó, pénzforgalomban jelentkezĘ állományváltozásokat
az Ħrlap 4. oszlopában, a fizetĘeszközként (eszközökért cserébe kapott) birtokba került kárpótlási jegyeket az 5.
oszlopban kell szerepeltetni. A 4-5. oszlopban minden esetben a tranzakciós árfolyamot kell alkalmazni (pl.
értékesítésnél a 4. oszlopban a ténylegesen kapott vételárat, míg a könyv szerinti érték és a ténylegesen elért
árfolyam különbözetét (a realizált árfolyamveszteséget, -nyereséget) a 7. oszlopban kell feltüntetni Önálló soron kell
bemutatni a mérlegben elszámolt értékvesztést és annak visszaírását, mely összeget a 7. oszlopban kell szerepeltetni.
Az Ħrlap 39. sora: Kincstárjegyek
Az államháztartás szervezetei által - jogszabály által megengedetten - forgatási célból, nem tartós befektetésként
birtokolt kincstárjegyek állománya.
A kincstárjegyek vásárlásából, illetve értékesítésébĘl adódó, tranzakciós értéken elszámolt állományváltozásokat
az Ħrlap 4. oszlopában kell kimutatni; az átértékeléseket, ideértve a tranzakciós árfolyam és a nyilvántartási érték
különbözetét is pedig a 7. oszlopban.
Az Ħrlap 40-43. sora: Kötvények
Az államháztartás szervezetei által - jogszabály által megengedetten - forgatási célból, nem tartós befektetésként
birtokolt kötvények állománya.
Az államháztartáson belüli hitelviszonyok azonosítása érdekében a kötvények állományából ki kell emelni az
Állam által (42. sor) és a helyi önkormányzatok által (43. sor) kibocsátott kötvények állományát.
A kötvények vásárlásából, illetve értékesítésébĘl adódó, tranzakciós értéken elszámolt állományváltozásokat az
Ħrlap 4. oszlopában, a tranzakciós árfolyam és a nyilvántartási érték különbözetét, valamint a Magyar
Államkincstárnál az átértékeléseket a 7. oszlopban kell kimutatni.
Önálló soron kell bemutatni a mérlegben elszámolt értékvesztést és annak visszaírását, mely összeget a 7.
oszlopban kell szerepeltetni.
Az Ħrlap 44-45. sora: Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítĘ egyéb értékpapírok
Az államháztartás szervezetei által - jogszabály által megengedetten - forgatási célból, nem tartós befektetésként
birtokolt, a kárpótlási jegyek, kincstárjegyek és kötvények közé nem tartozó egyéb értékpapírok állománya, ideértve
a forgatási célból birtokolt részesedéseket is.
Az egyéb értékpapírok vásárlásából, illetve értékesítésébĘl adódó, tranzakciós árfolyamon számolt
állományváltozásokat az Ħrlap 4. oszlopában, a tranzakciós árfolyam és a nyilvántartási érték különbözetét a 7.
oszlopban kell kimutatni.
Önálló soron kell bemutatni a mérlegben elszámolt értékvesztést és annak visszaírását, mely összeget a 7.
oszlopban kell szerepeltetni.
Az Ħrlap 47-48. sora: Pénztárak és betétkönyvek
Az államháztartás szervezeteinek pénztáraiban és betétkönyveiben lévĘ pénzeszközök állománya, amelybĘl a
külföldi pénznemben tartott pénzeszközök (forintban kimutatott) állományát a 48. sorban kell szerepeltetni. Az
értékelés év végén a mérlegfordulónapon a választott hitelintézetnél érvényes valuta-, devizavételi és -eladási
árfolyamának átlagán számított forintérték, vagy az MNB által közzétett, hivatalos devizaárfolyam alapján történik.
A pénzforgalommal kapcsolatos tranzakciók miatti állományváltozást az Ħrlap 4. oszlopában, az értékelés miatti
különbözetet a 7. oszlopban kell kimutatni.
Az Ħrlap 49-50. sora: Költségvetési pénzforgalmi számlák
Az államháztartás szervezeteinek költségvetési pénzforgalmi számlán kezelt pénzeszközállománya, amelybĘl a
külföldi pénznemben tartott pénzeszközök (forintban kimutatott) állományát a 50 sorban kell szerepeltetni. A
pénzforgalommal kapcsolatos tranzakciók miatti állományváltozást az Ħrlap 4. oszlopában, az értékelés miatti
különbözetet a 7. oszlopban kell kimutatni.
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Az Ħrlap51-52. sora: Elszámolási számlák
Az államháztartás kincstári körbe tartozó szervezetei elszámolási számláinak (elĘirányzat-felhasználási
keretszámlák, célelszámolási és elkülönített számlák) állománya. Az elszámolási számlák állományának változását a
49-50. soroknál leírtak szerint kell kimutatni.
Az Ħrlap 53-55. sora: Idegen pénzeszközök számlák
Az államháztartás szervezeteinek mĦködési körén kívül esĘ, nem a költségvetési elszámolások részét képezĘ, de
általuk kezelt pénzeszközök állománya. Az idegen elszámolási számlák állományának változását az Ħrlap 4.
oszlopában kell kimutatni.
A nemzetközi támogatási programok lebonyolítási- és devizaszámláinak kiemelése a 54. és 55. sorban az uniós
pénzeszközökkel való elszámolást célozza.
Az Ħrlap 57-64. sora: Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
Az államháztartás szervezeteinek pénzeszközeit olyan pénzmozgások is befolyásolják, amelyek a rendelkezésre
álló pénzeszközöket idĘlegesen, rendezési kötelezettséggel csökkentik. Ezek egy része a költségvetési mĦködéssel,
más részük költségvetésen kívüli elszámolásokkal kapcsolatos. Az aktív pénzügyi elszámolások esetében idĘben
elĘször egy kiadás (vagyis pénzkészlet-csökkenés) jelentkezik, amely késĘbb megtérüléssel (vagyis pénzkészletnövekedéssel) rendezĘdik. Az Ħrlap sorai az éves mérleggel egyezĘen részletezi a költségvetési elszámolási körbe
tartozó függĘ (57. sor), átfutó (58. sor), kiegyenlítĘ 63.) tételeket, valamint a költségvetésen kívüli aktív pénzügyi
elszámolásokat (64. sor).
Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások állományának változását az Ħrlap 4. oszlopában kell szerepeltetni.
Amennyiben egy itt elszámolt kiadásból végleges kiadás lesz, ugyanezen az oszlopon belüli átrendezéssel kell
elszámolni a költségvetési kiadások növekedését és az egyéb aktív pénzügyi elszámolások kiadásainak csökkenését
(negatív kiadás).
A költségvetési aktív átfutó elszámolások egyes tételeinek kiemelése a pénzforgalmi adatok
eredményszemléletesítését szolgálja: a személyi juttatásokkal és munkavállalókkal kapcsolatos elszámolását (59.
sor), a megelĘlegezett társadalombiztosítási és családi támogatásokat (60. sor) és a szállítóknak adott elĘlegeket (61.
sor) illetĘen.
A nemzetközi támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési átfutó kiadások kiemelése az 62. sorban az uniós
pénzeszközökkel való elszámolást célozza.
Az Ħrlap 68. sora: D/ Saját tĘke
A tartós tĘke, , a tĘkeváltozások és az értékelési tartalék összértéke az eszközök és források egyes oszlopokban
elszámolt változásait is tartalmazza. A D/ Saját tĘke záró állományát a mérlegösszefüggéseknek megfelelĘen
egyeztetni kell.
Az Ħrlap 69. sora: E/ Tartalékok
A tárgyévi, illetve az elĘzĘ évi tartalékelszámolási számlák egyenlege. Az egyes oszlopokba beírandó összeget a
mérlegösszefüggés alapján [költségvetési pénzeszközök + költségvetési aktív pénzügyi elszámolások - (mínusz)
költségvetési passzív pénzügyi elszámolások +/- (plusz/mínusz) forgatási célú értékpapírok, rövid lejáratú likvid
hitelek] kell kiszámítani.
Az Ħrlap 70-71. sora: Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
Éven túli visszafizetési kötelezettséget képezĘ kölcsöntartozások állománya, amelybĘl ki kell emelni az
államháztartáson belüli szervezettel szemben fennálló, támogatási célú kölcsönök, visszterhes támogatások
igénybevétele miatti tartozást (71. sor).
A hosszú lejáratra kapott kölcsönök keletkezése, illetve megszĦnése miatti, pénzforgalomban jelentkezĘ
állományváltozásokat a 4. oszlopban, a megállapodáson alapuló adósság-elengedést és a következĘ évi részlet
átsorolását az 5. oszlopban, az esetleges egyoldalú elengedéseket a 6. oszlopban kell feltüntetni.
Az Ħrlap72-73. sora: Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból
A fejlesztési célok megvalósításához kapcsolódó, általában éven túli visszafizetési kötelezettséggel kibocsátott
értékpapírok (alapvetĘen kötvények) fennálló tartozásállománya, év végén csökkentve a tárgyévet követĘ évben
törlesztésre esedékes összegekkel, amelyeket az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között (95. sorban) kell
kimutatni.
A hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása, illetve törlesztése miatti tartozásállomány-változásokat a 4. oszlopban,
a következĘ évben esedékes törlesztĘrészletek rövid lejáratú kötelezettségre történĘ átvezetése miatti
állománycsökkenést és a következĘ évi részlet átsorolását az 5. oszlopban, és az esetlegesen elĘforduló egyoldalú
adósságleírást a 6. oszlopban, valamint a devizában fennálló kötelezettségek átértékeléseit a 7. oszlopban kell
szerepeltetni.
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Az Ħrlap 74-76. sora: Beruházási és fejlesztési hitelek
A hosszú lejáratú - éven túli - visszafizetési kötelezettséggel felvett beruházási és fejlesztési hitelek fennálló
állománya, év végén csökkentve a tárgyévet követĘ évben törlesztésre esedékes összegekkel, amelyeket az egyéb
rövid lejáratú kötelezettségek között (94. sorban) kell kimutatni.
A hosszú lejáratú hitelek állományából bemutatásra ki kell emelni a nemzetközi fejlesztési szervezetektĘl (75.
sor), illetve a külföldi pénzintézetektĘl (76. sor) felvett fennálló hitelállományt.
A hitelek felvétele, illetve törlesztése miatti állományváltozásokat a 4. oszlopban, a következĘ évben esedékes
törlesztĘrészletek rövid lejáratú kötelezettségre történĘ átvezetése miatti állománycsökkenést és a megállapodáson
alapuló adósság-elengedést és a következĘ évi részlet átsorolását az 5. oszlopban, és az esetlegesen elĘforduló
egyoldalú adósságleírást a 6. oszlopban, valamint a devizában fennálló kötelezettségek átértékeléseit a 7. oszlopban
kell szerepeltetni.
Az Ħrlap 77. sora: Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
Éven túli fizetési vagy visszafizetési kötelezettséget képezĘ, a 70-76. sorokba nem tartozó kötelezettségek
állománya. Tájékoztatásul be kell mutatni (78. sor) azokat a hosszú lejáratú fizetési kötelezettségeket, amelyek
részletvásárlással, halasztott fizetéssel megvalósuló eszközbeszerzések, beruházások, felújítások miatt keletkeznek, s
nem szerepelnek a szállítókkal szembeni kötelezettségek (85-89. sor) között.
Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek keletkezése, illetve megszĦnése miatti, pénzforgalomban jelentkezĘ
állományváltozásokat a 4. oszlopban, a megállapodáson alapuló adósság-elengedést és a következĘ évi részlet
átsorolását az 5. oszlopban, az esetleges egyoldalú elengedéseket a 6. oszlopban kell feltüntetni.
Az Ħrlap 80. sora: Rövid lejáratú kölcsönök
Éven belüli visszafizetési kötelezettséget képezĘ, kölcsön kötelezettségek állománya, amelybĘl ki kell emelni az
államháztartáson belüli mĦködési célú rövid lejáratú kölcsön állományt (81. sor).
A rövid lejáratú kölcsönök keletkezése, illetve megszĦnése miatti, pénzforgalomban jelentkezĘ
állományváltozásokat a 4. oszlopban, a megállapodáson alapuló elengedést az 5. oszlopban kell szerepeltetni.
Az Ħrlap 82-84. sora: Rövid lejáratú hitelek
A rövid lejáratú - éven belüli - visszafizetési kötelezettséggel felvett hitelek fennálló állománya, melybĘl a likvid
hitelek központi költségvetésbĘl, illetve egyéb belföldi forrásból kiemelése a (83. és 84. sorokban) a Tartalékok és a
Saját tĘke adtainak elĘállításához szükséges.
A hitelek felvétele, illetve törlesztése miatti, pénzforgalomban jelentkezĘ állományváltozásokat a 4. oszlopban, a
megállapodáson alapuló adósság-elengedést az 5. oszlopban kell szerepeltetni.
Az Ħrlap 85-90. sora: Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
Rövid lejáratú kötelezettségként kell kimutatni az áruszállításból és szolgáltatás teljesítésébĘl származó, általános
forgalmi adót a számviteli elĘírások szerinti esetekben tartalmazó kötelezettséget, megbontva azokat a tárgyévi
költségvetést (87. sor), illetve a tárgyévet követĘ évet terhelĘ kötelezettségekre (89. sor), valamint a jogszabály által
lehetĘvé tett esetekben kibocsátott váltókkal kapcsolatos elszámolásokat.
A szállítókkal szembeni tartozások állományát az analitikus nyilvántartások feladásai alapján kell meghatározni,
az állományváltozások pénzforgalomból adódó változásának adatait a 4. oszlopban, egyéb változásait az 5.
oszlopban kell feltüntetni.
A beruházási szállítók kiemelése a 88. és 90. sorban a beruházási kiadások eredményszemléletĦ adatának
elĘállítását szolgálják.
Az Ħrlap 91-97. sora: Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
Éven belüli visszafizetési kötelezettséget képezĘ, 80-90. sorokba nem tartozó kötelezettségek állománya, növelve
a hosszú lejáratú kötelezettségek következĘ évet terhelĘ kötelezettségeinek rövid lejáratú kötelezettségre átvezetett
esedékes összegeivel. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségekbĘl ki kell emelni a hosszú lejáratú hitelek, kötvények
következĘ évet terhelĘ törlesztĘ részleteit (94. és 95. sor), az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következĘ évben
esedékes fizetési részleteit 96. sor), a tárgyévet terhelĘ mĦködési célú kötvénykibocsátásból eredĘ tartozásokat (91.
sor), továbbá a váltótartozásokat (92. sor)Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek keletkezése, illetve megszĦnése
miatti, pénzforgalomban jelentkezĘ állományváltozásokat a 4. oszlopban, a megállapodáson alapuló elengedést és a
következĘ évi részlet átsorolását az 5. oszlopban kell szerepeltetni.
Az Ħrlap 98. sora: Tartozás rövid lejáratú értékpapírokból
Éven belüli visszafizetési kötelezettséggel kibocsátott értékpapírok fennálló tartozásállománya. A rövid lejáratú
értékpapírok kibocsátásából származó kötelezettségek keletkezése, illetve megszĦnése miatti, pénzforgalomban
jelentkezĘ állományváltozásokat a 4. oszlopban, a megállapodáson alapuló elengedést az 5. oszlopban kell
szerepeltetni.
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Az Ħrlap 100-105. sora: Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
Az államháztartás szervezeteinek pénzeszközeit olyan pénzmozgások is befolyásolják, amelyek a rendelkezésre
álló pénzeszközöket idĘlegesen, rendezési kötelezettséggel növelik. Ezek egy része a költségvetési mĦködéssel, más
részük költségvetésen kívüli elszámolásokkal kapcsolatos. A passzív pénzügyi elszámolások esetében idĘben elĘször
egy bevétel (vagyis pénzkészlet-növekedés) jelentkezik, amely késĘbb visszafizetéssel (vagyis
pénzkészletcsökkenéssel) rendezĘdik. Az Ħrlap sorai az éves mérleggel egyezĘen részletezi a költségvetési
elszámolási körbe tartozó függĘ (100. sor), átfutó (101. sor), kiegyenlítĘ (102.) tételeket, valamint a költségvetésen
kívüli passzív elszámolásokat (103. sor). Önálló soron kell kimutatni a költségvetésen kívüli letéti elszámolásokat
(104. sor), valamint a könyvviteli mérlegben egyébként önálló mérlegsort jelentĘ „Nemzetközi támogatási
programok devizaelszámolása” címén jelentkezĘ ideiglenes bevételeket (105. sor) a végleges elszámolásig.
Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások állományának változását az Ħrlap 4. oszlopában kell szerepeltetni.
Amennyiben egy itt elszámolt bevételbĘl végleges bevétel lesz, ugyanezen az oszlopon belüli átrendezéssel kell
elszámolni a költségvetési bevételek növekedését és az egyéb passzív pénzügyi elszámolások bevételeinek
csökkenését (negatív bevétel).

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 2010.
01-R-B Ħrlap: A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
A negyedéves adatszolgáltatásokat a tárgynegyedévre vonatkozóan a tulajdonos rendelkezésére bocsátott
jelentésekbĘl, évközi beszámolókból kell teljesíteni. Az éves elszámolást a tulajdonolt szervezet közgyĦlése által
elfogadott, auditált mérlegbeszámolója, az éves konszolidált elszámolást a tulajdonolt szervezet konszolidált
mérlegbeszámolója alapján kell összeállítani.
Az Ħrlapon mindig a tárgyév január 1-jei nyitóállományt, a január 1-je és a tárgynegyedév utolsó napja
közötti idĘszak teljes (halmozott) forgalmát, valamint a tárgyidĘszak utolsó napján kimutatott záróállományt
kell szerepeltetni.
Az egyes Ħrlapok fejrovatában csak
- az adatközlĘ szerv megnevezését
- az adatközlĘ szektorát,
- PIR törzsszámát,
- az adatközlés idĘpontját
- az évet (négy számjegyen, pl. 2007) és
- a vonatkozó idĘszakot (elsĘ negyedév: 11, második negyedév 12, harmadik negyedév 13, negyedik negyedév 14,
éves elszámolás 15, éves konszolidált elszámolás 16)
kell feltüntetni, a többi azonosító, illetve leíró adatot nem kell feltüntetni.
Az éves konszolidált elszámolás 16 jelĦ Ħrlapot akkor is be kell nyújtani, ha a tulajdonolt szervezet nem készít
konszolidált elszámolást, s így a 15 és 16 jelĦ adatközlések megegyeznek.
Az Ħrlap oszlopai
Az Ħrlap oszlopai a gazdasági társaságokban való - a befektetett eszközök között kimutatott - részesedéseket
(részvényeket, üzletrészeket) azok jogi szabályozási szintje és a társaságok jövedelemtulajdonosi szektor szerinti
hovatartozása szerint különbözteti meg. A jogi szabályozás alapján megkülönbözetjük azokat a tulajdonrészeket,
amelyeket törvény társaságonként tételesen és a tartós állami tulajdoni részesedés konkrét mértékének feltüntetésével
határoz meg, azoktól a tulajdonrészektĘl, amelyeket a költségvetési szervek, a helyi önkormányzatok - törvényi
felhatalmazás alapján saját elhatározás szerinti mértékben - saját alapítású vagy támogatott gazdasági társaságokban
birtokolnak.
3. oszlop: Törvény alapján tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásokban
Az Ħrlap 3. oszlopában a Magyar Államnak a Magyar Nemzeti VagyonkezelĘ ZártkörĦen mĦködĘ
Részvénytársaságban, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény mellékletében meghatározott
gazdasági társaságokban való részesedéseket kell - a pénz- és hitelintézetek kivételével - feltüntetni. Amennyiben a
tulajdonosi jogokat gyakorló tárcájában hivatkozott törvény mellékletében meghatározott részesedési mértéket
meghaladó részesedés van, azt is itt kell szerepeltetni.
4. oszlop: Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban
Az Ħrlap 4. oszlopában a Magyar Államnak a Magyar Nemzeti Bankban fennálló tulajdonosi részesedését,
valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény mellékletében meghatározott gazdasági társasági
részesedések közül a pénz- és hitelintézetekben meglévĘ részesedéseket kell szerepeltetni. Amennyiben a tulajdonosi
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jogokat gyakorló tárcájában hivatkozott törvény mellékletében meghatározott részesedési mértéket meghaladó
részesedés van, azt is itt kell szerepeltetni.
5. oszlop: Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban
Az Ħrlap 5. oszlopában az OrszággyĦlés, a Kormány, illetve a költségvetési szervek által alapított gazdasági
társaságokban való részesedéseket kell kimutatni, ideértve a helyi önkormányzatok által alapított társaságokat és a
volt tanácsi alapítású vállalatokban szerzett részesedéseket is.
6. oszlop: Részesedések saját alapítású közhasznú társaságokban
Az Ħrlap 6. oszlopában az OrszággyĦlés, a Kormány, illetve a költségvetési szervek által alapított közhasznú
társaságokban való részesedéseket kell kimutatni, ideértve a helyi önkormányzatok által alapított közhasznú
társaságokat is.
7. oszlop: Részesedések átmeneti idĘre
Az Ħrlap 7. oszlopában azokat a 3-6. oszlopokban nem szereplĘ, egyéb tulajdonrészeket kell kimutatni. Az itt
szerepeltetendĘ részesedések általában résztulajdoni (kisebbségi) hányadot jelentenek és ideiglenesen, átmeneti idĘre
tartózkodnak a részesedés birtoklására jogszabályban felhatalmazott szerv tárcájában. Nem szerepelhetnek itt a
forgatási célból vásárolt értékpapírok és a követelés fejében átvett részesedések, mert azok nem a befektetett
eszközök, hanem a forgóeszközök között szerepelnek a könyvviteli mérlegben.
8. oszlop: Részesedések nemzetközi szervezetekben
Az Ħrlap 8. oszlopában azokat a nemzetközi szervezetekben elsĘsorban pénzügyi szervezetekben, társaságokban
meglévĘ tulajdonrészeket kell kimutatni, amely szervezetekhez Magyarország tĘke-hozzájárulást teljesített.
9. oszlop: Összesen
ÖsszegzĘ oszlop, a részesedések összegzésére szolgál.
10. oszlop: ÖsszesenbĘl részesedés a Budapesti ÉrtéktĘzsdén jegyzett társaságokban
Tájékoztató adatoszlop, amely - eleget téve az EU adatszolgáltatási kötelezettségnek - az államháztartás által
birtokolt, de a tĘzsdei forgalomban jegyzett részvények állományára, azok alakulására kér információt.
Az Ħrlap sorai
01. sor: ElĘzĘ évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)
Ebben a sorban az elĘzĘ évi beszámoló könyvviteli mérlegének II/1. Részesedések mérlegsorában kimutatott
összeg - részletezve - szerepel, mely egyben a tárgyévi nyitó állomány összegét képezi.
02. sor: Alapítás
Gazdasági társaság, közhasznú társaság alapításával kapcsolatos pénzátutalás, amely a tárgyidĘszak
pénzforgalmában megjelent. A természetbeni apportot, azaz fizikai vagyontárgyak átadását nem itt, hanem a 07
sorban kell szerepeltetni.
03. sor: TĘkeemelés
Gazdasági társaságokban, közhasznú társaságokban meglévĘ részesedések növelése a társasági tĘke növelése
révén, a pénzforgalomban jelentkezĘ pénzátutalás eredményeként.
04. sor: Vásárlás készpénzért
Üzletrészek, részvények vásárlása készpénzért, a jogszabályok által lehetĘvé körben.
05. sor: Vásárlás kárpótlási jegy ellenében
Üzletrészek, részvények vásárlása kárpótlási jegy ellenében, a jogszabályok által lehetĘvé tett szervezeti körben.
06. sor: Részesedések tárgyévi pénzforgalmában jelentkezĘ növekedés összesen (02+03+04+05)
ÖsszegzĘ sor, a részesedések a pénzforgalommal együtt járó állományváltozásának kimutatására szolgál.
07. sor: Alapítás eszközök átadásával
Gazdasági társaság, közhasznú társaság alapításához való hozzájárulás természetbeni apport formájában, azaz
tárgyi eszközök, immateriális javak, értékpapírok stb. átadásával. A készpénz átadását nem itt, hanem a 02 sorban
kell szerepeltetni.
08. sor: TĘkeemelés nem pénzügyi eszközök átadásával
Gazdasági társaságokban, közhasznú társaságokban meglévĘ részesedések növelése a társasági alaptĘke növelése
révén, természetbeni hozzájárulás formájában, azaz tárgyi eszközök, immateriális javak, értékpapírok stb. átadásával.
A készpénz átadását nem itt, hanem a 03 sorban kell szerepeltetni.
09. sor: Térítésmentes átvétel
Más szervezettĘl térítésmentesen átvett részesedések, üzletrészek az átadó által közölt értéken, illetve ennek
hiányában piaci értéken.
10. sor:
(szándékosan üresen hagyott sor)
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11. sor: Átértékelési különbözet (növekedés)
A tárgyidĘszak végén meglévĘ részvények, üzletrészek (növelĘ, illetve csökkentĘ) értékvesztésének, továbbá a
korábban elszámolt értékvesztés visszaírásának összege.
12. sor: Részesedések tárgyévi pénzforgalmában nem jelentkezĘ növekedés összesen (07+08+09+10+11)
ÖsszegzĘ sor, a részesedések állományának pénzforgalomban nem jelentkezĘ változásával összefüggĘ változások
kimutatására szolgál.
13. sor: Növekedések összesen (06+12)
ÖsszegzĘ sor, a részesedések állományának összes növekedését mutatja.
14. sor: Értékesítés készpénzért
Részvények, üzletrészek értékesítése készpénz ellenében. A kivezetés a könyvi értéken történik. Az értékesítés
során realizált - bevételként elszámolt - árfolyamnyereséget a 31. sorban, a realizált árfolyamveszteséget a 20. sorban
kell kimutatni.
(Ha tehát pl. egy 100 könyvi értéken nyilvántartott részesedésértékesítése 120 egységen történt meg, akkor a
realizált 20 egység hozambevétel a 31. sorban jelenik meg, a 14. sorban a kivezetés könyvszerinti, 100 egységen
történik. Ha a 100 egységen nyilvántartott részesedés értékesítése 90 egységért történt, akkor a realizált 10 egység
veszteség a 20 sorban mutatandó ki, a 14. sorban pedig a realizált 90 egység értékesítési bevétel összegében történik
a kivezetés. Így mindkét esetben a 22. sorban a csökkenés összességében 100 egységet mutat.)
15. sor: TĘkekivonás
A gazdasági társaságokba, közhasznú társaságokba befektetett pénztĘke kivonása, a jegyzett tĘke leszállítása
pénzforgalomban jelentkezĘ bevétel formájában.
16. sor: Részesedések tárgyévi pénzforgalmában jelentkezĘ csökkenés összesen (14+15)
ÖsszegzĘ sor, a pénzforgalomban jelentkezĘ változások csökkentĘ hatásának kimutatására.
17. sor: Értékesítés kárpótlási jegyért
Részvények, üzletrészek értékesítése kárpótlási jegy ellenében. Itt kell kimutatni az Állami Privatizációs és
VagyonkezelĘ Rt.-nél az által meghirdetett privatizációs akciók során a részesedések kárpótlási jegy ellenében
történĘ átadását. A kivezetés a könyvi értéken történik. Az értékesítés során realizált árfolyamnyereséget a 31.
sorban, a realizált árfolyamveszteséget a 20. sorban kell kimutatni, a készpénzes értékesítés elszámolásának
módjával azonosan.
18. sor: Térítésmentes átadás
Más szervezeteknek térítésmentesen átadott részesedések, üzletrészek az átadónál szereplĘ könyvi értéken.
19. sor: Felszámolás, végelszámolás miatti kivezetés
Részvények, üzletrészek könyvi értékének egyoldalú kivezetése a gazdasági társaság, közhasznú társaság
felszámolása, végelszámolása miatt.
20. sor: Értékesítés realizált árfolyamvesztesége
Részvények, üzletrészek értékesítése során a befolyt ellenérték és a könyvi érték negatív különbsége. A könyvi
érték kivezetése a 14. vagy 15. sorokban történik.
21. sor: Átértékelési különbözet (csökkenés)
A tárgyidĘszak végén meglévĘ részvények, üzletrészek leértékelése, amennyiben a tulajdonosra elĘírt
könyvvezetési szabályok ezt lehetĘvé teszik.
22. sor: Részesedések tárgyévi pénzforgalmában nem jelentkezĘ csökkenés összesen (17+18+19+20+21)
ÖsszegzĘ sor, a pénzforgalomban nem jelentkezĘ változások csökkentĘ hatásának kimutatására.
23. sor: Csökkenések összesen (16+22)
ÖsszegzĘ sor, az adósok állományában bekövetkezett csökkenés kimutatására.
24. sor: Tárgyévi záró állomány (1+13-23)
Ebben a sorban a tárgyévi beszámoló könyvviteli mérlegének II/1. Részesedések mérlegsorában kimutatott összeg
szerepel, mely egyben a tárgyévet követĘ évi nyitó állomány összegét képezi.
25. sor: A gazdasági és közhasznú társaságok száma a nyitó állományban
A gazdasági és közhasznú társaságok összesített darabszáma a tárgyidĘszak nyitó napján, amelyben az
adatszolgáltató részesedéssel rendelkezik, függetlenül a részesedés mértékétĘl és minĘségétĘl.
26. sor: A gazdasági és közhasznú társaságok száma a záró állományban
A gazdasági és közhasznú társaságok összesített darabszáma a tárgyidĘszak záró napján, amelyben az
adatszolgáltató részesedéssel rendelkezik, függetlenül a részesedés mértékétĘl és minĘségétĘl.
27. sor: Tulajdonost megilletĘ osztalék a részesedések elĘzĘ évi záró állománya után
Az elĘzĘ beszámolási idĘszak végén birtokolt részesedések után, a közgyĦlési határozatok alapján a tulajdonost a
tulajdoni részesedés alapján megilletĘ bevétel, függetlenül attól, hogy az bevételként mikor folyik be.
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28. sor: Tárgyévi osztalékbevétel a részesedések elĘzĘ évi záró állománya után
Az elĘzĘ beszámolási idĘszak végén birtokolt részesedések után, a közgyĦlési határozatok alapján a tulajdonost a
tulajdoni részesedés alapján megilletĘ bevétel azon része, amely a tárgyévben folyik be.
29. sor: Tárgyévi egyéb osztalékbevétel
A tárgyévben befolyt osztalékbevételek azon része, amely vagy korábbi évekrĘl elmaradt befizetés teljesítéseként,
vagy a tárgyévben képzĘdĘ feltételezett nyereség alapján osztalékelĘleg formájában realizálódott.
30. sor: Gazdasági és közhasznú társaságok kötelezettségei a tárgyidĘszak végén
Ebben a sorban tájékoztató adatként a gazdasági és közhasznú társaságok (auditált) elĘzĘ évi
mérlegbeszámolójának mérlegében „F) Kötelezettségek” mérlegblokk alatt kimutatott mérlegtételek összegének a
tulajdoni részaránynak megfelelĘen arányosított összegét kell szerepeltetni.
31. sor: Értékesítés realizált árfolyamnyeresége (hozambevétel)
Részvények, üzletrészek értékesítése során a befolyt ellenérték könyvi értéket meghaladó különbözete. A könyvi
érték kivezetése a 14. vagy 15. sorokban történik.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 2010.
01-R-C Ħrlap: A közteher-bevételek adósainak alakulása
Az Ħrlapot a beszedĘ szervezetek töltik ki a közterhekre (adókra, járulékokra, illetékekre, adójellegĦ bevételekre),
amennyiben megnevezett más szerv gondoskodik a közterhek adósainak nyilvántartásáról, akkor a nyilvántartó
szervezetet az adatszolgáltató. A Magyar Államkincstár fĘkönyvéhez analitikus helyként kapcsolódó beszedĘ és
nyilvántartó szervezetek esetében az analitikus helyek az adatszolgáltatók, ezeknek a szervezeteknek is a megjelölt
határidĘre be kell nyújtaniuk jelentéseket a Nemzetgazdasági Minisztérium kijelölt szervezetéhez adatfeldolgozás
céljából. A fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok tekintetében az Ħrlapot a könyvvezetés munkamegosztási rendjéhez
igazodóan kell kitölteni. Amennyiben a fejezeti költségvetésbe integrált elkülönített állami pénzalap továbbra is
önálló könyvvezetést végez, úgy a „támogatási célprogram” önálló adatszolgáltató. A fejezetért felelĘs szerv
ellenĘrizni tartozik a fejezeti kezelésĦ elĘirányzatokra vonatkozó adatszolgáltatás teljességét.
Az egyes Ħrlapok fejrovatában csak
- az adatközlĘ szerv megnevezését
- az adatközlĘ szektorát,
- PIR törzsszámát
- az adatközlés idĘpontját
- az évet (négy számjegyen, pl. 2010) és
- a vonatkozó idĘszakot (elsĘ negyedév: 11, második negyedév 12, harmadik negyedév 13, negyedik negyedév 14,
éves elszámolás 15)
kell feltüntetni, a többi azonosító, illetve leíró adatot nem.
A 01 sorban minden adatszolgáltatási idĘszakban a tárgyévi nyitó (január 1-jei) állományt kell feltüntetni.
A negyedéves adatszolgáltatásokat halmozottan, a tárgyidĘszak egészére vonatkozó havi és negyedéves
bevallások, illetve kivetések, valamint a tárgyidĘszakban teljesített félévente esedékes bevallások adataiból kell
teljesíteni. Az éves elszámolást a havi, negyedéves és éves bevallást készítĘk adatait is tartalmazó, az adóévre
vonatkozó, teljes körĦ bevallás-, illetve kivetés-feldolgozás alapján kell összeállítani.
Az Ħrlap oszlopai
Az Ħrlap oszlopaiban a közteher-bevételek adós-állományának alakulását az egyes közteher-nemek szerint, azon
belül az adós típusa, nevezetesen jövedelemtulajdonosi szektora szerint, a bevallás/kivetés gyakorisági rendje. Az
Ħrlap ezért - hasonlóan a költségvetési szakfeladatok kiadásait és bevételeit bemutató 21 és 22 Ħrlapokhoz - nem
rögzített oszlopokkal azonosítja, hanem az egyes közterheket - az elĘforduláshoz igazodóan azonosítja kettĘs
metszetben: a közteher-bevétel és az adós típusának kombinációjával (pl. társasági adó pénzügyi vállalkozásoktól,
egészségbiztosítási járulék helyi önkormányzati költségvetési szervektĘl). Amennyiben a közteher-bevétel
alapnyilvántartásaiból az adósok típusa szerinti összesítések nem állítható elĘ, azokat - a Nemzetgazdasági
Minisztériummal folytatott külön egyeztetés alapján - becslési eljárással kell meghatározni, illetve - kivételesen bontás nélkül lehet szerepeltetni.
Az egyes közterheket öt számjegyes, az adós-típust két számjegyes azonosító-kombináció jelöli a következĘk
szerint:
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A bevallások rendje: a bevallás, kivetés gyakoriságához igazodóan
H: havi bevallás
N: negyedéves bevallás
F: féléves bevallás
A: adóévre vonatkozó éves bevallás
E: eseti bevallás, eseti kivetés
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A közteher-bevételek részletes meghatározása:
1 Jövedelemadók
11 Magánszemélyek jövedelemadói
1-100 Személyi jövedelemadó
A magánszemélyek összevonás alá esĘ és elkülönülten adózó jövedelme után fizetendĘ adó.
Elszámolása a pénzforgalomban elsĘsorban adóelĘleg-fizetéssel történik, amely elĘleg megállapítása
során egyes adókedvezmények figyelembe vehetĘk, míg más adómérséklések csak az éves - tárgyévet
követĘen benyújtott - adóbevallásban érvényesíthetĘek. Az éves bevallásban - a magánszemélyek
valamennyi adóévi tevékenységük után megszerzett adóköteles jövedelmüket feltüntetik, majd az arra
jutó adót - a törvényben rögzített feltételek teljesítése esetén - adókedvezményekkel mérséklik. Az
adóbevallásban szereplĘ adó és az adóév során megfizetett adóelĘleg különbözetét a bevallás
benyújtását (tárgyévet követĘ május 20.) megelĘzĘen (befizetés) vagy követĘen (visszaigénylés) kell
rendezni.
Jogszabály:
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
NAV Adónemkód: 103
1-110 Magánszemélyek különadója
A magánszemély személyi jövedelemadó adóalapjának a járulékfizetés felsĘ határát meghaladó része
mint különadó-alap, illetve az egyéni vállalkozói tevékenységet is végzĘ magánszemély esetén a
kapott támogatás nélkül számított vállalkozói bevételek összegébĘl a vállalkozói költségeket
meghaladó rész, átalányadózás esetén az átalányadó-alap után fizetendĘ adó. Egyéni vállalkozói
tevékenységet nem folytató magánszemélyek és nem egyszerĦsített vállalkozói adó (eva)-alany egyéni
vállalkozók, az adóbevallásban szereplĘ összevont adóalapnak a járulékfizetés törvényben
meghatározott felsĘ határát meghaladó része, vállalkozói jövedelemadózás esetén a vállalkozói
bevételek összegébĘl a vállalkozói kiadásokat meghaladó rész, átalányadózás esetén az átalányadó
alap együttes összege után (különadó-alap) fizetik meg.
Jogszabály:
2006. évi LIX. törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról
NAV Adónemkód: 198
12 Társas vállalkozások jövedelemadói1-210 Társasági adó (pénzintézetek kivételével)
A gazdasági társaság, az egyesülés és az európai részvénytársaság és az európai szövetkezet, a
szövetkezet, az állami vállalat, a tröszt, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek
vállalata, a leányvállalat, az ügyvédi iroda, a végrehajtói iroda, a szabadalmi ügyvivĘi iroda, a
közjegyzĘi iroda, az erdĘbirtokossági társulat, a Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezete, a
vízitársulat, az alapítvány, a közalapítvány, a társadalmi szervezet, a köztestület, az egyház, a
lakásszövetkezet és az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a felsĘoktatási intézmény, a diákotthon,
az európai területi együttmĦködési csoportosulás, egyéni cég jövedelme (adózás elĘtti eredménye) után
fizetendĘ adó.
Jogszabály:
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
NAV Adónemkód: 101
1-230 Osztalékadó
A gazdasági társaság, az egyesülés és az európai részvénytársaság és az európai szövetkezet, a
szövetkezet, az állami vállalat, a tröszt, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek
vállalata, a leányvállalat, az ügyvédi iroda, a végrehajtói iroda, a szabadalmi ügyvivĘi iroda, a
közjegyzĘi iroda, az erdĘbirtokossági társulat, a Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezete , a
vízgazdálkodási társulat, az alapítvány, a közalapítvány, a társadalmi szervezet, a köztestület, az
egyház, a lakásszövetkezet és az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a felsĘoktatási intézmény, a
diákotthon, által kapott (realizált) osztalék után fizetendĘ adó.
Jogszabály:
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
NAV Adónemkód: 101
1-240 Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója
A társas vállalkozás adózás elĘtti eredményét korrigáló tételekkel számított különadó-alap után
fizetendĘ adó.
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Jogszabály:
2006. évi LIX. törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról
NAV Adónemkód: 201
1-250 Társas vállalkozások különadója
A társas vállalkozás adózás elĘtti eredményét korrigáló tételekkel számított különadó-alap után
fizetendĘ adó.
Jogszabály:
2006. évi LIX. törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról
NAV Adónemkód: 199
1-260 Hitelintézetek járadéka
A hitelintézetnek az állami kamattámogatással, kamatkiegyenlítéssel közvetlenül vagy közvetetten
érintett hitelállománya alapján kamat és kamatjellegĦ bevétel címén befolyt összeg után fizetendĘ
járadék.
Jogszabály:
2006. évi LIX. törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról
NAV Adónemkód: 202
1-270 Energiaellátók jövedelemadója
Az energiaellátók jövedelmét terhelĘ adó.
Jogszabály:
2008. évi LXVII. törvény a távhĘszolgáltatĦs versenyképesebbé tételérĘl
NAV Adónemkód: 232

13 Egyéb jövedelmi adók
1-310 A gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultját terhelĘ befizetési kötelezettség
Gyógyszer forgalomba hozatali engedély jogosultjainak a gyógyszer támogatási kassza terven felüli
kifizetésének visszapótlásához teljesített hozzájárulása
Jogszabály:
2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól
NAV Adónemkód: 243
2 Társadalombiztosítási, munkaerĘpiaci járulékok
21 Munkavállalókat terhelĘ járulékok
211 Munkavállalói társadalombiztosítási járulékok
2-111 Munkavállalói járulék
A munkavállalókat terhelĘ, a kötelezĘ munkaerĘpiaci biztosítási rendszerben a munkanélküliellátásokra való jogosultságot keletkeztetĘ és fenntartó járulékbefizetés.
Jogszabály:
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elĘsegítésérĘl és a munkanélküliek ellátásáról
NAV Adónemkód: 145
2-112 Munkavállalói egészségbiztosítási járulék
A munkavállalókat terhelĘ, a kötelezĘ egészségbiztosítási rendszerben az egészségbiztosítási rendszer
keretében biztosított pénzbeli és természetbeni ellátásokra való jogosultságot keletkeztetĘ és fenntartó
járulékbefizetés.
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetérĘl
NAV Adónemkód: 124
2-113 Munkavállalói nyugdíjjárulék
A munkavállalókat terhelĘ, a kötelezĘ nyugdíjbiztosítási rendszerben a nyugdíjakra való jogosultságot
keletkeztetĘ és fenntartó járulékbefizetés.
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetérĘl
NAV Adónemkód: 125
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2-114 Egészségbiztosítási és munkaerĘ-piaci járulék (foglalkoztatott)
Jogszabály: 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérĘl
NAV-adónemkód: 188
22 Munkáltatókat terhelĘ járulékok
221 Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok
2-211 Munkáltatói egészségbiztosítási járulék
A foglalkoztatókat, munkáltatókat terhelĘ, az általuk foglalkoztatott munkavállalóknak kifizetett bérek
és más kereseti elemek után számított járulékok a kötelezĘ társadalombiztosítási (nyugdíj- és
egészségbiztosítási) jogviszony keletkeztetése és fenntartása érdekében.
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetérĘl
NAV Adónemkód: 124
2-212 Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék
A foglalkoztatókat, munkáltatókat terhelĘ, az általuk foglalkoztatott munkavállalóknak kifizetett bérek
és más kereseti elemek után számított járulékok a kötelezĘ társadalombiztosítási (nyugdíj- és
egészségbiztosítási) jogviszony keletkeztetése és fenntartása érdekében.
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetérĘl
NAV Adónemkód: 125
2-213 Egészségbiztosítási és munkaerĘ-piaci járulék (foglalkoztató)
Jogszabály: 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérĘl
NAV Adónemkód: 188

222 Munkaadói járulék
2-220 Munkaadói járulék
Foglalkoztatói, munkáltatói munkaerĘpiaci járulékbefizetések azon gazdasági szervezetektĘl, amelyek
nem társas és nem egyéni vállalkozások.
Jogszabály:
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elĘsegítésérĘl és a munkanélküliek ellátásáról
NAV Adónemkód: 144
223 Táppénz-hozzájárulás
2-230 Táppénz-hozzájárulás
A foglalkoztatók által a biztosított betegsége miatti keresĘképtelensége, valamint a kórházi (klinikai)
ápolása idĘtartamára folyósított táppénz törvényben meghatározott hányadának hozzájárulás címén
megfizetett összege.
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetérĘl
NAV Adónemkód: 149
23 Egyéb járulékok
231 Egyéb járulékok (biztosítottak befizetései)
2-311 Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett járulékai
Önfoglalkoztatást megvalósító egyéni vállalkozások által teljesített befizetések társadalombiztosítási
jogviszony keletkeztetésére és fenntartására.
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetérĘl
NAV Adónemkód: 124, 125
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2-313 Egyén által fizetett egészségbiztosítási járulék
A kötelezĘ társadalombiztosítási ellátásokra - törvény alapján - biztosítottnak nem minĘsülĘ, személyi
igazolvánnyal rendelkezĘ személyek által befizetett összeg meghatározott egészségügyi szolgáltatások
fedezetére.
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetérĘl
NAV Adónemkód: 124
2-314 Baleseti járulék
A társas vállalkozás a kiegészítĘ tevékenységet végzĘ társas vállalkozó után, valamint a kiegészítĘ
tevékenységet folytatónak minĘsülĘ egyéni vállalkozó által a baleseti társadalombiztosítási ellátások
fedezetére fizetett összeg.
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetérĘl
NAV Adónemkód: 124
2-315 Egészségügyi szolgáltatási járulék
A társas vállalkozás a kiegészítĘ tevékenységet folytató egyéni vállalkozó és a kiegészítĘ
tevékenységet folytató társas vállalkozó után egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett.
Továbbá, az a belföldi személy, aki biztosítottnak vagy biztosított eltartott hozzátartozójának nem
minĘsül és egészségügyi szolgáltatásra sem jogosult, köteles a minimálbér alapulvételével havonta
egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni.
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetérĘl
NAV Adónemkód: 124
2-316EgyszerĦsített foglalkoztatás utáni közteher befizetés
Jogszabály:
2009. évi CLII. Törvény az egyszerĦsített foglalkoztatásról
2010. évi LXXV. Törvény az egyszerĦsített foglalkoztatásról
NAV Adónemkód: 239,249
232 Egyéb járulékok (biztosítottak helyetti befizetések)
2-321 Munkanélküli ellátások járulékai
A munkanélküli ellátások államháztartási szektorba tartozó folyósítói által teljesített befizetések a
kötelezĘen elĘírt biztosítási jogviszony keletkeztetése és fenntartása érdekében a biztosítási jogviszony
keretében igénybe vehetĘ pénzbeli és nem pénzbeli ellátások finanszírozására.
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetérĘl
2-322 Központi költségvetés által fizetett járulékok
A központi költségvetés által átvállalt járulékfizetés a társadalombiztosítási jogviszonnyal nem
rendelkezĘ állampolgárok javára, a társadalombiztosítási jogviszony keretében igénybe vehetĘ
pénzbeli és nem pénzbeli ellátások finanszírozására.
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetérĘl. A Magyar Köztársaság éves költségvetésében az egészségügyi
feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás jogcímén meghatározott összeg.
2-323 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások után fizetett járulék
A gyermekgondozási segély, a gyermekgondozási díj és a gyermeknevelési támogatás címén, az
államháztartás szervezetei által kifizetett ellátások utáni nyugdíjbiztosítási járulék megfizetése a
folyósító által.
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetérĘl

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 197. szám

30313

2-325 Fegyveres szervek kedvezményes nyugellátási kiadásaihoz fizetett hozzájárulás
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak a korhatár elérése elĘtt igénybe vett szolgálati
nyugellátások, valamint az öregségi nyugdíjkorhatár elérését követĘen folyósított, járulékfizetéssel
ellentételezett nyugdíjkedvezmények fedezetére átadott összeg.
Jogszabály:
A Magyar Köztársaság költségvetésében a Honvédelmi Minisztérium fejezetben a hivatásos
állományúak nyugdíjrendszeréhez való hozzájárulás jogcímen elĘirányzott összeg.
2-326 Egyéb járulékok
Alkalmi munkavállalókat foglalkoztatók által, a járulékok egyszerĦsített módon történĘ megfizetése a
nyugdíj és egészségügyi ellátások fedezetére.
Jogszabály:
1997. évi LXXIV. törvény az alkalmi munkavállalói könyvvel történĘ foglalkoztatásról és az ahhoz
kapcsolódó közterhek egyszerĦsített befizetésérĘl
2-327 Vállalkozói járulék
A vállalkozók munkanélküli ellátásának fedezésére, az egyéni és a társas vállalkozó az
egészségbiztosítási járulék alapját képezĘ jövedelem után vállalkozói járulékot fizet.
Jogszabály:
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elĘsegítésérĘl és a munkanélküliek ellátásáról
NAV Adónemkód: 185
2-328 START-kártya kedvezményes járulékbefizetések
A munkaerĘpiacon hátránnyal elhelyezkedĘk után fizetendĘ kedvezményes mértékĦ
járulékkötelezettség.
Jogszabály:
2004. évi CXXIII. Törvény a pályakezdĘ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követĘen munkát keresĘk foglakoztatásának
elĘsegítésérĘl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról
NAV Adónemkód: 186
2-329 Korkedvezmény-biztosítási járulék
Korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkoztatott, saját jogú nyugdíjasnak nem minĘsülĘ
biztosított, kiegészítĘ tevékenységet folytatónak nem minĘsülĘ társas vállalkozás, ill.
korkedvezményre jogosító munkakörben vállalkozói tevékenységet végzĘ biztosított egyéni vállalkozó
fizeti a Nyugdíjbiztosítási alap részére a korkedvezményes nyugdíj fedezésére.
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetérĘl
NAV Adónemkód: 187

3 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
3-100 Szakképzési hozzájárulás
Munkaadók, önfoglalkoztatók által fizetendĘ szakképzési hozzájárulás a kifizetett bérek, kereseti
elemek arányában a szakképzés munkaadókra háruló terheinek megosztása érdekében.
Jogszabály:
2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
NAV Adónemkód: 182
3-200 Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás
Munkaadók, önfoglalkoztatók által fizetendĘ rehabilitációs hozzájárulás a kifizetett bérek, kereseti
elemek arányában a megváltozott munkaképességĦek foglalkoztatása érdekében a munkaadókra háruló
terheinek megosztása céljából.
Jogszabály:
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elĘsegítésérĘl és a munkanélküliek ellátásáról
NAV Adónemkód: 119
3-300 Kommunális adó foglalkoztatottak után
Munkaadók által, a foglalkoztatottak korrigált átlagos statisztikai állományi létszáma után fizetendĘ
adó.
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Jogszabály:
1990. évi C. törvény a helyi adókról
3-400 Egészségügyi hozzájárulás
A foglalkoztatókat, munkáltatókat terhelĘ, az általuk foglalkoztatott munkavállalók után fizetett tételes
vagy %-os hozzájárulás a kötelezĘ egészségbiztosítási jogviszony keletkeztetése és fenntartása
érdekében.
Jogszabály:
1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról
NAV Adónemkód: 152
3-500 Egyéb bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
(Ez idĘ szerint nincs ide sorolandó közteherbevétel.)
4 Vagyonadók
4-100 Építményadó
Rendszeres vagyoni típusú adó a lakás, nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (együtt: építmény)
tulajdonlása után. Az építményadó alapja az építmény hasznos alapterülete, illetve korrigált forgalmi
értéke.
Jogszabály:
1990. évi C. törvény a helyi adókról
4-200 Idegenforgalmi adó épület után
Rendszeres vagyoni típusú adó lakás, valamint üdülĘnek minĘsülĘ, magánszemély tulajdonában álló,
illetĘleg magánszemély ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékĦ jogával terhelt épület után.
Alapja az építmény hasznos alapterülete. Nem tartozik ide a magánszemélyt terhelĘ idegenforgalmi
adó, amely az eltöltött vendégéjszaka után teljesítendĘ.
Jogszabály:
1990. évi C. törvény a helyi adókról
4-300 Magánszemélyek kommunális adója
Rendszeres vagyoni típusú adó építmény, illetve telek magánszemély általi tulajdonlása, illetve nem
magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga után.
Jogszabály:
1990. évi C. törvény a helyi adókról
4-400 Telekadó
Rendszeres vagyoni típusú adó az önkormányzat illetékességi területén beépítetlen belterületi
földrészlet (telek) tulajdonlása után. A telekadó alapja a telek területe, illetve a telek korrigált forgalmi
értéke.
Jogszabály:
1990. évi C. törvény a helyi adókról
4-500 Öröklési illeték
Örökösödést terhelĘ közteher, amelyet illeték formájában rónak le, és pénzben fizetnek meg.
Jogszabály:
1990. évi XCIII. törvény az illetékekrĘl
4-600 Ajándékozási illeték
Ajándékozást terhelĘ közteher, amelyet illeték formájában rónak le, és pénzben fizetnek meg.
Jogszabály:
1990. évi XCIII. törvény az illetékekrĘl
4-700 Visszterhes ingatlan-vagyonszerzés illetéke
Ingatlannak, meghatározott ingónak és vagyoni értékĦ jognak visszteher mellett, továbbá öröklési és
ajándékozási illeték alá nem esĘ, más módon történĘ megszerzése után fizetendĘ közteher.
Jogszabály:
1990. évi XCIII. törvény az illetékekrĘl
4-800 Visszterhes ingatlan átruházás illetéke
Haszonélvezet, használat, lakástulajdon, ingatlanforgalmazási célú vagyonszerzés, hitelintézet
ingatlanszerzése esetén fizetendĘ közteher.
Jogszabály:
1990. évi XCIII. törvény az illetékekrĘl
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4-900 GépjármĦszerzés illetéke
GépjármĦ tulajdonjogának szerzésével kapcsolatos közteher.
Jogszabály:
1990. évi XCIII. törvény az illetékekrĘl
NAV Adónemkód: 222
5 Termékek és szolgáltatások adói
51 Értékesítési és forgalmi adók
5-110 Általános forgalmi adó
A belföldön teljesített termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, illetve lízing, átadás, szállítás teljesített
ellenértéke után, valamint termékimport vámértéke után megállapított forgalmi adó.
Jogszabály:
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
NAV Adónemkód: 104
5-120 IparĦzési adó
Vállalkozót az állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenysége után, annak nettó
árbevétele alapján teljesítendĘ értékesítési adó.
Jogszabály:
1990. évi C. törvény a helyi adókról
5-130 Innovációs járulék
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami
támogatását biztosító elkülönített állami pénzalap forrásához való hozzájárulás. Azok a társaságok,
amelyek saját forrásból kutatási-fejlesztési tevékenységet végeznek, illetve finanszíroznak, ennek a
tevékenységnek a számvitelileg kimutatható költségeit levonhatják a bruttó járulékfizetési
kötelezettségbĘl.
Jogszabály:
2003. évi XC. törvény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról
NAV Adónemkód: 184
5-140 EgyszerĦsített vállalkozói adó
Az adminisztráció egyszerĦsítése és az adóterhek mérséklése érdekében meghatározott bevételi határ
alatti vállalkozások számára egyszerĦsített adóztatási forma alkalmazását teszi lehetĘvé. Az eva
kiváltja egyéni vállalkozók esetében a vállalkozói szja-t, és a vállalkozói osztalékalap után fizetendĘ
szja-t, a cégautóadót és az áfát; a társas vállalkozások esetében a társasági adót, az osztalék utáni szja-t,
a cégautóadót és az áfát. Az eva alapja az adóévben megszerzett összes bevétel, módosítva néhány
korrekciós tétellel.
Jogszabály:
2002. évi XLIII. törvény az egyszerĦsített vállalkozói adóról
NAV Adónemkód: 115
5-150 Gyógyszerforgalmazók gyógyszertárban forgalmazott, közfinanszírozott gyógyszerek utáni befizetései
Gyógyszer forgalomba hozatali engedély jogosultját terhelĘ, a támogatott körbe tartozó gyógyszerek
forgalma után fizetendĘ adó.
Jogszabály:
2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól
NAV Adónemkód: 243
5-160 Gyógyszer-nagykereskedĘk gyógyszertárak részére értékesített, közfinanszírozott gyógyszerek utáni
befizetései
A gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkezĘ gazdálkodó szervezetet, a teljes évi támogatott
gyógyszerforgalom nagykereskedelmi árréstömege után teljesítendĘ befizetési kötelezettség.
Jogszabály:
2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól
NAV Adónemkód: 244
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52 Fogyasztási adók
5-210 Termékek és szolgáltatások fogyasztási adói
Meghatározott termékek és szolgáltatások belföldi elĘállítása és importálása után megállapított adó, a
termék, fogyasztási és általános forgalmi adót nem tartalmazó forgalmi, illetve ellenérték, továbbá
import esetén a vámérték mint adóalap után.
Jogszabály:
1991. évi LXXVIII. törvény a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésrĘl
5-220 Jövedéki adók
Jövedéki termékek belföldi elĘállítása, raktározása, importálása, exportálása, forgalmazása, birtoklása
után mennyiségi, illetĘleg minĘségi egység alapján megállapított közteher. Jövedéki terméknek
minĘsülnek (ez idĘ szerint): az ásványolaj, az alkoholtermék, a sör, a pezsgĘ, a köztes alkoholtermék,
a dohánygyártmány.
Jogszabály:
2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös
szabályairól
5-230 Regisztrációs adó
A személygépkocsik, lakóautók fogyasztási adóját váltotta fel. Mértéke a gépkocsi mĦszaki
tulajdonsága, környezetvédelmi osztályba sorolása alapján meghatározott összeg alapján kerül
meghatározásra. Az adót az autó forgalomba helyezésekor, vagy az átalakítás napján kell megfizetni.
Jogszabály:
2003. évi CX. törvény a regisztrációs adóról
5-240 Energiaadó
Az energiagazdálkodás és a környezetvédelem céljainak figyelembevételével, az externális környezeti
károk energiaárakba történĘ beépítése, az energiatakarékossági szempontok érvényre juttatása,
valamint a villamos energia és a földgáz e szempontokat érvényre juttató adóztatása a felhasznált
mennyiség alapján.
Jogszabály:
2003. évi LXXXVIII. törvény az energiaadóról
53 Pénzügyi monopóliumok nyeresége
5-310 Kereskedelmi és játékadó
A kormányzati szektor javára átadott nyereség a pénzügyi monopóliumot gyakorló nem-pénzügyi
vállalkozások meghatározott körbe tartozó termék- és szolgáltatásértékesítésbĘl származóan.
Jogszabály:
1991. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezésérĘl
NAV Adónemkód: 146
54 Egyéb termék- és szolgáltatási adók
541 Egyes szolgáltatások adói
(Ez idĘ szerint nincs ide sorolandó közteherbevétel.)
542 Áruk használatának, szolgáltatások engedélyezésének adói
5-421 megszĦnt
543 GépjármĦadók
5-431 Belföldi gépjármĦvek adója
Belföldi forgalmi engedéllyel és rendszámmal ellátott gépjármĦvek után a tulajdonos, illetve az
üzemeltetĘ által fizetendĘ adó.
Jogszabály:
1991. évi LXXXII. törvény a gépjármĦ adóról
5-432 Külföldi gépjármĦvek adója
A Magyar Köztársaság területén közlekedĘ, külföldön nyilvántartott gépjármĦvek után az üzemben
tartó által fizetendĘ adó.
Jogszabály:
1991. évi LXXXII. törvény a gépjármĦadóról
5-433 GépjármĦ túlsúlydíj
A Magyar Köztársaság területén közúton és közforgalom elĘl el nem zárt magánúton közlekedĘ, a
megengedett össztömeget, illetĘleg a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó, a
túlméretes, valamint a lánctalpas jármĦvekre és jármĦszerelvényekre, azok tulajdonosaira (üzemben
tartóira) kiterjedĘ speciális díj. Ezen jármĦvek közlekedéséért fizetendĘ díj összegét kilométerenkénti
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díjtételek és a közútkezelĘi hozzájárulásban meghatározott útvonal távolságának, hozzájárulás
hiányában a közúton megtett távolság (km) figyelembevételével állapítják meg.
Jogszabály:
4/1999. (II. 12.) KHVM rendelet a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó
jármĦvek közúti közlekedésérĘl, a közútkezelĘi és a hatósági eljárás, valamint a díjfizetés feltételeirĘl
544-545 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
5-442 Környezetvédelmi termékdíjak
A belföldi termelĘ, illetve termeltetĘ által belföldön értékesített vagy felhasznált, illetve az importĘr
által behozott egyes termékek árában megfizetendĘ környezetvédelmi célú hozzájárulás.
Jogszabály:
1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi
termékdíjáról
5-443 Kulturális járulék
Meghatározott kulturális és szórakoztatóipari termékek és szolgáltatások általános forgalmi adót nem
tartalmazó árbevétele (jegybevétele) után befizetendĘ kötelezettség.
Jogszabály:
1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapprogramról
NAV Adónemkód: 172
5-444 Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)
Magánszemélyt terhelĘ nem állandó lakóhelyen, az önkormányzat illetékességi területén eltöltött
vendégéjszaka után fizetendĘ adó.
Jogszabály:
1990. évi C. törvény a helyi adókról
5-445 Turisztikai hozzájárulás
(Ez idĘ szerint nincs ilyen adónem)
5-446 BérfĘzési szeszadó
Természetes személy által bérfĘzetett pálinka, borpárlat után fizetendĘ szolgáltatási adó.
Jogszabály:
2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös
szabályairól
5-447 Felügyeleti szolgáltatások díja
Az egyes ágazatok felügyeleti tevékenységének ellátásáért fizetett, közgazdasági tartamát tekintve
„szolgáltatási díj” helyett adójellegĦ bevétel, miután a fizetési kötelezettség alapja nem hozható
összefüggésbe a felügyelet által a befizetĘ számára teljesített felügyeleti tevékenységgel és annak
költségeivel.
Jogszabály:
1991. évi XXXIV. tv. a szerencsejáték szervezésérĘl (bevétel kedvezményezettje: Szerencsejáték
Felügyelet) 2001. évi CXX. tv. a tĘkepiacról (bevétel kedvezményezettje: Pénzügyi Szervezetek
Állami Felügyelete)
1996. évi CXII. tv. a hitelintézetekrĘl és pénzügyi vállalkozásokról (bevétel kedvezményezettje:
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete)
1993. évi XCVI. tv. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról (bevétel kedvezményezettje:
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete)
1997. évi LXXXII. tv. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról (bevétel kedvezményezettje:
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete)
1996. évi XLVIII. tv. a közraktározásról (bevétel kedvezményezettje: Ipari, Kereskedelmi és
Idegenforgalmi Minisztérium és a jogutód Gazdasági Minisztérium)
1996. évi CXVI. tv. az atomenergiáról (bevétel kedvezményezettje: Országos Atomenergia Hivatal)
2001. évi XL. tv. a hírközlésrĘl (bevétel kedvezményezettje: Hírközlési FĘfelügyelet)
91/2007. (XI. 5.) GKM rendelet a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékérĘl,
valamint az igazgatási szolgáltatási és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól (bevétel
kedvezményezettje: Magyar Energia Hivatal)
12/2002. (II. 20.) PM rendelet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által lefolytatott
államigazgatási eljárásokért fizetendĘ igazgatási szolgáltatási díjakról (bevétel kedvezményezettje:
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete)
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5-448 Tenyésztési hozzájárulás
Meghatározott mezĘgazdasági termékek értékesítésének nettó árbevétele és a lóverseny-totalizatĘr
tevékenység forgalma után fizetendĘ hozzájárulás.
Jogszabály:
1993. évi CXIV. törvény az állattenyésztésrĘl
2004. évi költségvetési törvény 15. számú melléklete
5-449 Vadvédelmi hozzájárulás
A hasznosított vadállomány mennyisége után fizetendĘ hozzájárulás.
Jogszabály:
1996. évi LV. törvény a vad védelmérĘl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról
5-450 ErdĘfenntartási járulék
A kitermelt bruttó fatérfogat mennyisége után a véghasználatok, valamint a növendékfokozó
gyérítések után fizetendĘ járulék.
Jogszabály:
1996. évi LIV. törvény az erdĘrĘl és az erdĘ védelmérĘl
5-451 Földvédelmi járulék
A termĘföld más irányú hasznosítása esetén egyszeri befizetési kötelezettség.
Jogszabály:
1994. évi LV. törvény a termĘföldrĘl
5-452 Halászatfejlesztési hozzájárulás
Az állam által átengedett halászati jogért fizetendĘ hozzájárulás a vízterület halászati értéke után.
Jogszabály:
1997. évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló
78/1997. (XI. 4.) FM rendelettel
5-453 Állatvédelmi hozzájárulás
Az állatok védelmével kapcsolatos feladatok ellátásához állatvédelmi hozzájárulást kell fizetni. Az
állatvédelmi hozzájárulásra kötelezett termékek körét, a hozzájárulás mértékét, valamint fizetésének és
felhasználásának szabályait külön törvény állapítja meg.
Jogszabály:
1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelmérĘl és kíméletérĘl (és külön törvény)
5-454 Környezetterhelési díj
A természeti környezet igénybevételét, használatát terhelĘ adójellegĦ befizetések. Fajtái:
levegĘterhelési díj, vízterhelési díj, talajterhelési díj.
Jogszabály:
2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról
546 Egyéb termelési adók
5-461 Gyógyszertár szolidaritási díj
Közforgalmú gyógyszertár mĦködtetésére jogosultat terhelĘ; a közfinanszírozott gyógyszerek
forgalmazásából származó éves árréstömege után fizetendĘ adó.
Jogszabály:
2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól
NAV Adónemkód: 245
5-462 Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések
A gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja (forgalmazó) és a gyógyászati segédeszköz
gyártója vagy annak meghatalmazott képviselĘje minden általa foglalkoztatott ismertetĘ személy
tevékenysége után évente teljesítendĘ befizetési kötelezettség.
Jogszabály:
2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól
NAV Adónemkód: 246 gyógyszerismertetés, 247 gyógyászati segédeszköz ismertetés
5-463 Gyógyszertámogatás-többlet sávos kockázatviselésébĘl eredĘ befizetések
A gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultját (forgalmazóját) terhelĘ, az
Egészségbiztosítási Alap gyógyszerkiadásainak túllépése esetén, a túllépés után, sávonként eltérĘ
mértékben teljesítendĘ befizetés.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 197. szám

30319

Jogszabály:
2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól
NAV Adónemkód: 248
6 Vámok és vámjellegĦ befizetések
61 Vámbefizetések
6-110 Vámok
Az Európai Unióba történt belépéstĘl kezdĘdĘen a vámbevételek az Európai Uniót illetik meg.
6-120 Vámbiztosíték
(Ez idĘ szerint nincs a Magyar Államot megilletĘ, ilyen jogcímĦ befizetési kötelezettség.)
7 Egyéb adók, adójellegĦ bevételek
71 Egyéb adók
7-110 Bélyegilleték
Az államigazgatási és bírósági eljárásért fizetendĘ eljárási illetékek, igazgatási és bírósági szolgáltatási
díjak, amennyiben azok lerovása illetékbélyeg formájában történik.
Jogszabály:
1990. évi XCIII. törvény az illetékekrĘl
72 Egyéb adójellegĦ bevételek
7-210 Környezethasználati díjak
(Ez idĘ szerint nincs ebbe a csoportba tartozó adónem.)
7-220 Nukleáris hozzájárulás
A radioaktív hulladékok végleges elhelyezésének, valamint a kiégett üzemanyag átmeneti és végleges
elhelyezésének, továbbá a nukleáris létesítmények leszerelésének (lebontásának) költségeihez való
hozzájárulás az engedélyesek által. A hozzájárulás mértékét az éves költségvetési törvény állapítja
meg.
Jogszabály:
1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról
7-230 Egyéb adójellegĦ bevételek
(Ez idĘ szerint nincs ebbe a csoportba tartozó adónem.)
8 Adók, járulékok, adójellegĦ bevételek bírság- és pótlék-bevételei
8-100 Adó- és járulékbírság, késedelmi pótlék, önellenĘrzési pótlék
Idetartozik minden olyan késedelmi pótlék, kamat és bírság befizetése is, amely adónemekre nem
különíthetĘ el. Az egyes szakhatóságok által kiszabott (pl. környezetvédelmi, mĦemlékvédelmi)
bírságok nem adójellegĦ bevételnek minĘsülnek, ezért nem itt szerepelnek.
Jogszabály:
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérĘl
NAV Adónemkód: 138, 215
Az adóstípusok részletes meghatározása:
Az adóstípusok meghatározásánál a gazdasági szervezeteknek a gazdálkodási forma szerinti osztályozására
alkalmazott, az egységes statisztikai számjel elemeirĘl és nómenklatúráról szóló - többször módosított - 9001/2002.
(SK. 3.) KSH közlemény 1. számú mellékletében (a továbbiakban: KSH GFO) meghatározott kategóriákra
hivatkozunk.
11-13 Nem pénzügyi vállalkozások
11 Társas vállalkozások
A KSH GFO-ban az „1 Jogi személyiségĦ vállalkozások”, valamint a „2 Jogi személyiség nélküli
vállalkozások” azon csoportjai a „23 Egyéni vállalkozások” csoport kivételével, amelyek nem
pénzintézeti, hitelintézeti, biztosítóintézeti tevékenységet végeznek.
12 Egyéni vállalkozások
A KSH GFO-ban a „23 Egyéni vállalkozások” csoportja.
13 Nem társult és egyéb vállalkozások
A KSH GFO-ban a „7 Egyéb gazdasági szervezet” csoportja.
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20 Pénzügyi vállalkozások
A KSH GFO-ban az „1 Jogi személyiségĦ vállalkozások” azon csoportjai, amelyek pénzintézeti,
hitelintézeti, biztosítóintézeti tevékenységet végeznek.
31-36 Költségvetési szerv és intézménye
A KSH GFO-ban a „3 Költségvetési szerv és intézménye”, az államháztartásba tartozó
elĘirányzatokkal és pénzügyi alapokkal kibĘvítve a következĘ csoportok:
31 Központi költségvetési szerv és intézménye
32 Helyi, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv és intézménye
33 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai és társadalombiztosítási költségvetési szerv
34 Köztestületi költségvetési szerv
35 Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv
36 Területfejlesztési tanács és társulás
911 Elkülönített állami pénzalap
912 Központi és fejezeti kezelésĦ elĘirányzat
913 Nyugdíjbiztosítási alap
914 Egészségbiztosítási alap
4 Háztartások
A magánszemélyek.
5 Nonprofit szervezetek
A KSH GFO-ban a „Nonprofit szervezet (5, 6,)” csoportjai.
Az Ħrlap sorai
01. sor: ElĘzĘ évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)
Ebben a sorban az elĘzĘ évi beszámoló Mérlegének B/II/1 Adósok mérlegsorából a közteher-bevételek címén
kimutatott összeg szerepel, mely egyben a tárgyévi nyitó állomány összegét képezi. A Mérleg B/II/1 Adósok
mérlegsorában más követelések is szerepelhetnek, nemcsak a közteher-bevételekkel kapcsolatosak, ezért a 01 sorban
kimutatott összeg kisebb vagy legfeljebb egyenlĘ a Mérleg B/II/1 Adósok mérlegsorban kimutatott összeggel.
02. sor: ElĘzĘ év(ek) bevételi elĘírásainak növekedése
Ebben a sorban kell szerepeltetni azokat a tárgyévben regisztrált pótlólagos bevételi elĘírásokat - ideértve az adóés járulékalanyok és a beszedĘ szervezetek helyesbítéseit egyaránt -, amelyek a tárgyévet megelĘzĘ év(ek) gazdasági
tevékenységével kapcsolatosak.
03. sor: Tárgyévi bevételi elĘírás
Ebben a sorban kell szerepeltetni azokat a tárgyévben, illetve a közterhek tárgyévi elszámolásához kapcsolódó
bevallások beadásának idĘpontjáig regisztrált tárgyévi bevételi elĘírásokat, azaz a tárgyévi gazdasági tevékenységgel
kapcsolatos adó-, járulék- és egyéb befizetési kötelezettségeket a bevallások, illetve kivetések alapján, ideértve a
bevallások helyesbítését és a beszedĘ szervezet által megállapított tartozások helyesbítését egyaránt. A tárgyévi
bevételi elĘírás tehát nem azonos a közteher-bevétel költségvetési elĘirányzatával, mely utóbbi pénzforgalmi
szemléletĦ bevétel és a költségvetés(ek) számára ténylegesen realizálható és elkölthetĘ jövedelmet képez, még ha
kalkulálása bevételi prognózison is alapul.
04. sor: Tárgyévi pénzforgalomban nem jelentkezĘ növekedés összesen (02+03)
ÖsszegzĘ sor, az adósok állományának a bevételi elĘírások változásával összefüggĘ változások kimutatására
szolgál.
05. sor: Növekedések összesen (02+03=04)
ÖsszegzĘ sor, az adósok állományának növekedését mutatja.
06. sor: ElĘzĘ év(ek) bevételi elĘírásának csökkenése helyesbítés miatt
Ebben a sorban kell szerepeltetni azokat a tárgyévben regisztrált, de az elĘzĘ év(ek) gazdasági tevékenységével
kapcsolatos követelés-csökkenéseket, amelyek a bevallások tartozást-csökkentĘ helyesbítése vagy a beszedĘ
szervezet által megállapított helyesbítése miatt következett be.
07. sor: ElĘzĘ év(ek) bevételi elĘírásának csökkenése tartozás elengedés miatt
Ebben a sorban kell szerepeltetni azokat a tárgyévben regisztrált, de az elĘzĘ év(ek) gazdasági tevékenységével
kapcsolatos követelés-csökkenéseket, amelyeket a beszedĘ szervezet határozata követelés elengedés formájában
elengedett, s ezáltal az adós is kivezetheti a nyilvántartásaiból.
08. sor: ElĘzĘ év(ek) bevételi elĘírásának csökkenése felszámolás, megszĦnés miatt
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Ebben a sorban kell szerepeltetni azokat a tárgyévben regisztrált, de az elĘzĘ év(ek) gazdasági tevékenységével
kapcsolatos követelés-csökkenéseket, amelyeket a beszedĘ szervezet egyoldalúan kényszerül kivezetni a
nyilvántartásaiból, miután a korábbi adóst felszámolták vagy megszüntették.
09. sor: Tárgyévi pénzforgalomban nem jelentkezĘ csökkenés összesen (06+07+08)
ÖsszegzĘ sor, a pénzforgalomban nem jelentkezĘ változások csökkentĘ hatásának kimutatására.
10. sor: Tárgyévi befizetés elĘzĘ év(ek) bevételi elĘírásának teljesítésére
Ebben a sorban kell szerepeltetni azokat a tárgyévi pénzforgalomban jelentkezĘ befizetéseket, amelyeket az
adósok az elĘzĘ év(ek) gazdasági tevékenységével kapcsolatos kötelezettségek miatt fennálló hátralékaik
teljesítésére fizettek be.
11. sor: Tárgyévi befizetés tárgyévi bevételi elĘírás teljesítésére
Ebben a sorban kell szerepeltetni azokat a tárgyévi pénzforgalomban jelentkezĘ befizetéseket, amelyeket az
adósok a tárgyi gazdasági tevékenységével kapcsolatos befizetési kötelezettségeik teljesítésére fizetnek be, ideértve a
törvényben megállapított elĘlegeket is.
12. sor: Tárgyévi befizetés tárgyévet követĘ évi bevételi elĘírás teljesítésére
Ebben a sorban kell szerepeltetni azokat a tárgyévi pénzforgalomban jelentkezĘ befizetéseket, amelyeket az
adósok a tárgyévet követĘ évi befizetési kötelezettségeivel kapcsolatban elĘlegként fizettek be.
13. sor: Tárgyévi pénzforgalomban jelentkezĘ csökkenés összesen (10+11+12)
ÖsszegzĘ sor, a pénzforgalomban jelentkezĘ változások csökkentĘ hatásának kimutatására.
14. sor: Csökkenések összesen (09+13)
ÖsszegzĘ sor, az adósok állományában bekövetkezett csökkenés kimutatására.
15. sor: Tárgyévi (tárgyidĘszaki) záróállomány (01+05-14)
Ebben a sorban a tárgyévi beszámoló Mérlegének B/II/1 Adósok mérlegsorában a közteher-bevételekkel
kapcsolatban kimutatott összeg szerepel, mely egyben a tárgyévet követĘ évi nyitó állomány összegét képezi. A
Mérleg B/II/1 Adósok mérlegsorában más követelések is szerepelhetnek, nemcsak a közteher-bevételekkel
kapcsolatosak, ezért a 15 sorban kimutatott összeg kisebb vagy legfeljebb egyenlĘ a Mérleg B/II/1 Adósok
mérlegsorban kimutatott összeggel.
16. sor: Tárgyévi (tárgyidĘszaki) eredményszemléletĦ bevétel
Ebben a sorban a tárgyévi, illetve évközi adatszolgáltatás esetén a tárgyidĘszaki gazdasági-pénzügyi
tevékenységek, illetve események után keletkezĘ, az államháztartást megilletĘ, ténylegesen is beszedhetĘ közteherbevétel összegét kell szerepeltetni. Ezt úgy kell meghatározni, hogy a tárgyévre, tárgyidĘszakra vonatkozó
bevallások, kivetések (ügyletek) szerinti közteher-befizetési kötelezettséget mérsékelni kell azzal az összeggel,
amely a tárgyidĘszakban jogutód nélkül megszĦnt vagy felszámolt szervezetek tárgyévre, tárgyidĘszakra elĘírt
befizetési kötelezettségébĘl nem fizetettek meg (és vélelmezhetĘ, hogy sohasem fognak már megfizetni.)
Az eredményszemléletĦ számbavételhez az adó-, járulék- és adójellegĦ bevételeket abban az idĘszakban
kell számba venni, amikor a fizetési kötelezettséget keletkeztetĘ tevékenység, a tranzakció vagy más esemény
ténylegesen megtörténik. Annak érdekében azonban, hogy az eredményszemléletĦ bevétel az államháztartás
számára ténylegesen is realizálható, és mindössze csak idĘbeni eltolódással megszerezhetĘ jövedelemként
legyen számba vehetĘ, a bevallott, kivetett adókötelezettségeket korrigálni kell a megszĦnés, felszámolás miatt
várhatóan soha nem realizálódó adók összegével.
A 16. sorban szereplĘ tájékoztató adat az államháztartásra vonatkozó hazai és nemzetközi statisztikai
adatszolgáltatások teljesítését segítik elĘ. A makrogazdasági statisztikai számításokban, a kormányzati
szektor hiányának és adósságának EU-kritériumok szerinti meghatározásában az adó- és járulékbevételeket
ún. eredményszemléletben kell meghatározni. A nemzeti számlák módszertanában erre a következĘ leírások
szerepelnek.
A nemzeti számlákban minden adót annak esedékességekor kell elszámolni, tehát abban az idĘpontban,
amikor azok a tevékenységek, gazdasági mĦveletek vagy más események végbemennek, amelyek az
adókötelezettség keletkezéséhez vezetnek. Vannak azonban olyan gazdasági tevékenységek, tranzakciók vagy
események, amelyek után bár az adózási szabályok szerint adót kellene fizetni, ez azonban nem jut az
adóhatóság tudomására. Nem lenne reális azt feltételezni, hogy ezek a rejtett tevékenységek, gazdasági
mĦveletek vagy események után pénzügyi eszközök, illetve kötelezettségek keletkeznének. Ezért a nemzeti
számlákban elszámolt adók összegét csak az adókivetéssel, bevallással vagy más módon, pl. értékesítéskor
kiállított számlával, vámbevallással bizonylatolt összeg jelenti. Ezek a bizonylatok az adó megfizetésekor
megszĦnĘ adófizetĘi kötelezettség keletkezéséhez vezetnek. Az eredményszemlélettel összhangban az adók
elszámolásának idĘpontja az az idĘpont, amikor az adókötelezettség keletkezik. Például a kibocsátás
értékesítése, továbbadása vagy felhasználása esetén fizetendĘ adót akkor kell elszámolni, amikor az
értékesítés, az átadás vagy a felhasználás megtörténik, s ez nem szükségszerĦen egyezik meg azzal az
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idĘponttal, amikor az adóhatóság arról tudomást szerez, az adókivetés megtörténik, az adó esedékessé válik,
vagy az adót ténylegesen megfizetik. Némi rugalmasság azonban - gyakorlati okokból - megengedhetĘ, például
a jövedelmekbĘl a kifizetéskor levonásra kerülĘ adók regisztrálása idĘpontja esetében.
Esetenként a ténylegesen megfizetett adóösszeg lényegesen és rendszeresen eltérhet a fizetendĘ adók
összegétĘl. Oly mértékben, hogy a fizetendĘ adókat nem érdemes teljes egészében pénzügyi kötelezettségeknek
kezelni. Ilyen esetekben elemzési és gazdaságpolitikai döntéshozatali célokra relevánsabb, ha figyelmen kívül
hagyjuk a meg nem fizetett adókötelezettségeket, és csak a ténylegesen megfizetett adókat számoljuk el. A
ténylegesen megfizetett adókat azonban továbbra is eredményszemléletben kell elszámolni abban az
idĘpontban, amikor az adókötelezettségek keletkezését elĘidézĘ események megtörténtek.
17. sor: Tárgyévi (tárgyidĘszaki) fizetés-esedékességi bevétel
Ebben a sorban külön rendelkezésig még nem kell adatot szerepeltetni. Az Európai Unió azon rendeletét,
amelyben a kormányzati szektorra vonatkozó adatszolgáltatásokat határozzák meg, a közeljövĘben fogják
módosítani. A törvényerĘre emelkedĘ szabályok és a kapcsolódó módszertani meghatározások függvényében külön
rendelkezés és kitöltési utasítás alapján kell majd - ugyancsak tájékoztató adatként - azt az összeget kell kimutatni,
amely az államháztartást a tárgyévben (tárgyidĘszakban) - az adott közteher-bevételre vonatkozó adózási rend vagy a
fizetési kötelezettség szabályai szerint - pénzforgalmilag is megilleti.

A központi kezelésĦ elĘirányzatok Kincstár
eszközeinek és forrásainak
könyvviteli mérlege

Költségvetési fejezetek, szervek
elĘirányzati és teljesítési havi
adatai

6.

7.

Kincstár

Kincstár

Társadalombiztosítás pénzügyi
alapjainak havi pénzforgalmi
jelentése

5.

Kincstár

Kincstár

Kincstár

Kincstár

Kincstár

Kincstár

Kincstár

Elkülönített állami pénzalapok
havi pénzforgalmi jelentése

ÁFSZ

ÁFSZ

4.

NGM

AdatközlĘ

NGM

AdatfelelĘs

Kincstár honlap

Kincstár honlap

Kincstár honlap

Kincstár honlap

Kincstár honlap

ÁFSZ honlap

NGM honlap

Közzététel módja

MegĘrzés

Az elĘzĘ állapot
nem törölhetĘ.

Havonta a
Az elĘzĘ állapot
tárgyhónapot követĘ nem törölhetĘ.
20. nap.

Negyedévente a
mérlegjelentés
elkészülte utáni
5 napon belül.

Havonta a
Az elĘzĘ állapot
tárgyhónapot követĘ nem törölhetĘ.
20. nap.

Havonta a
Az elĘzĘ állapot
tárgyhónapot követĘ nem törölhetĘ.
20. nap.

Havonta a
Az elĘzĘ állapot
tárgyhónapot követĘ nem törölhetĘ.
20. nap.

Évente május 31-ig. Az elĘzĘ állapot
nem törölhetĘ.

Évente január 31-ig. Az elĘzĘ állapot
10 éven belül nem
törölhetĘ.

Frissítés

A kötelezĘen közzéteendĘ közérdekĦ adatok

VisszamenĘleges
adatszolgáltatás: a
2002. évi adattal
kezdĘdĘen.
VisszamenĘleges
adatszolgáltatás: a
2003. januári adattal
kezdĘdĘen.
VisszamenĘleges
adatszolgáltatás: a
2003. januári adattal
kezdĘdĘen.
VisszamenĘleges
adatszolgáltatás: a
2003. januári adattal
kezdĘdĘen.
VisszamenĘleges
adatszolgáltatás: a
2003. elsĘ
negyedévi adattal
kezdĘdĘen.
VisszamenĘleges
adatszolgáltatás: a
2003. januári adattal
kezdĘdĘen.

Megjegyzés

•

SorKötelezĘen közzéteendĘ
szám
közérdekĦ adat megnevezése
1.
A költségvetési szervek részletes
költségvetési elĘirányzatainak és
költségvetési beszámolóinak
összeállítására szolgáló
Tájékoztató és ĥrlapgarnitúra
2.
Az Állami Foglalkoztatási
Szolgálat által évente készített
felmérés a közszféra létszám, bér
és kereseti adatairól
3.
Központi költségvetés havi
pénzforgalmi jelentése

22. számú melléklet a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelethez

6. számú melléklet a 313/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez
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15.

14.

13.

12.

11.

10.

Központi költségvetési szervek
lejárt tartozásainak alakulása
(minĘsített adósságállomány
esetén szervenként)
A kincstári monitoring rendszer
adatai (a hatálya alá tartozó
elĘirányzatok, támogatási
konstrukciók száma,
megnevezése)
Humánszolgáltatásokat ellátó
szervezetek és személyek részére
juttatott normatív támogatás
esetén: a kedvezményezett neve,
a támogatás célja, összege, a
normatíva alapját képezĘ
mutatószám
Humánszolgáltatásokat ellátó
szervezetek és személyek részére
juttatott egyéb állami hozzájárulás
esetén: a kedvezményezett neve, a
támogatás célja, összege
NGM lakossági tájékoztató a
költségvetési és a költségvetés
végrehajtásáról szóló
törvényjavaslat benyújtásakor
Kimutatás a civil szervezetek
részére felajánlott és megkapott
szja 1%-ról (szervezetenként)
Kimutatás az egyházak és a
kiemelt költségvetési elĘirányzat
javára felajánlott és megkapott
szja 1%-ról

9.
Kincstár

Kincstár

NAV

NAV

NGM

Folyósító
szervezet

Folyósító
szervezet

Kincstár honlap

Kincstár honlap

Kincstár honlap

Kincstár honlap

NAV

NAV

NAV honlap

NAV honlap

a) Az
AdatközlĘ honlapja
adatfelelĘs, vagy
b) irányító szerve
(felügyeleti
szerve)
NGM
NGM honlap

Kincstár

Szervezetek Kincstár

Kincstár

A központi beruházások pénzügyi Kincstár
mutatóinak havi állása

8.

Évente a kimutatás
elkészülte utáni
10 napon belül.
Évente a kimutatás
elkészülte utáni
10 napon belül.

Évente a benyújtást
követĘ 10 napon
belül.

Folyamatosan

Folyamatosan

Folyamatosan

Az elĘzĘ állapot
nem törölhetĘ.

Az elĘzĘ állapot
nem törölhetĘ.

Az elĘzĘ állapot
nem törölhetĘ.

Az elĘzĘ állapot
nem törölhetĘ.

Az elĘzĘ állapot
nem törölhetĘ.

Az elĘzĘ állapot
törlendĘ.

Havonta a
Az elĘzĘ állapot
tárgyhónapot követĘ törlendĘ.
20. nap.

Havonta a
Az elĘzĘ állapot
tárgyhónapot követĘ nem törölhetĘ.
20. nap.

VisszamenĘleges
adatszolgáltatás: a
2003. évi adattal
kezdĘdĘen.

VisszamenĘleges
adatszolgáltatás: a
2003. évi adatokkal
kezdĘdĘen.

VisszamenĘleges
adatszolgáltatás: a
2003. évi adatokkal
kezdĘdĘen.

VisszamenĘleges
adatszolgáltatás: a
2003. januári adattal
kezdĘdĘen.
VisszamenĘleges
adatszolgáltatás: a
2003. januári adattal
kezdĘdĘen.
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18.

Közhasznú tevékenységet folytató
személynek, szervezetnek az
általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvény
100. §-ának (2) bekezdése alapján
és a 19/2008. (VI.13.) PM
rendeletben foglaltak szerint
visszatérített áfa
Az igénybe vett fogyasztói
árkiegészítés az alábbi bontásban:
– vasút,
– távolsági autóbusz-közlekedés,
– helyi tömegközlekedés
A költséghatékonyság javítása
érdekében a tárgyévben tett
intézkedések felsorolása, rövid
leírása; hatásuk rövid, számszerĦ
elemzése

Központi,
köztestületi,
társadalomb
iztosítási,
valamint a
helyi önkormányzati és
helyi
kisebbségi
önkormányzati
költségvetési szerv

NAV

NAV

Központi,
köztestületi és
társadalombiztos
ítási
költségvetési
szerv esetén a) a
szerv vagy b)
irányító szerve
(felügyeleti
szerve); helyi
önkormányzati
és helyi
kisebbségi
önkormányzati
költségvetési
szerv esetén a
megyei
önkormányzati
hivatal, a
(fĘ)polgármesteri
hivatal, a
körjegyzĘség,
illetĘleg a közös
képviselĘtestület hivatala

NAV

NAV

a) AdatközlĘ honlapja,
ennek hiányában
b) egyéb, a nyilvánosság
számára elérhetĘ módon

NAV honlap

NAV honlap

A tárgyévet követĘ
év január 31-ig.

Évente a kimutatás
elkészülte utáni
10 napon belül.

Évente a kimutatás
elkészülte utáni
10 napon belül.

Az elĘzĘ állapot
nem törölhetĘ.

Az elĘzĘ állapot
nem törölhetĘ.

Az elĘzĘ állapot
nem törölhetĘ.

•
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22.

21.

20.

19.

Az állami vagyonra vonatkozó
mennyiség-, érték- és
területadatok
vagyoncsoportonként
A kizárólagos állami tulajdonra
vonatkozó, naturáliákban
meghatározott adatok a
jogszabályban elĘírt kategóriák
szerint
A társadalombiztosítás pénzügyi
alapjai kezelĘi részérĘl az MNV
Zrt.-nek átadott, járulékfizetés
fejében átvett portfólió elemek
vonatkozásában: a portfólió
megnevezése, székhely, névérték,
tulajdonosi részarány; az ingatlan
vagyon vonatkozásában a
vagyonleltár adatai: megnevezés,
nagyság, funkció, állami tulajdoni
hányad, ONYF és OEP tulajdoni
hányad, könyv szerinti nettó érték
A 82/2007. (IV.25.) Korm.
rendelet 2. §-ában meghatározott
– közvetlen kifizetések aggregált
összege,
– kiegészítĘ nemzeti támogatás
(top up) aggregált összege

MezĘgazdasági és
Vidékfejlesztési
Hivatal

MNV Zrt.

MNV Zrt.

MNV Zrt.

MezĘgazdasági
és
Vidékfejlesztési
Hivatal

MNV Zrt.

MNV Zrt.

MNV Zrt.

MezĘgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal
honlapja

MNV Zrt. honlap

MNV Zrt. honlap

MNV Zrt. honlap

Évente május 31-ig Az elĘzĘ állapot
az elĘzĘ naptári évre nem törölhetĘ.
vonatkozó jogalap
alapján az aktuális
és az azt megelĘzĘ
évben kifizetett
összegek
tekintetében.

Évente január 31-ig. Az elĘzĘ állapot
nem törölhetĘ.

Évente január 31-ig. Az elĘzĘ állapot
nem törölhetĘ.

Havonta a
Az elĘzĘ állapot
tárgyhónapot követĘ nem törölhetĘ.
12. nap.

VisszamenĘleges
adatszolgáltatás: a
2005. évre
vonatkozó jogalap
alapján kifizetett
támogatásokkal
kezdĘdĘen, a
82/2007. (IV. 25.)
Korm. rendelet
hatálybalépését
megelĘzĘ idĘszak
tekintetében a
92/2004. (IV. 27.)
Korm. rendelet
alapján.
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27.

26.

25.

A szerzĘdést
kötĘ
központi,
köztestületi,
társadalombiztosítási,
alapkezelĘ
költségvetési szerv

MezĘgazdasági és
Vidékfejlesztési
Hivatal

Az európai
uniós
támogatást
tartalmazó
költségvetési
fejezetet
irányító
szerv
A központi költségvetés terhére
Fejezetet
vállalt hosszú távú kötelezettségek irányító
állománya és várható kifizetések szerv
évek szerinti bontásban
A rábízott vagyonnal kapcsolatos MNV Zrt.
tranzakciók alakulása

A közbeszerzési eljárás
eredményeként (az intézményi
vagy a fejezeti kezelésĦ
elĘirányzatok, illetve az alapok
terhére) megkötött, nettó 100
millió forint teljesítési értéket
meghaladó szerzĘdések alapján
teljesített kifizetés összege,
közvetlen jogosultja és a kifizetés
idĘpontja
Az európai uniós
társfinanszírozással bonyolított
pályázatok esetében a nettó 100
millió forintot meghaladó,
teljesített kifizetés összege,
kedvezményezettje, és a kifizetés
idĘpontja

A 82/2007. (IV.25.) Korm.
rendelet 2. §-ában meghatározott
– export-visszatérítés aggregált
összege,
– belpiaci támogatások aggregált
összege,
– intervenciós intézkedések
adatai: a támogatás és az
intervenciós felvásárlás aggregált
összege

MNV Zrt,

Kincstár

Az adatfelelĘs

a) Az adatfelelĘs
vagy
b) irányító szerve
(felügyeleti
szerve)

MezĘgazdasági
és
Vidékfejlesztési
Hivatal
Negyedévente a
negyedévet követĘ
25. nap.

MNV Zrt. honlapja

Kincstár honlap

Az adatközlĘ honlapja

Az elĘzĘ állapot
nem törölhetĘ.

Az elĘzĘ állapot
nem törölhetĘ.

Az elĘzĘ állapot
nem törölhetĘ.

Az elĘzĘ állapot
nem törölhetĘ.

Havonta, a
Az elĘzĘ állapot
tárgyhónapot követĘ nem törölhetĘ.
20 napon belül

Negyedévente, a
negyedévet követĘ
60 napon belül.

A kifizetést követĘ
8 napon belül.

a) Az adatközlĘ honlapja, A kifizetést követĘ
ennek hiányában
8 napon belül.
b) az irányító szerv
(felügyeleti szerv)
honlapja

MezĘgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal
honlapja
VisszamenĘleges
adatszolgáltatás: a
2005. IV. negyedévi
adattal kezdĘdĘen, a
82/2007. (IV. 25.)
Korm. rendelet
hatálybalépését
megelĘzĘ idĘszak
tekintetében a
92/2004. (IV. 27.)
Korm. rendelet
alapján.

•
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A rábízott vagyon eszközeinek és
forrásainak mérlege

A rábízott vagyonba tartozó
gazdasági társaságok éves
beszámolója
A rábízott vagyonba tartozó
gazdasági társaságok éves
beszámolója
A Nemzeti Földalap
tranzakcióinak alakulása

30.

31.

34.

33.

A Nemzeti Földalap eszközeinek
és forrásainak mérlege

A rábízott vagyon eszközeinek és
forrásainak mérlege

29.

32.

A rábízott vagyonnal kapcsolatos
tranzakciók alakulása

28.

Nemzeti
FöldalapkezelĘ
Szervezet
Nemzeti
FöldalapkezelĘ
Szervezet

MFB Zrt.

MNV Zrt.

MFB Zrt.

MNV Zrt.

MFB Zrt.

Nemzeti
FöldalapkezelĘ
Szervezet

Nemzeti
FöldalapkezelĘ
Szervezet

MFB Zrt,

MNV Zrt,

MFB Zrt,

MNV Zrt,

MFB Zrt,

Nemzeti FöldalapkezelĘ
Szervezet honlapja

Nemzeti FöldalapkezelĘ
Szervezet honlapja

MFB Zrt. honlapja

MNV Zrt. honlapja

MFB Zrt. honlapja

MNV Zrt. honlapja

MFB Zrt. honlapja

Évente, a
beszámolókészítés
idĘpontját követĘ
15 napon belül

Havonta, a
tárgyhónapot követĘ
20 napon belül
Évente, a
beszámolókészítés
idĘpontját követĘ
15 napon belül
Évente, a
beszámolókészítés
idĘpontját követĘ
15 napon belül
Évente, a tárgyévet
követĘ év június 15ig.
Évente, a tárgyévet
követĘ év június 15ig.
Havonta, a
tárgyhónapot követĘ
20 napon belül
Az elĘzĘ állapot
nem törölhetĘ

Az elĘzĘ állapot
nem törölhetĘ

Az elĘzĘ állapot
nem törölhetĘ.

Az elĘzĘ állapot
nem törölhetĘ.

Az elĘzĘ állapot
nem törölhetĘ.

Az elĘzĘ állapot
nem törölhetĘ.

Az elĘzĘ állapot
nem törölhetĘ.
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7. számú melléklet a 313/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez
9/a. számú melléklet a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelethez

A költségvetési támogatásból kizártak nyilvántartása
Kizáró döntés idĘpontja
.

.

MegszüntetĘ bírósági határozat idĘpontja
.

.

I. Kedvezményezett adatai
1. Természetes személy esetén kitöltendĘ adatok:
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett születéskori neve:
Kedvezményezett lakó/tartózkodási helye:
cím:

település: ...................................................................................
utca

hsz

Kedvezményezett születési helye:______________________________________
Kedvezményezett születésének idĘpontja:

.

.

Kedvezményezett anyja neve:_____________________________________________
A kizárt kedvezményezett adóazonosító jele (10 karakter hosszúságban):

2. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezĘ szervezet esetén kitöltendĘ
adatok:
Kedvezményezett neve, megnevezése, ill. cégnév (teljes és rövidített név):
Kedvezményezett címe, székhelye:
cím:

település: ...........................................................................................
utca

hsz

Kedvezményezett nyilvántartási száma: ……………………………………………………………………………………….
Kedvezményezett cégjegyzék- és lajstromszáma: …………………………………………………………………………….
A kizárt kedvezményezett adószáma (8+1+2 karakter formátumban):
Kedvezményezett képviseletére jogosult személy neve: ………………………………………………………………………..

II.

Kizárásról szóló határozat adatai

Kizárásról szóló határozat jogerĘre emelkedésének idĘpontja:
.
.
A kizárásról szóló határozat tartalma (szöveges ismertetés):

30330
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Kizárás indoka (Áht. 122/A. §. (1) és (2) bekezdése alapján):
A kizárás idĘtartama:
Kezdete:

.

.

Vége:

.

Költségvetési támogatásból való kizárás hatálya (megfelelĘ szöveg rész aláhúzandó):
1. költségvetési támogatásokra való jogosultságból
2. érintett elĘirányzatok körébĘl
A 2. pont szerinti kizárás esetén az érintett elĘirányzatok körének felsorolása (valamennyi érintett elĘirányzat címrendi
bontású feltüntetésével):
Fejezet:
Cím

Alcím Jogcím cs. Jogcím

Megnevezés:________________________________________
Fejezet:
Cím

Alcím Jogcím cs. Jogcím

Megnevezés:________________________________________
Fejezet:
Cím

Alcím Jogcím cs. Jogcím

Megnevezés:________________________________________

Megjegyzés: Az adatszolgáltató - fejezetet irányító szerv vezetĘje – jogosultságot a jogszabályban elĘírt
adatszolgáltatáshoz a Kincstár honlapján található „Jogosultság a költségvetési támogatásokból való kizárások
rögzítéséhez” nyomtatvánnyal igényelhet !

.
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8. számú melléklet a 313/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez
16. számú melléklet a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelethez

Az önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások nettó finanszírozásának ütemezése
Az önkormányzatokat nettó módon megilletĘ
támogatások utalása az önkormányzatok részére
IdĘpont
az utalandó összeg
Sormegoszlása a tárgyévi
szám
elĘirányzat %-ában
1. január hónap elsĘ
5,0
munkanapja
7,7
2. január hónap utolsó
munkanapja

3.

február hónap utolsó
munkanapja

8,8

4.

március hónap utolsó
munkanapját megelĘzĘ
második munkanap

7,0

5.

április hónap utolsó
munkanapja

8,1

6.

május hónap utolsó
munkanapja

8,1

7.

június hónap utolsó
munkanapját megelĘzĘ
második munkanap

7,6

8.

július hónap utolsó
munkanapja

7,6

9.

augusztus hónap utolsó
munkanapja

8,8

10.

szeptember hónap utolsó
munkanapját megelĘzĘ
második munkanap

7,0

11.

október hónap utolsó
munkanapja

8,1

A nettósítás tartalma (levonások)

– Lemondás miatti visszafizetési kötelezettség,
– ForgótĘke.
Az elĘzĘ havi kifizetéseket terhelĘ
– befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
– forgótĘke-visszapótlás,
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj.
Az elĘzĘ havi kifizetéseket terhelĘ
– befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
– forgótĘke-visszapótlás,
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj.
Az elĘzĘ havi kifizetéseket terhelĘ
– befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
– forgótĘke-visszapótlás,
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj.
Az elĘzĘ havi kifizetéseket terhelĘ
– befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
– forgótĘke-visszapótlás,
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj.
Az elĘzĘ havi kifizetéseket terhelĘ
– befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
– forgótĘke-visszapótlás,
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj.
Az elĘzĘ havi kifizetéseket terhelĘ
– befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
– forgótĘke-visszapótlás,
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj.
Az elĘzĘ havi kifizetéseket terhelĘ
– befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
– forgótĘke-visszapótlás,
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj.
Az elĘzĘ havi kifizetéseket terhelĘ
– befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
– forgótĘke-visszapótlás,
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj.
Az elĘzĘ havi kifizetéseket terhelĘ
– befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
– forgótĘke-visszapótlás,
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj.
Az elĘzĘ havi kifizetéseket terhelĘ
– befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
– forgótĘke-visszapótlás,
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj.
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12.

november hónap utolsó
munkanapja

8,7

13.

december 20.

7,5

Az elĘzĘ havi kifizetéseket terhelĘ
– befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
– forgótĘke-visszapótlás,
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj.
Az elĘzĘ havi kifizetéseket terhelĘ
– befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
– forgótĘke-visszapótlás,
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj.
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A Kormány tagjainak rendeletei

A miniszterelnök 5/2010. (XII. 23.) ME rendelete
a kormányhivatalokat felügyelõ miniszterek kijelölésérõl
A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. XLIII. törvény 75. §
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
1. §

2. §

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. XLIII.
törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott kormányhivatalok közül
a) a Központi Statisztikai Hivatal felügyeletét a közigazgatási és igazságügyi miniszter,
b) a Magyar Energia Hivatal felügyeletét a nemzeti fejlesztési miniszter,
c) az Országos Atomenergia Hivatal felügyeletét a nemzeti fejlesztési miniszter,
d) a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala felügyeletét a közigazgatási és igazságügyi miniszter,
e) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felügyeletét a nemzetgazdasági miniszter
látja el.
(1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a kormányhivatalokat felügyelõ miniszterek kijelölésérõl szóló 8/2006. (XII. 23.) ME rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A belügyminiszter 12/2010. (XII. 23.) BM rendelete
egyes miniszteri rendeleteknek az egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú
módosításáról szóló 2010. évi CXXXV. törvény végrehajtásához szükséges módosításáról szóló
BM rendeletrõl
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. §
(2) bekezdés a) és d) pontjában, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
II. törvény 111. § (2) bekezdés a), d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11. § és a 14–19. § tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról
szóló 2007. évi I. törvény 86. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 23. § tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (3) bekezdés a) pontjában;
a 21–22. § tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi I. törvény 86. § (3) bekezdésében és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
II. törvény 111. § (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel, és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 114. § a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró külügyminiszterrel egyetértésben –,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 37. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
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1. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet egyes rendelkezéseinek
módosításáról
1. §

(1) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. § (4) bekezdés b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A tartózkodási kártyát]
„b) a magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkezõ családtagja részére kártya formátumban
– tartózkodási engedély megnevezéssel – kell kiadni.”

2. §

Az R1. 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A tartózkodási kártya cseréjére illetékes regionális igazgatóság az új tartózkodási kártyát – a meglévõ matrica
formátumú tartózkodási kártya érvénytelenítése, vagy a kártya formátumú tartózkodási kártya bevonása mellett –
a magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkezõ családtagja részére kiadja, illetve
az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkezõ családtagjának – a meglévõ tartózkodási kártya
bevonása mellett – kiadja.”

3. §

Az R1. 6. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a harmadik ország állampolgárságával rendelkezõ családtag a kártya formátumú tartózkodási kártyát, vagy
a matrica formátumú tartózkodási kártyát tartalmazó úti okmányát elvesztette, az megsemmisült vagy azt
eltulajdonították, illetve ha az úti okmány vagy a benne lévõ tartózkodási kártya megrongálódás miatt a benne foglalt
adatok igazolására alkalmatlanná vált, a tartózkodási kártyát a bejelentett lakóhely szerint illetékes regionális
igazgatóság az e rendelet 5. mellékletében meghatározott formanyomtatványon benyújtott kérelemre pótolja.”

4. §

Az R1. a 10. §-t követõen a következõ alcímmel és 10/A. §-sal egészül ki:

„A tartózkodási jogot igazoló okmányok érvénytelenítése
10/A. § A tartózkodási jogot igazoló okmányt az érvénytelenségét megállapító, az okmány cseréjét vagy pótlását
végzõ regionális igazgatóság matrica formátumú okmány esetén „ÉRVÉNYTELEN” szövegû nedves bélyegzõlenyomat
elhelyezésével, kártya formátumú okmány esetén kilyukasztással érvényteleníti, és gondoskodik az érvénytelenség
tényének, okának és idõpontjának a központi idegenrendészeti nyilvántartásba történõ bejegyzésérõl.”
5. §

Az R1. 12. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az Szmtv. 60. § (1) bekezdése és a Harmtv. 53.§ (1) bekezdése alapján rögzített ujjnyomat adatok tekintetében
az adatfeldolgozó szerv a Bûnügyi Szakértõi és Kutatóintézet.”

6. §

Az R1. 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„16. § A Harmtv. vhr. 64. §-ában meghatározott meghívólevél hatósági záradékolása iránti kérelmet az e rendelet
8. mellékletében foglalt formanyomtatványon kell benyújtani.”

7. §

Az R1. 17. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„17. § A három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító vízum iránti kérelmet az e rendelet 10. mellékletében
meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani, amelyhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelmet saját
kezûleg alá kell írni. A cselekvõképtelen és a korlátozottan cselekvõképes személy kérelmét a törvényes képviselõ írja
alá.”

8. §

Az R1. 18. §-a a következõ (10)–(12) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az önkéntes tevékenység folytatása céljából kiadott tartózkodási engedély iránti kérelmet az e rendelet
27. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.
(11) A nemzeti tartózkodási engedély iránti kérelmet az e rendelet 28. mellékletében meghatározott
formanyomtatványon kell benyújtani.
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(12) A harmadik országbeli állampolgár a tartózkodási engedély iránti kérelme benyújtásakor az e rendelet
29. mellékletében meghatározott formanyomtatványon nyilatkozik, hogy a kérelem elutasítása esetén vállalja-e
a Harmtv. 42. § (3) bekezdésében meghatározott önkéntes távozást.”
9. §

10. §

Az R1. 20. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Magyar Köztársaság területén született harmadik országbeli állampolgár gyermek részére a Harmtv. 33. §
(3) bekezdésében meghatározott ideiglenes letelepedési engedélyt, illetve nemzeti letelepedési engedélyt
az e rendelet 23. mellékletében meghatározott bejelentõlap és betétlap alapján kell kiadni.”
(1) Az R1. a 22. §-át követõen a következõ 22/A. és 22/B. §-sal és azt követõen a következõ alcímmel egészül ki:
„22/A. § (1) A harmadik országbeli állampolgár a Harmtv. 83. § (1) bekezdése szerinti úti okmány iránti kérelmet
az e rendelet 30. mellékletében meghatározott formanyomtatványon nyújtja be.
(2) A hontalanként elismert személy a Harmtv. 85. § (1) bekezdése szerinti úti okmány iránti kérelmet az e rendelet
31. mellékletében meghatározott formanyomtatványon nyújtja be.

Az aláírás minta
22/B. § A tartózkodási, ideiglenes-, nemzeti- és EK letelepedési engedély okmány kiadása, meghosszabbítása, valamint
a tartózkodási, bevándorlási, ideiglenes-, nemzeti- és EK letelepedési engedély okmány pótlása, valamint cseréje iránti
kérelem formanyomtatványán a bekeretezett aláírás minta rovatot a kérelmezõ saját kezûleg írja alá. Ha
a cselekvõképes kérelmezõ írásképtelen, a bekeretezett aláírás minta rovatba az „Írásképtelen” megjegyzést az eljáró
hatóság tünteti fel. A cselekvõképtelen vagy korlátozottan cselekvõképes kérelmezõ írásképtelensége esetén
a bekeretezett aláírás minta rovatot a törvényes képviselõ írja alá.”
11. §

(1) Az R1. 23. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A harmadik országbeli állampolgárt terhelõ költségek megállapítása során a következõ kiadásokat kell figyelembe venni:]
„c) a harmadik országbeli állampolgár ellátásával kapcsolatos költségek, beleértve az idegenrendészeti õrizet,
a kiutasítást elõkészítõ õrizet idõtartama alatt a tartására és ellátására fordított költségeket is,”
(2) Az R1. 23. §-a a következõ (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az õrizetes tartására és ellátására fordított költségek megállapításánál a következõ kiadásokat kell figyelembe
venni:
a) az õrizetes étkezésére fordított költséget,
b) tisztálkodásához biztosított eszközök beszerzésére fordított költséget,
c) ruházatának és ágynemûjének tisztításához szükséges eszközök beszerzésére fordított költséget,
d) az õrizetes polgári ruházattal történõ ellátására fordított költséget, amennyiben az használhatatlanná vált vagy
nem az évszaknak megfelelõ és más módon nem biztosítható,
e) az õrizetes sürgõsségi és alapellátásnak nem minõsülõ gyógykezelésével kapcsolatos, továbbá az õrizetes életét és
testi épségét szándékosan károsító magatartása miatt szükségessé vált egészségügyi ellátás költségét,
f) az õrizet végrehajtásával össze nem függõ ügyben biztosított tolmács közremûködésének költségét.
(2b) Az õrizetet elrendelõ hatóság megkeresésére az õrzött szállás soron kívül megküldi az õrizet idõtartama alatt
az õrizetes tartására és ellátására fordított költségekrõl készített jegyzéket. Az õrizetet elrendelõ idegenrendészeti
hatóság a költségjegyzék alapján haladéktalanul elkészíti a költség-végzést.”

12. §

Az R1. 31. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) E rendelet 1–3. §-a, 12. §-a és 1. melléklete a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes
formátumának megállapításáról szóló 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendelet, valamint a harmadik országok
állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet
módosításáról szóló, 2008. április 18-i 380/2008/EK tanácsi rendelete végrehajtásához szükséges rendelkezéseket
állapít meg.”

13. §

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Az R1. 6. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
Az R1. 8. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
Az R1. 20. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
Az R1. 21. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
Az R1. 22. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
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(6) Az R1. 23. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) Az R1. a 26. mellékletét követõen a 7–11. mellékletek szerinti 27–31. mellékletekkel egészül ki.

2. Az idegenrendészeti eljárásban elrendelt õrizet végrehajtásának szabályairól szóló
27/2007. (V. 31.) IRM rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról
14. §

Az idegenrendészeti eljárásban elrendelt õrizet végrehajtásának szabályairól szóló 27/2007. (V. 31.) IRM rendelet
(a továbbiakban: R2.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § (1) Az EGT-állampolgárral vagy családtagjával, illetve harmadik országbeli állampolgárral szemben
(a továbbiakban: õrizetes) idegenrendészeti eljárásban elrendelt õrizet (a továbbiakban: õrizet) végrehajtásának helye
– a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az elrendelõ idegenrendészeti hatóság székhelye szerint illetékes, a Rendõrség
által fenntartott õrzött szállás. Az õrzött szállás a személyes szabadságában korlátozott külföldi elhelyezésére szolgáló,
az õrizet céljaira sajátosan kialakított objektum.”

15. §

Az R2. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A befogadott õrizetes csak elõzetes orvosi vizsgálat után, a vizsgálatot végzõ orvos írásbeli egyetértése alapján
helyezhetõ el közösségben.
(2) Nem helyezhetõ el közösségben az az õrizetes, aki fertõzõ beteg vagy kórokozó-hordozó. A fertõzõ beteg vagy
kórokozó-hordozó õrizetest a többi õrizetestõl el kell különíteni és haladéktalanul értesíteni kell az õrzött szállás helye
szerint illetékes egészségügyi államigazgatási szervet.
(3) Amennyiben az õrizetes egészségi állapota miatt nem helyezhetõ el õrzött szálláson, haladéktalanul egészségügyi
intézménybe kell szállítani.
(4) A származási országában kínzás, nemi erõszak vagy egyéb erõszakos cselekményeket elszenvedett különös
bánásmódot igénylõ õrizetesnek a befogadáshoz szükséges vizsgálatot végzõ orvos véleménye alapján biztosítani
kell az említett cselekményekkel okozott sérülések megfelelõ szakorvosi kezelést.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott orvosi vizsgálatnak ki kell terjednie az õrizetesen lévõ külsérelmi nyomok
megállapítására (látlelet), annak okára, illetõleg rögzíteni kell, hogy az õrizetesen külsérelmi nyomok nem találhatók.
(6) Ha az õrizetesen külsérelmi nyomok találhatók, nyilatkoznia kell a keletkezés okáról és körülményeirõl.
A nyilatkozatot az õrzött szállás fenntartójának jegyzõkönyvben kell rögzítenie. A jegyzõkönyvet két tanú jelenlétében
kell az õrizetesnek és az õrzött szállás fenntartójának aláírnia.
(7) A látleletet és a (6) bekezdésben meghatározott jegyzõkönyvet az õrzött szállás törvényességi felügyeletét ellátó
ügyésznek meg kell küldeni.”

16. §

Az R2. az 5. §-t követõen a következõ 5/A–5/B. §-sal egészül ki:
„5/A. § (1) Az õrizetesek – a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével – a lakótérben található helyiségeket
az õrizet idõtartama alatt, a házirendben foglaltak szerint szabadon használhatják és az õrzött szállás erre kijelölt
részein korlátozás nélkül mozoghatnak. A lakótér az õrizetes elhelyezésére, biztonságos õrzésére szolgáló, huzamos
emberi tartózkodásra alkalmas épület vagy épületrész, amely magába foglalja a hálókörletet, az étkezésre, a szabadidõ
eltöltésére alkalmas közösségi, mosdó, zuhanyozó, WC, valamint az elkülönítõ helyiségeket.
(2) Az õrizetes az alábbi esetekben köteles a számára kijelölt hálókörletben tartózkodni:
a) ha a házirend, illetve jogszabályban meghatározott módon tudomására hozott jogairól és kötelezettségeirõl szóló
tájékoztatás ellenére kötelezettségeit megszegte,
b) rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a rendkívüli esemény elhárításának idõtartama alatt,
c) az éjszakai pihenõidõ alatt.
(3) A (2) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott esetekben az õrizetes a hálókörletet kizárólag az õrszemélyzet
engedélyével hagyhatja el.
(4) Rendkívüli eseménynek minõsül az õrizetet érintõ természeti katasztrófa, továbbá minden olyan esemény,
tevékenység vagy mulasztás, amely az õrizetes, az õrizetesek õrzéséért, kíséréséért, szállításáért és ellátásáért, valamint
e feladatokat végrehajtó állomány irányításáért felelõs személyek és az ellenõrzõ személyek életét, testi épségét,
egészségét, az õrzött szállás rendjét, az õrzésbiztonságot sérti vagy súlyosan veszélyezteti, így különösen:
a) az õrizetes által az õrzött szálláson elkövetett bûncselekmény, szökés, vagy ezek kísérlete,
b) az õrzött szállás állománya jogszerû eljárásával szembeni csoportos ellenszegülés,
c) az õrzött szállás rendjének csoportos megzavarása,
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d) az õrizetes öngyilkossági kísérlete vagy szándékos egészségkárosítása, vagy halála.
(5) A (2)–(4) bekezdésben foglalt rendkívüli események miatti korlátozó intézkedéseket azonnal meg kell szüntetni, ha
az intézkedés alapjául szolgáló körülmények elhárultak.
5/B. § A családok, illetve házastársak számára a családi együttélés alapvetõ feltételeinek megfelelõ elkülönített
lakóteret kell biztosítani.”
17. §

Az R2. 6. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Naponta háromszori – kiskorúak esetén ötszöri – étkezést kell biztosítani.
(4) Az õrizetes részére naponta legalább 10900 joule energiatartalmú élelmet kell biztosítani. Az élelmezésnél
az õrizetes egészségi állapotát, korát, és – lehetõség szerint – vallásának étkezési elõírásait figyelembe kell venni.
Terhes és kisgyermekes anyának, valamint kiskorúnak naponta egy liter tejet, gyümölcsöt, illetve – ha az egészségügyi
okból indokolt – azzal egyenértékû más élelmiszert kell biztosítani.”

18. §

Az R2. 14. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az õrizetes számára a megfelelõ személyi felszerelési tárgyakat, szükség szerint évszaknak megfelelõ ruházatot,
a tisztálkodáshoz szükséges eszközöket az õrzött szállás biztosítja. Kiskorú õrizetes számára az életkorának megfelelõ
speciális higiéniai eszközöket kell biztosítani.”

19. §

(1) Az R2. 17. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az õrizetes a kijelölt körletrészen a közmûvelõdési és sportolási lehetõségeket, a könyvtárat használhatja,
rádiómûsort hallgathat, a televízió mûsorát nézheti.”
(2) Az R2. 17. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az õrzött szálláson családjával tartózkodó kiskorúnak biztosítani kell a korának és fejlettségének megfelelõ
oktatási és szabadidõs tevékenységhez szükséges feltételeket, illetve eszközöket, így különösen játszószoba
használatát, gyermekpedagógus vagy speciálisan képzett szociális gondozó által nyújtott foglalkoztatást. A tanköteles
kiskorú õrizetes fejlettségi szintjének megfelelõ oktatás biztosítása érdekében az õrzött szállás vezetõje
haladéktalanul megkeresi az õrzött szállás helye szerint illetékes önkormányzat jegyzõjét.”

20. §

Az R2. a 28. §-t követõen a következõ 29. §-sal egészül ki:
„29. § E rendelet 5/B. §-a, 6. §-a, 14. §-a, valamint 17. §-a a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak
visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i
2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

3. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek, valamint a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló
28/2007. (V. 31.) IRM rendelet egyes rendelkezéseinek módosítása
21. §

(1) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok
beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet (a továbbiakban: R3.)
3. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Elsõsorban euróban vagy más konvertibilis valutában, kivételesen a kérelem elõterjesztésének helye szerinti állam
törvényes fizetõeszközével, a konzuli díjakra vonatkozó külön jogszabályban meghatározott módon kell megfizetni]
„b) a tartózkodási engedély kiadására és a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum kiadására irányuló és
a fellebbezési eljárás díját,”
[ha a kérelmet a konzuli tisztviselõnél terjesztik elõ.]
(2) Az R3. 3.§ (3) bekezdés a következõ c) és d) ponttal egészül ki:
[Elsõsorban euróban vagy más konvertibilis valutában, kivételesen a kérelem elõterjesztésének helye szerinti állam
törvényes fizetõeszközével, a konzuli díjakra vonatkozó külön jogszabályban meghatározott módon kell megfizetni]
„c) a három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum iránti kérelem elutasítása, megsemmisítése, vagy
visszavonása tárgyában hozott döntés elleni fellebbezés díját,
d) a kishatárforgalmi engedély iránti kérelem tárgyában hozott döntés elleni fellebbezés díját”
[ha a kérelmet a konzuli tisztviselõnél terjesztik elõ.]
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Az R3. 2. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

4. A menekültügy szervezeti rendszerérõl szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet egyes rendelkezéseinek
módosításáról
23. §

A menekültügy szervezeti rendszerérõl szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet 8. § (2) bekezdése a következõ d) ponttal
egészül ki:
[E rendelet – a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvénnyel, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény
végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelettel együtt – a következõ közösségi jogi aktusok végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapít meg:]
„d) az Európai Parlament és a Tanács 439/2010/EK (2010. május 19.) rendelete az Európai Menekültügyi Támogatási
Hivatal létrehozásáról.”

5. Záró rendelkezések
24. §

(1) E rendelet – a (2)–(3) bekezdésben meghatározottak kivételével – 2010. december 24-én lép hatályba.
(2) A 21. § (2) bekezdése, valamint a 12. melléklet I. pont 1–2. és 4. pontja 2011. április 5-én lép hatályba.
(3) Az 1. §, a 2. §, a 3. §, a 12. §, az 1. melléklet, valamint a 12. melléklet II. pont 4–6. pontja, III. pontja és az V. pont 2–9. pontja
2011. május 20-án lép hatályba.

25. §

E rendelet
a) a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló
1030/2002/EK tanácsi rendelet, valamint a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes
formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. április 18-i 380/2008/EK
tanácsi rendelet [1–3. §, az 1. melléklet, a 12. melléklet II. pont 4–6. pontja, a III. pont, az V. pont 2–9. pontja];
b) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban
használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv [8. §, 16–19. §];
c) a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló (Vízumkódex), 2009. július 13-i 810/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet [a 21. § (2) bekezdése, a 12. melléklet I. pont 1–2. pontja];
d) az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról szóló, 2010. május 19-i 439/2010/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet [23. §]
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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1. melléklet a 12/2010. (XII. 23.) BM rendelethez
Az R1. 6. melléklet 2b) pontja helyébe a következõ szöveg lép:
„2. Tartózkodási kártya
b) magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkezõ családtagja részére
Magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkezõ családtagja részére a tartózkodási kártya
a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló, 2002.
június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendeletben, valamint a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye
egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. április 18-i
380/2008/EK tanácsi rendeletben meghatározott formátumú és adattartalmú okmányként kerül kiállításra.
Az okmány megnevezése: tartózkodási engedély / residence permit
Az okmány formátuma: ID-1-es kártya, mely tároló elemet tartalmaz
Az okmány adattartalma a következõ:
1. az okmányazonosító (elnevezése, száma);
2. név – családi és utónév (nevek) –;
3. arcfénykép;
4. érvényességi idõ;
5. kiállítás helye, ideje;
6. a kártya típusa;
7. megjegyzések [„tartózkodási kártya magyar állampolgár családtagja részére”/ „residence card issued to family
members of Hungarian citizens”];
8. a kiállító hatóság aláírása, bélyegzõje;
9. a Magyar Köztársaság címere;
10. géppel olvasható terület.”
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2. melléklet a 12/2010. (XII. 23.) BM rendelethez
„8. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

Sorszám:
Numéro/Number

Magyar Köztársaság
République de Hongrie / Republic of
Hungary

Meghívólevél hatósági záradékolása iránti kérelem/ une demande pour clause
officielle de la lettre d’invitation / Request for official endorsement of the invitation
letter
Alulírott / Je, soussigné(e) / I, the undersigned
Családi név / Nom / Surname

Utónév (-nevek) / Prénom(s) / First name

Születési családi és utónév/ Nom et prénom /Surname and first name at birth
Anyja születési családi és utóneve/Nom de la mère/Mother’s name
Születési hely (ország/város) /Né(e) en (pays,ville) / place of birth (country and town)
……………………………………………………………………………………………………………………
Születési idĘ / Date de la naissance / Date of birth ......... év ......................... hó ............ nap
Állampolgárság /Citoyenneté/ Nationality
Foglalkozás / Profession / Profession
Neme/Sexe/Sex
Személyazonosító okmány típusa és száma /Le type et le numéro du carte d’identité/ Type and No. of
document
Tartózkodási jogcím (külföldiek esetében) /Titre de séjour (seulement en cas les éstrangers) /Residence title
(applicable to foreigners)
Lakóhely/tartózkodási hely /Adresse /Address
Jogi személy megnevezése / Le nom de la personne morale /Name of legal entity
Székhelye/ Son adresse de siège / Registered headquarters

Kötelezettségvállalásra jogosult személy neve/ Nom de la personne ayant droit de contracter une obligation /
Name of the person entitled to undertake obligations
Jogi személy cégjegyzék-száma/ Numéro de registre du commerce et des sociétés de la personne morale /
Company register number of the legal entity

Jogi személy adószáma/ Le numéro fiscal de la personne morale / Tax number of the legal entity
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az idegenrendészeti hatóság elĘtt kötelezettséget vállalok arra, hogy / m’ engage auprès du service des
étrangers à héberger / take full resonsibility towards the aliens authority for accomodating
Családi név / Nom / Surname
Utónév / Prénom(s) / First name
Anyja születési családi és utóneve/ Nom de la mère/Mother’s name
Születési hely (ország, város) / Né(e) en (pays,ville) / Place of birth (country and town)
……………………………………………………………………………………………………………………
Születési idĘ/ Date de la naissance / Date of birth ......... év/year ......................... hó/month ............ nap/day
Állampolgárság/Citoyenneté/Nationality
Neme/Sexe/Sex
Útlevél száma / Numéro de passeport / Passport No.
Lakóhelye/tartózkodási helye / Adresse / Address
KérelmezĘvel való kapcsolata/ Lien de parenté avec le demandeur / Family relationship to applicant
Vele együtt utazó házastársa/Accompagné(e) de son conjoint /Accompanied by his or her spouse
Családi név /Nom /Surname
Utónév /Prénom /First name
Születési idĘ/Né(e) le /Date of
birth,
Születési hely (ország, város) /Né(e) en (pays,ville) / place of birth (country and town)
Anyja születési családi és utóneve/Nom de la mère/Mother’s name: Állampolgárság/ Citoyenneté
/Nationality/
Neme/Sexe/Sex
Vele együtt utazó gyermekei / Accompagné(e) de ses enfants / Accompanied by children
Családi név /Nom /Surname
Utónév /Prénom /First name
Születési idĘ / Date de la
naissance//Date of birth,
Születési hely(ország, város)/ Né(e) en (pays,ville) / Place of birth (country
and town)
Anyja neve / Nom de la mère/Mother’s name
Állampolgárság/ Citoyenneté/ Nationality
Neme/Sexe/Sex

A meghívás célja/Le motif de l’invitation/Purpose of the invitation :
A meghívott magyarországi szálláshelye/L’accomodation de l’étranger en Hongrie / Address of accomodation
of the invited person in Hungary:
részére 20.. .. .. -tĘl 20.. .. .. -ig terjedĘ idĘszakban ... napra / du...au... pendant ...jours/ from .. to... for ...
days
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 2. § alapján
a meghívott harmadik országbeli állampolgár részére – a Magyar Köztársaság területén történĘ tartózkodása
idĘtartamára – szállást biztosítok, eltartásáról gondoskodom, továbbá – ha nemzetközi szerzĘdés másként nem
rendelkezik – egészségügyi ellátásának, valamint kiutazásának költségeit fedezem.
And providing him/her with financial support, the expenses of medical care (unless otherwise provided by an
international agreement) and the expenses of leaving the country, as prescribed by section 2 of Act II of 2007
on the Admission and Right of Residence of Third-Country Nationals on the entry and stay of foreigners.
Je déclare que selon l’article 2 de la loi no. II. de 2007 sur l’entrée et séjour des ressortissants des pays tiers je
fournie le logement, les aliments pour mon invité(e) pendant le temps de sa résidence en Hongrie et – en
manquement les disposition divers d’un accord international – je couverts les frais du service sanitaire assuré
pour mon invité(e) et les frais de son retour.
Tudomásul veszem, hogy a meghívólevélben vállalt kötelezettségek elmulasztásával a másnak okozott kárt és
költségeket köteles vagyok megtéríteni.
A meghívott számára biztosított szállás adatai, amennyiben az nem egyezik meg a meghívó lakó- / tartózkodási
helyével:
Adresse du logement dans lequel l’hébergement sera assuré, au cas il serait différent du logement habituel de
l’hébergeant.
Address of the lodging where accomodation will be provided, if different from undersigned’s normal address.
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Kijelentem, hogy
– a kötelezettségvállaláshoz szükséges feltételekkel rendelkezem.
– Az elĘzĘekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek.
Je déclare que
– je réunis des conditions de la pris de l’engagement.
– les informations susmentionnés sont conformes à la réalité.
I hereby declare that
– I am able to provide the conditions necessary to fulfill the obligation.
– the data stated above are true.
Kelt/ Date/ Date:
_______________________________
Aláírás vagy cégszerĦ aláírás/
Signature / Signature
Hatósági záradék
A meghívólevél a beutazás és tartózkodás anyagi fedezetének igazolásaként elfogadható.
Clause del’autorité
La lettre d’invitation peut accepter comme lecerificat de l’existence de la couverture financière del'entrée et
duséjour.
Official approval of the authority
The letter of invitation can be accepted as verification of financial resources necessary for entry and stay.
Kelt/ Date/ Date:
P. H./ Cachet / Stamp
Hatósági megjegyzések / Remarques d’official / Official remarks:

A ………………………. számú meghívólevelet átvette/ J’ai reçu le lettre d’invitacion no …………../ I received the
invitation letter no………….:

Kelt/Date/Date:

………………………..…………
Aláírás vagy cégszerĦ aláírás/
Signature / Signature”

„
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3. melléklet a 12/2010. (XII. 23.) BM rendelethez
„20. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

Letelepedési kérelem
A hatóság tölti ki!
Kérelmet átvevĘ hatóság (kód és név):
______
_______________
_______________
Kérelem átvételének dátuma:
____ év __ hónap __ nap

Gépi ügyszám: _________

Arcfénykép

Kérelemhez tartozó betétlapok:
A: __ db B: __ db C: __ db
D: __ db E: __ db F: __ db

Kérjük olvashatóan, nyomtatott, latin betĦkkel
kitölteni! A szülei, házastársa(i), gyermekei,
Önnel együtt letelepedni szándékozók és
eltartottai vonatkozásában ne felejtse el a
megfelelĘ betétlapot kitölteni! A tájékoztató
szerinti iratokat a kérelemhez mellékelni kell!

[KérelmezĘ (törvényes képviselĘ) saját kezĦ
aláírás mintája.] Az aláírásnak teljes terjedelmével
a keretvonalon belülre kell esni!

A hatóság tölti ki!
Kérelem adatbevitelét végzĘ szerv (kód és név):
______
_________________________
Adatbevitel dátuma:
____ év __ hónap __ nap
Milyen típusú letelepedési engedélyt kérelmez?
Ƒ ideiglenes letelepedési
Ƒ nemzeti letelepedési engedély Ƒ EK letelepedési engedély
engedély
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I. A letelepedési engedélyt kérĘ személyi adatai
KérelmezĘ neve
I/1. Családi neve:
______________________________
I/2. Utóneve(i):
______________________________
ElĘzĘ vagy születési neve
I/3. Családi neve:
______________________________
I/4. Utóneve(i):
______________________________
Anyja születési neve
I/5. Családi neve:
______________________________
I/6. Utóneve(i):
______________________________
Születési helye
I/7. Ország:
______________________________
I/8. Település:
______________________________
I/9. Születési ideje:
____ év __ hónap __ nap
I/10. Neme:
Férfi: Ƒ NĘ: Ƒ
I/11. Állampolgársága:
______________________________
I/12. ElĘzĘ állampolgárságai:
______________________________
______________________________
I/13. További állampolgárságai:
______________________________
I/14. Családi állapota:
Ƒ NĘtlen/Hajadon
Ƒ Házas
Ƒ Özvegy
Ƒ Elvált
I/15. Nemzetisége (nem kötelezĘ
kitölteni):
______________________________
I/16. Szakképzettsége:
______________________________
I/17. Iskolai végzettsége: Ƒ Alapfokú
Ƒ Középfokú
Ƒ FelsĘfokú
II. Magyarországra érkezése elĘtti külföldi lakóhelye
Irányítószám:
_________
Ország:
______________________________
Település:
______________________________
Közterület neve:
______________________________
Házszám:
___________
Épület, lépcsĘház, emelet, ajtó:
________________
III. Magyarországra érkezése elĘtt a kérelmezĘ foglalkozása, munkáltatója
III/1. Foglalkozása:
______________________________
III/2. Munkáltatójának neve:
______________________________
______________________________
III/3. Munkáltatójának székhelye:
Irányítószám:
_________
Ország:
______________________________
Település:
______________________________
Közterület neve:
______________________________
Házszám:
___________
Épület, lépcsĘház, emelet, ajtó:
________________
IV. Úti okmány adatai
IV/1. Útlevelének száma:
___________
IV/2. Útlevelének típusa:
Ƒ Magánútlevél
Ƒ Szolgálati útlevél
Ƒ Diplomata útlevél
Ƒ Egyéb éspedig ________________________
Útlevelének kiállítási helye:
IV/3. Ország:
______________________________
IV/4. Település:
______________________________
IV/5. Kiállítási ideje:
____év __ hónap __ nap
IV/6. Érvényességi ideje:
____év __ hónap __ nap
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IV/7. A kérelmezĘ útlevelében szereplĘ olyan gyermekek adata, akiknek letelepedését a kérelemben
nem kérte.
(Az itt szereplĘ személyekrĘl „B” vagy „D” betétlapot kell kitölteni!)
Betétlap sorszáma
Gyermek neve
__
______________________________
__
______________________________
__
______________________________
__
______________________________
__
______________________________
V. Magyarországi tartózkodására vonatkozó adatok
V/1. Megszakítás nélküli jogszerĦ magyarországi tartózkodásának kezdete:
____év __ hónap __ nap
V/2. Kiadott vízumának száma:
_-_______
V/3. Vízumát kiadó hatóság
______________________________
megnevezése:
V/4. Vízumkiadás dátuma:
____év __ hónap __ nap
V/5. Vízum érvényessége:
____év __ hónap __ nap
V/6. Ha rendelkezik tartózkodási engedéllyel, a tartózkodási
______
engedély száma:
V/7. Tartózkodási engedély kiállításának
____év __ hónap __ nap
idĘpontja:
V/8. Tartózkodási engedély érvényessége:
____év __ hónap __ nap
V/9. A tartózkodási engedélyt kiadó
hatóság:
______________________________
V/10. A tartózkodási engedély kiállításának
Ƒ Látogatás
Ƒ Hivatalos
Ƒ
célja:
KeresĘtevékenység
Ƒ Önkéntes tevékenység
Ƒ Családi együttélés biztosítása
Ƒ Tanulmány
Ƒ Gyógykezelés
Ƒ Kutatás
Ƒ Egyéb
V/11. Ha rendelkezik letelepedési engedéllyel, annak típusa:
V/12. Letelepedési engedély száma:
V/13. Az okmány érvényességi ideje:
V/14. Az engedélyt kiadó hatóság:

V/1. A kérelem benyújtása elĘtti években külföldön töltött napok száma:
Év: ____
Napok száma: ___
Év: ____
Napok száma: ___
Év: ____
Napok száma: ___
Év: ____
Napok száma: ___
Év: ____
Napok száma: ___
Év: ____
Napok száma: ___
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VI. A kérelem kedvezĘ elbírálását lehetĘvé tevĘ körülmények
Ƒ Családi együttélés biztosítása
(Kérjük töltse ki a VII.
kérdéscsoportot!)
Ƒ Korábbi magyar állampolgárságra vonatkozó adatok
(Kérjük töltse ki a VIII.
kérdéscsoportot!)
Ƒ FelmenĘje magyar állampolgárságára vonatkozó adatok
(Kérjük töltse ki a IX. kérdéscsoportot!)
VII. A Magyarországon élĘ családtagok adatai
(Az itt szereplĘ személyekrĘl „B” vagy „C” betétlapot kell kitölteni!)
Betétlap
Név
Rokonsági fok
sorszáma
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
VIII. Korábbi magyar állampolgárságára vonatkozó adatok
VIII/1. Volt-e magyar állampolgár?
Ƒ Igen Ƒ Nem
VIII/2. Magyar állampolgársága mikor szĦnt meg?
____év __ hónap __ nap
VIII/3. Magyar állampolgársága megszĦnésének oka?
____________________
VIII/4. Élt-e korábban Magyarországon magyar
Ƒ Igen Ƒ Nem
állampolgárként?
IX. FelmenĘje magyar állampolgárságára vonatkozó adatok
IX/1. Voltak-e szülei, nagyszülei vagy távolabbi felmenĘi magyar
Ƒ Igen Ƒ Nem
állampolgárok?
IX/2. Magyar állampolgár felmenĘinek adatai
(Az itt szereplĘ személyekrĘl „B”, „C” vagy „D” betétlapot kell kitölteni!)
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
X. Jelenlegi magyarországi tartózkodási helyének adatai
X/1. Tartózkodási helyének pontos címe:
Irányítószám: ____
Település: _________________________
Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____
LépcsĘház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
X/2. Jelenlegi tartózkodási hely jellege:
Ƒ Kereskedelmi szálláshely Ƒ Magánszálláshely
X/3. Magánszálláshely esetén az ott-tartózkodás jogcíme:
Ƒ Tulajdonos
Ƒ AlbérlĘ
Ƒ BérlĘ
Ƒ Családtag
Ƒ HaszonélvezĘ
Ƒ Egyéb, éspedig ____________________
XI. JövĘbeni magyarországi lakóhelyének a címe
Irányítószám: ____
Település: _________________________
Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____
LépcsĘház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
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XII. A jövĘbeni magyarországi lakóhelyének adatai
XII/1. A lakásban való tartózkodás jogcíme:
Ƒ Tulajdonos
Ƒ AlbérlĘ
Ƒ BérlĘ
Ƒ HaszonélvezĘ
Ƒ Egyéb, éspedig ____________________
XII/2. Szobák száma: _ + _ 1/2
XII/3. Lakás alapterülete:____._ m2

Ƒ Családtag

XII/4. A lakásban tartózkodó személyek száma (a kérelmezĘvel együtt): __
XII/5. A kérelmezĘ által kizárólagosan használt szobák
száma: __
XII/6. Alapterülete: ____._ m2
XII/7. Meddig tartózkodhat lakásban:
Ƒ Határozatlan ideig
Ƒ Határozott ideig, éspedig
____év __ hónap __ nap
XIII. Magyarországi megélhetésének forrása
Ƒ Pénzintézetnél elhelyezett megtakarítás
(Kérjük töltse ki a XIV.
kérdéscsoportot!)
Ƒ Magyarországi vagyon, vagyoni értékĦ jog
(Kérjük töltse ki a XV.
kérdéscsoportot!)
Ƒ KeresĘtevékenység (munkaviszony vagy munkavégzésre
(Kérjük töltse ki a XVI.
irányuló egyéb jogviszony)
kérdéscsoportot!)
Ƒ Egyéb keresĘ tevékenység
(Kérjük töltse ki a XVII.
kérdéscsoportot!)
Ƒ KülföldrĘl folyósított nyugdíj, járadék
(Kérjük töltse ki a XVIII.
kérdéscsoportot!)
Ƒ Magyarországon élĘ családtagja biztosítja
(Kérjük töltse ki a XIX.
kérdéscsoportot!)
Ƒ Egyéb, éspedig

XIV. Ha megélhetését pénzintézetnél elhelyezett készpénz-megtakarításból kívánja biztosítani
XIV/1. Számlát vezetĘ pénzintézet
___________________________________
neve:
XIV/2. Bankszámlaszáma:
___________________________________
XIV/3. A számla felett rendelkezésre jogosult(ak) neve:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
XIV/4. Rendelkezésre álló készpénz összege valutanemenként:
_______________
___
_______________
___
_______________
___
_______________
___
XIV/5. Számlát vezetĘ pénzintézet
___________________________________
neve:
XIV/6. Bankszámlaszáma:
___________________________________
XIV/7. A számla felett rendelkezésre jogosult(ak) neve:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
XIV/8. Rendelkezésre álló készpénz összege valutanemenként:
_______________
___
_______________
___
_______________
___
_______________
___
XIV/11. Számlát vezetĘ pénzintézet
___________________________________
neve:
XIV/12. Bankszámlaszáma:
___________________________________
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XIV/13. A számla felett rendelkezésre jogosult(ak) neve:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
XIV/14. Rendelkezésre álló készpénz összege valutanemenként:
_______________
___
_______________
___
_______________
___
_______________
___
XV. Megélhetését magyarországi vagyonából, vagyoni értékĦ jogából kívánja biztosítani
XV/1. Vagyon, vagyoni érték
___________________________________
megnevezése:
___________________________________
XV/2. Becsült forgalmi értéke:
______________ HUF
XV/3. A tulajdonjogot igazoló okirat azonosító adatai:
__________________________
XV/4. Ingatlan esetén az ingatlan helye (pontos címe):
Irányítószám: ____
Település: _________________________
Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____
LépcsĘház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
XV/5. Vagyon, vagyoni érték
___________________________________
megnevezése:
___________________________________
XV/6. Becsült forgalmi értéke:
______________ HUF
XV/7. A tulajdonjogot igazoló okirat azonosító
adatai:
__________________________
XV/8. Ingatlan esetén az ingatlan helye (pontos címe):
Irányítószám: ____
Település: _________________________
Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____
LépcsĘház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
XVI. Ha megélhetése keresĘ tevékenységbĘl (munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyból) biztosított
Az elmúlt naptári évben és a folyó évben elért összevont jövedelme:
XVI/1. A kérelem benyújtását megelĘzĘ évben az APEH igazolása alapján munkavégzésbĘl származó
összevont éves nettó jövedelme: ______________ HUF
XVI/2. A kérelem benyújtásának évében munkáltatói igazolással (igazolásokkal) igazolt összevont havi
nettó jövedelme: ______________ HUF
Az elĘzĘ naptári évi és a folyó évi munkáltatói; ha háromnál több van, akkor az utolsó kettĘ:
XVI/3. Munkáltató neve:
___________________________________
___________________________________
XVI/4. Munkáltató székhelye:
Irányítószám: ____
Település: _________________________
Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____
LépcsĘház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
XVI/5. Munkavégzés helye, ha a munkavégzés nem változó helyen történik, és a munkavégzés helye
nem egyezik meg a munkáltató székhelyével:
Irányítószám: ____
Település: _________________________
Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____
LépcsĘház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
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XVI/6. Munkaköre: _________________________
XVI/7. Havi bruttó jövedelme:
______________ HUF
XVI/8. Havi nettó jövedelme:
______________ HUF
XVI/9. Foglalkoztatás kezdete:
____ év __ hónap __ nap
XVI/10. Foglalkoztatás vége:
____ év __ hónap __ nap
XVI/11. Munkáltató neve:
___________________________________
___________________________________
XVI/12. Munkáltató székhelye:
Irányítószám: ____
Település: _________________________
Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____
LépcsĘház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
XVI/13. Munkavégzés helye, ha a munkavégzés nem változó helyen történik, és a munkavégzés helye
nem egyezik meg a munkáltató székhelyével:
Irányítószám: ____
Település: _________________________
Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____
LépcsĘház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
XVI/14. Munkaköre: _______________________________________
XVI/15. Havi bruttó jövedelme: ___________ HUF
XVI/16. Havi nettó jövedelme: ___________ HUF
XVI/17. Foglalkoztatás kezdete:
____év __ hónap __ nap
XVI/18. Foglalkoztatás vége:
____év __ hónap __ nap
Az elĘzĘ naptári évi és a folyó évi munkavállalási engedélye(i):
XVI/19. Jelenleg érvényes munkavállalási engedély
_________________________
száma:
XVI/20. Munkavállalási engedély érvényessége:
____év __ hónap __ nap
XVI/21. Munkavállalási engedélyt kiadó hatóság:
_________________________
_________________________
XVI/22. ElĘzĘ munkavállalási engedély száma:
_________________________
XVI/23. Munkavállalási engedély érvényessége:
____év __ hónap __ nap
XVI/24. Munkavállalási engedélyt kiadó hatóság:
_________________________
_________________________
XVII. Ha megélhetése egyéb keresĘ tevékenységbĘl (pl. vállalkozói tevékenységbĘl) biztosított
XVII/1. JövedelemszerzĘ tevékenység végzésének jellege:
Ƒ Egyéni vállalkozóként
Ƒ Gazdasági társaság
tulajdonosaként/vezetĘ tisztségviselĘjeként
Ƒ Egyéb, éspedig
_______________________
XVII/2. Gazdasági társaság/vállalkozás neve:
_________________________
_________________________
XVII/3. A gazdasági társaság/vállalkozás székhelye:
Irányítószám: ____
Település: _________________________
Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____
LépcsĘház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
XVII/4. Az alkalmazottak száma:
_______
XVII/5. A befektetett saját tĘke nagysága:
_______ HUF
Az elmúlt naptári évben és a folyó évben megszerzett jövedelme:
XVII/6. Az APEH igazolása alapján vállalkozói tevékenységbĘl vagy gazdasági társaság vezetĘ
tisztségviselĘjeként szerzett elĘzĘ évi összevont jövedelme: __________ HUF
XVII/7. A kérelem benyújtásának évében szerzett összevont havi nettó jövedelme: __________ HUF
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XVIII. Ha megélhetését külföldrĘl folyósított nyugdíjból, járadékból kívánja biztosítani
XVIII/1. A jövedelem típusa:
Ƒ Nyugdíj
Ƒ Járadék
Ƒ Egyéb, éspedig
__________
XVIII/2. Havi összege (érték,
__________
___
valutanem):
XVIII/3. KifizetĘ magyar pénzintézet neve:
_________________________
_________________________
XVIII/4. Folyósítás kezdete:
____év __ hónap __ nap
XVIII/5. Megállapító külföldi társadalombiztosító intézmény megnevezése:
_________________________
_________________________
XVIII/6. Székhelye:
Irányítószám:
_________
Ország:
______________________________
Település:
______________________________
Közterület neve:
______________________________
Házszám:
___________
Épület, lépcsĘház, emelet, ajtó:
________________
XIX. Ha megélhetését Magyarországon élĘ családtag biztosítja
XIX/1. A megélhetést biztosító családtag adatai
(Az itt szereplĘ személyekrĘl „B” vagy „C” betétlapot kell kitölteni!)
Betétlap
Név
Rokonsági fok
sorszáma
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
XX. A kérelmezĘvel együtt letelepedni szándékozók adatai
(Az itt szereplĘ személyekrĘl „A” betétlapot kell kitölteni!)
Betétlap
Név
Rokonsági fok
sorszáma
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
XXI. A kérelmezĘ személyével kapcsolatos egyéb adatok
XXI/1. Volt-e korábban büntetve?
Ƒ Igen Ƒ Nem
XXI/2. Ha volt büntetve, melyik országban, mikor, milyen bĦncselekmény miatt, melyik bíróság vagy
más hatóság, milyen büntetést, intézkedést róttak ki?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
XXI/3. Magyar vagy más külföldi hatóság elĘtt büntetĘeljárás van-e Ön ellen folyamatban?
Ƒ Igen
Ƒ Nem
XXI/4. Ha igen, milyen hatóság elĘtt, milyen bĦncselekmény miatt?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
XXI/5. Az elĘzĘeken kívül elmarasztalta-e magyar hatóság más jogszabálysértés – különösen
szabálysértés – miatt?
Ƒ Igen
Ƒ Nem
XXI/6. Ha igen, milyen hatóság, mikor, milyen szabálysértés miatt, milyen szankciót alkalmazott?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
XXI/7. Kiutasították-e korábban Magyarországról vagy más
Ƒ Igen Ƒ Nem
országból?
XXI/8. Ha kiutasították, mikor, melyik országból, milyen indokok alapján?
XXI/9. Kiutasítás dátuma:
____ év __ hónap __ nap
XXI/10. Kiutasító ország:
_________________________
XXI/11. Kiutasítás indokai:
_________________________
XXI/12. Kiutasítás dátuma:
____ év __ hónap __ nap
XXI/13. Kiutasító ország:
_________________________
XXI/14. Kiutasítás indokai:
_________________________
XXI/15. Hazájában vagy más országban van-e
Ƒ Igen Ƒ Nem
tartozása?
XXI/16. Ha van tartozása, melyik országban, mekkora összegĦ, milyen jogcímen?
XXI/17. Az ország, ahol tartozása van:
_________________________
XXI/18. A tartozás összege (érték, valuta):
___________ ___
XXI/19. A tartozás jogcíme:
_________________________
XXI/20. Az ország, ahol tartozása van:
_________________________
XXI/21. A tartozás összege (érték, valuta):
___________ ___
XXI/22. A tartozás jogcíme:
_________________________
XXI/23. Van-e tartási kötelezettsége (szülĘ, gyermek, házastárs)? Ƒ Igen Ƒ Nem
XXI/24. A kérelmezĘt terhelĘ tartási kötelezettség alapján eltartott(ak) adatai
(Az itt szereplĘ személyekrĘl „B”, „C” vagy „D” betétlapot kell kitölteni!)
Betétlap
Név
Rokonsági fok
sorszáma
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
__
_____________________________
____________________
XXI/25. Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B,
luesz, lepra, hastífusz fertĘzĘ betegségben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B,
valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
Ƒ Igen
Ƒ Nem
XXI/26. Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertĘzĘképes, illetve kórokozó hordozó
állapotban van, részesül-e kötelezĘ és rendszeres egészségügyi ellátásban?
Ƒ Igen
Ƒ Nem
XXII. Részletes önéletrajz
(Életút, külföldön élĘ közeli hozzátartozójának neve, lakóhelye, foglalkozása, iskolai tanulmányok,
elĘzĘ külföldi munkahelyei, nyelvismerete, katonai szolgálat teljesítésének helye és ideje, társadalmi
megbízatásai, szabadidĘs elfoglaltsága, érdeklĘdési köre, magyarországi rokonainak, barátainak neve,
lakóhelye stb.)

XXIII. A letelepedés célja, indokai, megalapozottsága

30351

30352

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 197. szám

Megjegyzés, kiegészítés:
(Ha az adatlapon valamely adat megadására alkalmas rovat nem szerepelt, akkor itt az adatokat
megadhatja.)

Kijelentem, hogy az elĘzĘekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a
valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását, illetĘleg az engedély visszavonását vonja maga után,
továbbá a kérelmemben, valamint a csatolt mellékletben foglalt adataimban bekövetkezĘ változást 8
napon belül köteles vagyok a kérelmemet elbíráló regionális igazgatósághoz bejelenteni.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a nemzetiségemre vonatkozó adatokat az idegenrendészeti hatóság a kérelem
elutasítása esetén annak idĘpontjától, egyéb esetben a letelepedett jogállás megszĦnésétĘl számított 20
évig nyilvántartsa.
Kelt: ...................................

.............................................
(a kérelmezĘ aláírása)

A hatóság feljegyzései
(A kérelmet átvevĘ ügyintézĘ feljegyzései, tolmács közremĦködésének
rögzítése, kapcsolódó kérelmek jelzése stb.)

Illetékbélyeg helye

A kérelem teljesítése esetén
A hatóság tölti ki!
A letelepedési engedély megadásának indokai:
A kérelmezĘ letelepedését engedélyezem.

Kelt: .....................................

..................................
javaslattevĘ ügyintézĘ

A hatóság tölti ki!
A kiadott letelepedési engedély(ek) száma:
_________ _________ _________
Okmány(ok) kiállításának dátuma:
Okmányok érvényességének dátuma:
A bevont tartózkodási engedély(ek) száma:
_________ _________ _________
A kiadott letelepedési engedély(eke)t átvettem.

....................................
engedélyezĘ vezetĘ

_________ _________
_________ _________
____év __ hónap __ nap
____év __ hónap __ nap
_________ _________
_________ _________
Kelt: ..................................

P. H.
.....................................
ügyintézĘ aláírása

..................................
(a kérelmezĘ aláírása)
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A kérelem elutasítása esetén
A hatóság tölti ki!
Elutasító határozat száma: _________

A határozat kelte: ____év __ hónap __ nap

Az elutasítás indoka (röviden):
Kelt: ............................
..............................................
javaslattevĘ ügyintézĘ

..........................................
jóváhagyó vezetĘ

„A” betétlap
A kérelmezĘ külföldi 14 év alatti gyermeke, aki vele együtt kérelmezi a letelepedést
A hatóság tölti ki!
Betétlap sorszáma: __
A hatóság tölti ki!
Gépi ügyszám
_______________
A/1. A gyermek adatai szerepelnek a kérelmezĘ útlevelében?
Ƒ Igen
Ƒ Nem

A/2. Családi neve:
A/3. Utóneve(i):
A/4. Családi neve:
A/5. Utóneve(i):
A/6. Családi neve:
A/7. Utóneve(i):
A/8. Ország:
A/9. Település:
A/10. Születési ideje:
A/11. Neme:
A/12. Állampolgársága:
A/13. ElĘzĘ/további állampolgárságai:

Gépi ügyszám: _________

Arcfénykép

[KérelmezĘ (törvényes képviselĘ) saját kezĦ aláírás
mintája.] Az aláírásnak teljes terjedelmével a
keretvonalon belülre kell esni!
A gyermek neve
______________________________
______________________________
ElĘzĘ neve
______________________________
______________________________
Anyja születési neve
______________________________
______________________________
Születési helye
______________________________
______________________________
____ év __ hónap __ nap
Férfi: Ƒ NĘ: Ƒ
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

A/14. Nemzetisége (nem kötelezĘ
kitölteni):
A/15. A gyermek magyarországi tartózkodási helyének pontos címe:
Irányítószám: ____
Település: _________________________
Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____
LépcsĘház: ____
Emelet: __

Ajtó: ____
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A/16. Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis
B, luesz, lepra, hastífusz fertĘzĘ betegségben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B,
valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
Ƒ Igen
Ƒ Nem
A/17. Amennyiben a gyermek a fenti megbetegedésekben szenved, fertĘzĘképes, illetve kórokozó
hordozó állapotban van,részesül-e kötelezĘ és rendszeres egészségügyi ellátásban?
Ƒ Igen
Ƒ Nem
Kelt: ............................
..........................................
aláírás
A hatóság tölti ki!
Gépi ügyszám: ___________

A hatóság tölti ki!
Betétlap sorszáma: __

„B” betétlap
A kérelmezĘ Magyarországon élĘ külföldi állampolgár családtagja, aki nem
kérelmezi vele együtt a letelepedést
B/1. A családtag és a kérelmezĘ viszonya: Ƒ Házastárs gyermeke Ƒ KérelmezĘ apja Ƒ KérelmezĘ anyja
Ƒ KérelmezĘ házastársa Ƒ KérelmezĘ gyermeke Ƒ KérelmezĘ és házastársának eltartott felmenĘje
B/2. A kérelmezĘ kiskorú gyermeke esetén a gyermek adatai szerepelnek a kérelmezĘ útlevelében? (A
IV/7-es kérdésben meg kell adni a gyermek nevét!)
Ƒ Igen
Ƒ Nem
B/3. A kérelmezĘnek eltartási kötelezettsége van a családtaggal szemben? (A XXI/24-es kérdésben meg
kell adni a családtag nevét!)
Ƒ Igen
Ƒ Nem
B/4. Ez a családtag Magyarországon élĘ külföldi, aki a kérelmezĘ megélhetését fogja biztosítani? (A
XIX/1-es kérdésben meg kell adni a családtag nevét!)
Ƒ Igen
Ƒ Nem
B/5. Ez a családtag Magyarországon élĘ külföldi, és családegyesítéshez családtagként jelöli meg? (A
VII-es kérdésben meg kell adni a családtag nevét!)
Ƒ Igen
Ƒ Nem
Családtag neve
B/6. Családi neve:
______________________________
B/7. Utóneve(i):
______________________________
ElĘzĘ vagy születési neve
B/8. Családi neve:
______________________________
B/9. Utóneve(i):
______________________________
Anyja születési neve
B/10. Családi neve:
______________________________
B/11. Utóneve(i):
______________________________
Születési helye
B/12. Ország:
______________________________
B/14. Település:
______________________________
B/15. Születési ideje:
____ év __ hónap __ nap
B/16. Neme:
Férfi: Ƒ NĘ: Ƒ
B/17. Állampolgársága(i):
______________________________
B/18. Ha Magyarországon élĘ külföldi családtag, akkor annak állampolgársági jogállása:
Ƒ Letelepedési
Ƒ Tartózkodási
Ƒ Menekült
Ƒ Bevándorolt
engedéllyel rendelkezĘ engedéllyel rendelkezĘ
B/19. Nemzetisége:
______________________________
B/20. Szakképzettsége:
______________________________
B/21. Iskolai végzettsége: Ƒ Alapfokú
Ƒ Középfokú
Ƒ FelsĘfokú
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B/22. Lakóhelye:
Irányítószám:
Ország:
Település:
Közterület neve:
Házszám:
Épület, lépcsĘház, emelet, ajtó:
B/23. Foglalkozása:
B/24. Munkáltatójának neve:

_________
______________________________
______________________________
______________________________
___________
________________
______________________________
______________________________
______________________________

B/25. Munkáltatójának székhelye:
Irányítószám:
_________
Ország:
______________________________
Település:
______________________________
Közterület neve:
______________________________
Házszám:
___________
Épület, lépcsĘház, emelet, ajtó:
________________
Ha a személy a kérelmezĘ házastársa, akkor a házasságkötés helye:
B/26. Ország:
______________________________
B/27. Település:
______________________________
B/28. Házastárs esetén a házasságkötés
____ év __ hónap __ nap
ideje:
B/29. Magyarországi családi életközösség kezdete:
____ év __ hónap __ nap
B/30. Ha a családtag biztosítja a letelepedést kérelmezĘ megélhetését, akkor
Havi jövedelme:
_________ HUF
A családtag által eltartottak és eltartásra jogosultak
__
száma:
Kelt: ............................
..........................................
aláírás
A hatóság tölti ki!
Gépi ügyszám: ___________

A hatóság tölti ki!
Betétlap sorszáma: __

„C” betétlap
A kérelmezĘ Magyarországon élĘ magyar állampolgár családtagja
C/1. A családtag és a kérelmezĘ viszonya: Ƒ Házastárs gyermeke Ƒ KérelmezĘ apja Ƒ KérelmezĘ anyja
Ƒ KérelmezĘ házastársa Ƒ KérelmezĘ gyermeke Ƒ KérelmezĘ és házastársának eltartott felmenĘje
C/2. A kérelmezĘnek eltartási kötelezettsége van a családtaggal szemben? (A XXI/24-es kérdésben meg
kell adni a családtag nevét!)
Ƒ Igen
Ƒ Nem
C/3. A családtag a kérelmezĘ megélhetését fogja biztosítani? (A XIX/1-es kérdésben meg kell adni a
családtag nevét!)
Ƒ Igen
Ƒ Nem
C/4. Ezt a családtagot családegyesítéshez családtagként jelöli meg? (A VII-es kérdésben meg kell adni a
családtag nevét!)
Ƒ Igen
Ƒ Nem
C/4. Ezt a szülĘt magyar felmenĘjeként jelölte meg? (A IX/2-es kérdésben meg kell adni a családtag
nevét!)
Ƒ Igen
Ƒ Nem
Családtag neve
C/5. Családi neve:
______________________________
C/6. Utóneve(i):
______________________________
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C/7. Családi neve:
C/8. Utóneve(i):
C/9. Családi neve:
C/10. Utóneve(i):
C/11. Ország:
C/12. Település:
C/13. Születési ideje:
C/14. Neme:
C/15. Állampolgársága(i):

•

ElĘzĘ vagy születési neve
______________________________
______________________________
Anyja születési neve
______________________________
______________________________
Születési helye
______________________________
______________________________
____ év __ hónap __ nap
Férfi: Ƒ NĘ: Ƒ
______________________________
______________________________
______________________________
Ƒ Alapfokú
Ƒ Középfokú
Ƒ FelsĘfokú

C/16. Szakképzettsége:
C/17. Iskolai végzettsége:
C/18. Lakóhelye:
Irányítószám: ____
Település: _________________________
Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____
LépcsĘház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
C/19. Foglalkozása:
______________________________
C/20. Munkáltatójának neve:
______________________________
______________________________
C/21. Munkáltatójának székhelye:
Irányítószám: ____
Település: _________________________
Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____
LépcsĘház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
Ha a személy a kérelmezĘ házastársa, akkor a házasságkötés helye:
C/22. Ország:
______________________________
C/23. Település:
______________________________
C/24. Házastárs esetén a házasságkötés ____ év __ hónap __ nap
ideje:
C/25. Magyarországi családi életközösség kezdete:
____ év __ hónap __ nap
C/26. Ha a családtag biztosítja a letelepedést kérelmezĘ megélhetését, akkor
Havi jövedelme:
_________ HUF
A családtag által eltartottak és eltartásra jogosultak
__
száma:
Kelt: ............................

..........................................
aláírás
A hatóság tölti ki!
Gépi ügyszám: ___________

A hatóság tölti ki!
Betétlap sorszáma: __
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„D” betétlap
A kérelmezĘ külföldön élĘ letelepedését nem kérelmezĘ külföldi állampolgár
családtagja
D/1. A családtag és a kérelmezĘ viszonya: Ƒ Házastárs gyermeke Ƒ KérelmezĘ apja Ƒ KérelmezĘ anyja
Ƒ KérelmezĘ házastársa Ƒ KérelmezĘ gyermeke Ƒ KérelmezĘ és házastársának eltartott felmenĘje
D/2. A kérelmezĘ kiskorú gyermeke esetén a gyermek adatai szerepelnek a kérelmezĘ útlevelében? (A
IV/7-es kérdésben meg kell adni a gyermek nevét!)
Ƒ Igen
Ƒ Nem
D/3. A kérelmezĘnek eltartási kötelezettsége van a családtaggal szemben? (A XXI/24-es kérdésben meg
kell adni a családtag nevét!)
Ƒ Igen
Ƒ Nem
Családtag neve
D/4. Családi neve:
______________________________
D/5. Utóneve(i):
______________________________
ElĘzĘ vagy születési neve
D/6. Családi neve:
______________________________
D/7. Utóneve(i):
______________________________
Anyja születési neve
D/8. Családi neve:
______________________________
D/9. Utóneve(i):
______________________________
Születési helye
D/10. Ország:
______________________________
D/11. Település:
______________________________
D/12. Születési ideje:
____ év __ hónap __ nap
D/13. Neme:
Férfi: Ƒ NĘ: Ƒ
D/14. Állampolgársága(i):
______________________________
______________________________
D/15. Nemzetisége:
______________________________
D/16. Lakóhelye:
Irányítószám:
_________
Ország:
______________________________
Település:
______________________________
Közterület neve:
______________________________
Házszám:
___________
Épület, lépcsĘház, emelet, ajtó:
________________
D/17. Foglalkozása:
______________________________
D/18. Munkáltatójának neve:
______________________________
______________________________
Ha a személy a kérelmezĘ házastársa, akkor a házasságkötés helye:
D/19. Ország:
______________________________
D/20. Település:
______________________________
D/21. Házastárs esetén a házasságkötés ____ év __ hónap __ nap
ideje:
Kelt: ............................
..........................................
aláírás
A hatóság tölti ki!
Gépi ügyszám: ___________

A hatóság tölti ki!
Betétlap sorszáma: __
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„E” betétlap
A kérelemben megjelölt jövĘbeni lakóhely bejelentésére
KérelmezĘ neve
1. Családi neve:
______________________________
2. Utóneve(i):
______________________________
A kérelmezĘ születési helye
3. Ország:
______________________________
4. Település:
______________________________
5. KérelmezĘ születési ideje:
____ év __ hónap __ nap
6. A kérelmezĘ állampolgársága:
______________________________
7. JövĘbeni magyarországi lakóhelyének a címe:
Irányítószám: ____
Település: _________________________
Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____
LépcsĘház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
A jövĘbeni magyarországi lakóhelyének adatai
8. A lakásban való tartózkodás jogcíme:
Ƒ Tulajdonos
Ƒ AlbérlĘ
Ƒ BérlĘ
Ƒ Családtag
Ƒ HaszonélvezĘ
Ƒ Egyéb, éspedig ____________________
9. Szobák száma: _ + _ 1/2
10. Lakás alapterülete:____._ m2
11. A lakásban tartózkodó személyek száma (a kérelmezĘvel együtt): __
12. A kérelmezĘ által kizárólagosan használt szobák száma:
__
13. Alapterülete: ____._ m2
14. Meddig tartózkodhat lakásban:
_ Határozatlan ideig
_ Határozott ideig, éspedig
Kelt: ............................

____év __ hónap __ nap
..........................................
szállásadó aláírása

A hatóság tölti ki!
Gépi ügyszám: ___________

A hatóság tölti ki!
Betétlap sorszáma: __
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„F” betétlap
A kérelemhez mellékelt okiratok jegyzéke
Okirat típusa

Száma

Kelte

A felsorolt okiratokat átvettem.
Kelt: ............................
..........................................
ügyintézĘ aláírása
„
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4. melléklet a 12/2010. (XII. 23.) BM rendelethez
„21. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

Tartózkodási okmány cseréje iránti kérelem
Hatóság tölti ki!
KérdĘívet átvevĘ hatóság (kód és név):
______
_______________
_______________
KérdĘív átvételének dátuma:
____ év __ hónap __ nap

Gépi ügyszám: _________

Arcfénykép

KérdĘívet adatrögzítĘ hatóság (kód és név):
______
_______________
_______________
A gépi adatrögzítés dátuma:
____ év __ hónap __ nap
Kérjük olvashatóan, nyomtatott, latin betĦkkel
kitölteni!

[KérelmezĘ (törvényes képviselĘ) saját kezĦ
aláírás mintája.] Az aláírásnak teljes terjedelmével
a keretvonalon belülre kell esni!

I. KérelmezĘ okmány szerinti adatai
1. Családi neve:
______________________________
2. Utóneve(i):
______________________________
3. Születési ideje:
____ év __ hónap __ nap
4. Útlevelének száma:
____________________
5. A tartózkodási engedély okmány száma:
____________________
6. Szálláshelye/Lakóhelye:
Irányítószám: ____
Település: _________________________
Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____
LépcsĘház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
II. Milyen adatváltozást kíván bejelenteni? (Több válasz is megjelölhetĘ!)
Ƒ Családi nevének megváltozását
Ƒ Utóneve megváltozását
Ƒ Neme megváltozását
Ƒ Állampolgársága megváltozását
Ƒ Egyéb változást, éspedig
_________________________
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Neve:
7. Családi neve:
_________________________
8. Utóneve(i):
_________________________
9. Neme:
Férfi: Ƒ
NĘ: Ƒ
10. Állampolgársága:
_________________________
11. Egyéb adatai:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

A hatóság tölti ki!
A _________ számú tartózkodási engedélyt bevontam, és a leadott okmányt átvettem.
Kelt: ................................
P. H.

............................................................
(az ügyintézĘ aláírása)
A _________ számú tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ................................
............................................................
(a kérelmezĘ aláírása)

TÁJÉKOZTATÓ
A kérelmet a bejelentett szálláshely/lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóságnál kell
elĘterjeszteni. A kérelemhez mellékelni kell:
– az adatváltozást igazoló okmányt vagy annak hiteles másolatát,
– az érvényes tartózkodási engedély okmányt,
– 1 db arcfényképet.
Az eljárásért a külön jogszabályban meghatározott mértékĦ igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
Ha a letelepedési engedély okmány gyártáshibás vagy az abba bejegyzett adatot tévesen tartalmazza,
azt a regionális igazgatóság díjmentesen kicseréli.”
„
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5. melléklet a 12/2010. (XII. 23.) BM rendelethez
„22. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

Tartózkodási okmány pótlása iránti kérelem
A hatóság tölti ki!
Kérelmet átvevĘ hatóság (kód és név):
______
_______________
_______________
Kérelem átvételének dátuma:
____ év __ hónap __ nap

Kérelem adatbevitelét végzĘ szerv (kód és név):
______
_______________
_______________
Adatbevitel dátuma:
____ év __ hónap __ nap
Kérjük olvashatóan, nyomtatott, latin betĦkkel
kitölteni!

Gépi ügyszám: _________

Arcfénykép

[KérelmezĘ (törvényes képviselĘ) saját kezĦ
aláírás mintája.] Az aláírásnak teljes terjedelmével
a keretvonalon belülre kell esni!

I. A kérelmezĘ adatai
1. Családi neve:
______________________________
2. Utóneve(i):
______________________________
3. Születési ideje:
____ év __ hónap __ nap
4. Útlevelének száma:
____________________
5. A cserélendĘ tartózkodási engedély okmány száma:
____________________
6. Szálláshelyének/Lakóhelyének pontos címe:
Irányítószám: ____
Település: _________________________
Kerület: __
Közterület neve: ____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________
Házszám: __________
Épület: ____
LépcsĘház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
7. Bejelentem, hogy a tartózkodási engedély okmányom
Ƒ Elveszett.
Ƒ Eltulajdonították.
Ƒ Megsemmisült.
Ƒ Megrongálódott.
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Az esemény részletes leírása

Kelt: .................................................
...............................................................
(a kérelmezĘ aláírása)

A hatóság tölti ki!
A _________ számú megrongálódott tartózkodási engedélyt bevontam, és a leadott okmányt átvettem.
Kelt: ..........................................
P. H.
.........................................................................
(az ügyintézĘ aláírása)
A _________ számú tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ..........................................
.........................................................................
(a kérelmezĘ aláírása)

TÁJÉKOZTATÓ
A kérelmet a bejelentett szálláshely/lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóságnál kell
elĘterjeszteni. A kérelemhez mellékelni kell:
– 1 db arcfényképet,
– a megrongálódott tartózkodási engedély okmányt
– egyéb dokumentum (pl. feljelentési jegyzĘkönyv, hatósági igazolás stb.)
Az eljárásért a külön jogszabályban meghatározott mértékĦ igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
Ha az elveszettnek hitt okmányt az új okmány kiadása elĘtt megtalálják, azt a jogosultjának az illetékes
regionális igazgatóság visszaadja.”
„
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6. melléklet a 12/2010. (XII. 23.) BM rendelethez
Az R1. 23. melléklet a 3. pontot követõen a következõ szöveggel egészül ki:

„BETÉTLAP
a bevándorolt/letelepedett szülõk Magyarországon született gyermeke bejelentésérõl kiállított adatlaphoz
Az anya ( törvényes képviselõ) adatai:
Neve: ...........................................................................................................................................................................................................................
Leánykori neve: .......................................................................................................................................................................................................
Születési helye: ........................................................................................................................................................................................................
Születési ideje: .........................................................................................................................................................................................................
Anyja leánykori neve: ...........................................................................................................................................................................................
Állampolgársága: ...................................................................................................................................................................................................
Útlevelének száma: ................................................................................................................................................................................................
Magyarországi lakcíme: .......................................................................................................................................................................................
Tartózkodásának jogcíme: ..................................................................................................................................................................................
Magyarországi tartózkodásra jogosító engedélyének száma: ..............................................................................................................
Magyarországi tartózkodásra jogosító engedélyének érvényessége: ................................................................................................
Az apa ( törvényes képviselõ) adatai:
Neve: ...........................................................................................................................................................................................................................
Elõzõ neve: ................................................................................................................................................................................................................
Születési helye: ........................................................................................................................................................................................................
Születési ideje: .........................................................................................................................................................................................................
Anyja leánykori neve: ...........................................................................................................................................................................................
Állampolgársága: ...................................................................................................................................................................................................
Útlevelének száma: ................................................................................................................................................................................................
Magyarországi lakcíme: .......................................................................................................................................................................................
Tartózkodásának jogcíme: ..................................................................................................................................................................................
Magyarországi tartózkodásra jogosító engedélyének száma: ..............................................................................................................
Magyarországi tartózkodásra jogosító engedélyének érvényessége: ................................................................................................
...................................., 20..............................................................

Anya (törvényes képviselõ) aláírása

Apa (törvényes képviselõ) aláírása”
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7. melléklet a 12/2010. (XII. 23.) BM rendelethez
„27. melléklet a 25/2007 (V. 31.) IRM rendelethez
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8. melléklet a 12/2010. (XII. 23.) BM rendelethez
„28. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem
Gépi ügyszám: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ

Kérelmet átvevĘ hatóság:
Kérelem adatbevitelét végzĘ szerv:
Ƒ Tartózkodási engedély kiadása elsĘ alkalommal
beutazás helye:

Arcfénykép

beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Nemzeti vízum száma és érvényessége:
H ƑƑƑƑƑƑƑƑ ......... év ........ hó ........ nap
Ƒ Tartózkodási engedély meghosszabbítása
Tartózkodási engedély száma és érvényessége:

A kérelmezĘ (törvényes képviselĘ) aláírása.
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon
belülre kell esni!

H ƑƑƑƑƑƑƑƑ ......... év ........ hó ........ nap
1. A kérelmezĘ személyes adatai
családi név (útlevél szerint):
születési családi név:

utónév (útlevél szerint):
születési utónév:
családi állapot:
Ƒ nĘtlen/hajadon
Ƒ özvegy
Ƒ házas
Ƒ elvált

nem:
anyja születési családi és utóneve:
Ƒ férfi Ƒ nĘ
születési idĘ:
születési hely (település):
............ év ............ hó ........... nap
állampolgársága:
utolsó állandó külföldi lakóhelye:

ország:

nemzetisége (nem kötelezĘ kitölteni):
iskolai végzettsége*:

szakképzettsége*:
Ƒ alapfokú Ƒ középfokú Ƒ felsĘfokú

Mo.-ra érkezést megelĘzĘ
foglalkozás*:

2. A kérelmezĘ útlevelének adatai
kiállításának ideje, helye:
útlevél száma:
útlevél típusa:
Ƒ magánútlevél Ƒ szolgálati Ƒ diplomata Ƒ egyéb

............ év ............ hó ........... nap
érvényességi ideje:
............ év ............ hó ........... nap
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3. A tartózkodás tervezett idĘtartama és indokai
Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?
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ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ nap

͘ Magyar nyelv megĘrzése, ápolása
͘ Kulturális, nemzeti önazonosság megĘrzése
͘ Államilag elismert közép- vagy felsĘfokú oktatásban való részvételen kívüli
oktatás, illetve tanulmányokkal összegfüggĘ ismeretek gyarapítása
͘ Családegyesítést kivéve, családi kapcsolatok erĘsítése
4. A kérelmezĘ magyarországi szálláshelyének adatai
irányítószám:
település:
közterület neve:
közterület jellege: házszám:
épület:
lépcsĘház:
emelet:
a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:

ajtó:

Ƒ tulajdonos Ƒ bérlĘ Ƒ családtag Ƒ szívességi lakáshasználó Ƒ egyéb, éspedig:
5. A kérelmezĘt fogadó családtag / egyéb személy
családi neve:
utóneve:
születési családi név:
születési utónév:
születési idĘ:
születési hely (település):
ország:
.......... év ........ hó ........ nap
családi kapcsolat:
Ƒ szülĘ Ƒ házastárs Ƒ szülĘ házastársa Ƒ gyámolt
állampolgársága:
Ƒ gyermek vagy távolabbi leszármazó, illetve ennek
házastársa Ƒ egyéb
tartózkodás jogcíme, ha nem magyar állampolgár
Ƒ tartózkodási vízum Ƒ tartózkodási engedély
Ƒ bevándorlási engedély Ƒ letelepedési engedély
Ƒ ideiglenes letelepedési engedély Ƒ nemzeti
személyi igazolványának/tartózkodási engedélyének száma:
letelepedési engedély Ƒ EK letelepedési engedély
Ƒ menekültként elismert
6. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok
Ki biztosítja magyarországi megélhetését?
családtag rendelkezésére álló
kérelmezĘ rendelkezésére álló
megtakarítás:
megtakarítás:
Ƒ családtag Ƒ kérelmezĘ
családtag munkáltatója (név, székhely):
családtag havi bruttó jövedelme:
kérelmezĘ munkáltatója (név, székhely):
kérelmezĘ havi bruttó jövedelme:
7. A vissza- vagy továbbutazás feltételei
JogszerĦ tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy
Milyen közlekedési eszközzel?
tovább?
útlevéllel?
vízummal?
menetjeggyel?
anyagi fedezettel?
Rendelkezik-e a szükséges
Ƒ igen Ƒ nem
Ƒ igen Ƒ nem
Ƒ igen Ƒ nem
Ƒ igen, összege:
Ƒ nem
8. KérelmezĘ Magyarországon tartózkodó házastársa, gyermeke, szülĘje
tartózkodása jogcíme:
Ƒ vízum
Ƒ tartózkodási vízum
Ƒ tartózkodási engedély
Ƒ letelepedési engedély
születési hely,
Ƒ ideiglenes letelepedési
név/rokonság foka:
állampolgárság:
Ƒ nemzeti letelepedési
idĘ:
engedély
engedély
Ƒ EK letelepedési engedély
Ƒ bevándorlási engedély
Ƒ egyéb
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név/rokonság foka:

születési hely,
idĘ:

állampolgárság:

név/rokonság foka:

születési hely,
idĘ:

állampolgárság:

tartózkodása jogcíme:
Ƒ vízum
Ƒ tartózkodási vízum
Ƒ tartózkodási engedély
Ƒ letelepedési engedély
Ƒ ideiglenes letelepedési
Ƒ nemzeti letelepedési
engedély
engedély
Ƒ EK letelepedési engedély
Ƒ bevándorlási engedély
Ƒ egyéb
tartózkodása jogcíme:
Ƒ vízum
Ƒ tartózkodási vízum
Ƒ tartózkodási engedély
Ƒ letelepedési engedély
Ƒ ideiglenes letelepedési
Ƒ nemzeti letelepedési
engedély
engedély
Ƒ EK letelepedési engedély
Ƒ bevándorlási engedély
Ƒ egyéb

9. Egyéb adatok
Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körĦ egészségbiztosítással?
Ƒ igen Ƒ nem
Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?
Ƒ igen Ƒ nem
Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bĦncselekmény miatt, és milyen
büntetést róttak ki?
Ƒ igen Ƒ nem
Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?
Ƒ igen Ƒ nem
............ év ............ hó ........... nap
Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz
fertĘzĘ betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy
paratífusz kórokozóit?
Ƒ igen Ƒ nem
Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertĘzĘképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van,
részesül-e kötelezĘ és rendszeres egészségügyi ellátásban?
Ƒ igen Ƒ nem
Kijelentem, hogy az elĘzĘekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan
adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.
.....................................................
Kelt: ......................................................
aláírás
Illetékbélyeg helye:

A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmezĘ magyarországi tartózkodását ........................................................... célból
ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ napig engedélyezem.
......................................................
Kelt: ........................................................................
(aláírás, pecsét)
Kiadott tartózkodási engedély száma: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
A tartózkodási engedélyt átvettem.
......................................................
Kelt: ........................................................................
(a kérelmezĘ aláírása)
Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................
Az elutasítás kelte: ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ nap
Az elutasítás indoka (röviden):
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TÁJÉKOZTATÓ
A tartózkodási engedély iránti kérelmet legkésĘbb a tartózkodási jogosultság lejártát megelĘzĘen 30 nappal a
szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságnál az okiratok egyidejĦ csatolásával, személyesen lehet
elĘterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt
be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig
érvényesnek kell lennie.
A kérelemhez csatolandó mellékletek:
ƒ a családi kapcsolat igazolására
• születési anyakönyvi kivonat
• házassági anyakönyvi kivonat
• örökbefogadott esetén örökbefogadásról szóló okirat
• egyéb családi kapcsolat fennállását igazoló okirat
ƒ a lakhatás jogcímét igazoló okirat
• tulajdonában álló ingatlan esetén tulajdoni lap
• lakásbérleti szerzĘdés
• szívességi lakáshasználatról szóló okirat
• egyéb okirat
ƒ a megélhetést igazoló okirat
• a fogadó családtag eltartást vállaló nyilatkozata
• elĘzĘ évi adóhatósági jövedelemigazolás
• munkáltató által kiállított jövedelemigazolás
• egyéb okirat
ƒ teljes körĦ egészségügyi ellátásra való jogosultságot igazoló okirat
Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is
felhívhatja!
Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának
alapjául szolgáló feltételek nem változtak meg, az ezt igazoló okiratot ismételten nem kell csatolnia.
Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra
vonatkozó igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához
való hozzájárulásnak minĘsül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez
szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell
teljesítenie.
„A” BETÉTLAP
A kérelmezĘ útlevelében szereplĘ, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai
Kérelmet átvevĘ hatóság:

Gépi ügyszám: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ

Kérelem adatbevitelét végzĘ szerv:
Ƒ Tartózkodási engedély kiadása elsĘ alkalommal
beutazás helye:
beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:
H ƑƑƑƑƑƑƑƑ ......... év ........ hó ........ nap
Ƒ Tartózkodási engedély meghosszabbítása
Tartózkodási engedély száma és érvényessége:

A kérelmezĘ (törvényes képviselĘ) aláírása.
Az aláírásnak a kereten belül kell maradnia!

H ƑƑƑƑƑƑƑƑ ......... év ........ hó ........ nap
1. A kiskorú gyermek személyes adatai
családi név (útlevél szerint):
születési családi név:
anyja születési családi és utóneve:

utónév (útlevél szerint):
születési utónév:
nem:
állampolgársága:
Ƒ férfi Ƒ nĘ
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születési idĘ:
születési hely (település):

ország:

............ év ............ hó ........... nap
2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai
irányítószám:
település:
közterület neve:
közterület jellege: házszám:
épület:
lépcsĘház:
emelet:
a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:

ajtó:

Ƒ tulajdonos Ƒ bérlĘ Ƒ családtag Ƒ szívességi lakáshasználó Ƒ egyéb, éspedig:
3. Egyéb adatok
Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz,
lepra, hastífusz fertĘzĘ betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a
hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
Ƒ igen Ƒ nem
Amennyiben a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertĘzĘképes, illetve kórokozó hordozó állapotban
van, részesül-e kötelezĘ és rendszeres egészségügyi ellátásban?
Ƒ igen Ƒ nem
A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmezĘ magyarországi tartózkodását ........................................................... célból
ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ napig engedélyezem.
.....................................................
Kelt: ........................................................................
(aláírás, pecsét)
Kiadott tartózkodási engedély száma: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
A tartózkodási engedélyt átvettem.
.....................................................
Kelt: ........................................................................
(a kérelmezĘ aláírása)
Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................
Az elutasítás kelte: ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ nap
Az elutasítás indoka (röviden):”
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9. melléklet a 12/2010. (XII. 23.) BM rendelethez
„29. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

NYILATKOZAT

a tartózkodási engedély iránti kérelem elutasítása esetén az önkéntes távozás
vállalására

Alulírott
családi név (útlevél szerint):
születési családi név:

utónév (útlevél szerint):
születési utónév:
családi állapot:
Ƒ nĘtlen/hajadon
Ƒ özvegy
Ƒ házas
Ƒ elvált

nem:
anyja születési családi és utóneve:
Ƒ férfi Ƒ nĘ
születési idĘ:
születési hely (település):
............ év ............ hó ........... nap
állampolgársága:
utolsó állandó külföldi lakóhelye:

ország:

nemzetisége (nem kötelezĘ kitölteni):

kiállításának ideje, helye:
útlevél száma:
............ év ............ hó ........... nap
érvényességi ideje:

útlevél típusa:
Ƒ magánútlevél Ƒ szolgálati Ƒ diplomata Ƒ egyéb

............ év ............ hó ........... nap

vállalom az Európai Unió tagállamainak önkéntes elhagyását:

igen
nem1
amennyiben a tartózkodási engedély iránti kérelem tárgyában jogerĘs és végrehajtható elutasító
döntés születik.

1

A megfelelĘ rész aláhúzandó”

MAGYAR KÖZLÖNY
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10. melléklet a 12/2010. (XII. 23.) BM rendelethez
„30. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

KÉRELEM
BEVÁNDOROLT/LETELEPEDETT KÜLFÖLDI ÚTI OKMÁNYÁNAK
KIADÁSÁRA/HOSSZABBÍTÁSÁRA
Hatóság tölti ki!

Kérelmet átvevĘ hatóság (kód és név):

Gépi ügyszám:

Kérelem átvételének dátuma:
év hónap nap

Arcfénykép

Kérelem adatbevitelét végzĘ szerv (kód és név):
Adatbevitel dátuma:
Év

hónap

nap

Kérjük olvashatóan, nyomtatott betĦkkel vagy
írógéppel, latin betĦkkel kitölteni!
/KérelmezĘ (törvényes képviselĘ) sajátkezĦ aláírása/
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

I. A kérelmezĘ adatai
1.Családi neve:
2.Utóneve(i):
3.Születési ideje:
4. Állampolgársága:
5.Magyarországi lakóhelyének pontos címe
Irányítószám:
Település:

Kerület:

Közterület neve:
Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
Házszám:
Épület:

LépcsĘház:

Emelet:

Ajtó:
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6.Kérem az idegenrendészeti hatóságtól:
elsĘ bevándorolt/letelepedett úti okmány kiállítását,
jelenlegi ____________ számú úti okmányom érvényességi idejének meghosszabbítását
jelenlegi ___________ számú elveszett/megrongálódott/eltulajdonított úti okmányom pótlását

A 7. pontban megjelöltek indokolása:

……………., 20... _____év_____------__ hó______ nap
_________________________
(kérelmezĘ aláírása)
Mellékletek:
a) 2 db arcfénykép,
b) kiskorú vagy gondnokság alatt álló külföldi esetén a szülĘk (törvényes képviselĘ) közjegyzĘ,
gyámhatóság vagy az idegenrendészeti hatóság elĘtt tett hozzájáruló nyilatkozata
c) bevándorolt/letelepedett külföldi állampolgár nyilatkozata arról, hogy a származási országa érvényes
útlevelével nem rendelkezik és az rajta kívül álló okból nem pótolható
d) illetékbélyeg
Hatóság tölti ki!
A kérelmezĘ bevándorlása/letelepedése engedélyezésének kelte:
A kérelmezĘ bevándorlási/letelepedési engedélyének száma: _______________________
A kérelmezĘ személyazonosító igazolványának száma:
________________________
A 2007. évi II. törvény 83.§-ban elĘírtaknak megfelel/nem felel meg.

Illetékbélyeg
helye

…………….., 20… _____év_____________ hó ______ nap
………………………………
(ügyintézĘ aláírása)

Az úti okmány kiadását/érvényének meghosszabbítását engedélyezem/nem engedélyezem:
……………, 20… _____év_____________ hó _____ nap
__________________________
engedélyezĘ aláírása
A kérelmezĘ tölti ki:
A mai napon a ___________________ számú, _____________________________-ig
érvényes bevándorolt/letelepedett úti okmányomat átvettem:

………….., 20….. ___év________ hó_____ nap
kérelmezĘ (törvényes képviselĘ)”

MAGYAR KÖZLÖNY
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11. melléklet a 12/2010. (XII. 23.) BM rendelethez
„31. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

KÉRELEM
HONTALANKÉNT ELISMERT SZEMÉLY ÚTI OKMÁNYÁNAK
KIADÁSÁRA/HOSSZABBÍTÁSÁRA
Hatóság tölti ki!

Kérelmet átvevĘ hatóság (kód és név):
Év hónap nap

Kérelem átvételének dátuma:
év hónap
nap

Gépi ügyszám:

Arcfénykép

Kérelem adatbevitelét végzĘ szerv (kód és név):

Adatbevitel dátuma:
év

hónap

nap
/KérelmezĘ (törvényes képviselĘ) sajátkezĦ aláírása/
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

Kérjük olvashatóan, nyomtatott betĦkkel vagy
írógéppel, latin betĦkkel kitölteni!

I. A kérelmezĘ adatai
1.Családi neve:
2.Utóneve(i):
3.Születési ideje:

4.Megszünt állampolgársága:
5.Állampolgársága megszĦnésének idĘpontja:
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6.Magyarországi szállásának/lakóhelyének pontos címe
Irányítószám:
Település:

Kerület:

Közterület neve:
Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
Házszám:
Épület:

LépcsĘház:

Emelet:

Ajtó:

7.Kérem az idegenrendészeti hatóságtól:
elsĘ hontalan úti okmány kiállítását,
jelenlegi ____________ számú úti okmányom érvényességi idejének meghosszabbítását
jelenlegi ___________ számú elveszett/megrongálódott/eltulajdonított úti okmányom pótlását
Kijelentem, hogy jelenleg nem rendelkezem külföldi állampolgársággal.
Hatóság tölti ki!
A kérelmezĘ hontalan státusza megállapításának kelte:
A kérelmezĘ tartózkodási/bevándorlási/letelepedési engedélyének száma:
A kérelmezĘ személyazonosító igazolványának száma:
A 2007. évi II. törvény 85.§-ban elĘírtaknak megfelel/nem felel meg.
Illetékbélyeg
…………, 20… _________év_________ hó ______ nap

helye
………………………………

Az úti okmány kiadását/érvényének meghosszabbítását engedélyezem/nem engedélyezem:

…………, 20…. _______év ___________ hó _____ nap
__________________________
engedélyezĘ aláírása

A kérelmezĘ tölti ki:
A mai napon a ___________________ számú, _____________________________-ig
érvényes hontalan úti okmányomat átvettem:

…………., 20….. ____év_______ hó_____ nap
_________________________
kérelmezĘ (törvényes képviselĘ)”

MAGYAR KÖZLÖNY
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12. melléklet a 12/2010. (XII. 23.) BM rendelethez
„2. melléklet a 28/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

Az egyes eljárások díja
I.

II.

III.

Vízumdíjak
1. A három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum elutasítása, megsemmisítése,
visszavonása tárgyában hozott döntés elleni fellebbezés díja külképviseleten elõterjesztett
fellebbezés esetén
2. A három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum megsemmisítése,
visszavonása tárgyában hozott döntés elleni fellebbezés díja belföldön elõterjesztett
fellebbezés esetén
3. Szezonális munkavállalási vízum kiadására irányuló eljárás díja
4. Kishatárforgalmi engedély tárgyában hozott döntés elleni fellebbezés díja külképviseleten
elõterjesztett fellebbezés esetén
Tartózkodási engedéllyel összefüggõ igazgatási szolgáltatási díjak
1. Tartózkodási engedély kiadására és a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum
kiadására irányuló eljárás díja
2. Tartózkodási engedély kiadása és a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum kiadása
tárgyában hozott döntés elleni fellebbezés díja, a fellebbezés külképviseleten történõ
elõterjesztése esetén
3. Tartózkodási engedély kiadására irányuló eljárás díja belföldi kérelmezés esetén
4. Tartózkodási engedély meghosszabbítására irányuló eljárás díja
5. Tartózkodási engedély kiállítására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem esetén
6. Tartózkodási engedély kiállítására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén
Bevándorolt, illetve letelepedett státuszt igazoló okmányokkal összefüggõ igazgatási szolgáltatási díjak
1. Bevándorolt státuszt igazoló okmány meghosszabbítására irányuló eljárás díja
2. Bevándorolt státuszt igazoló okmány kiadására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti
kérelem esetén
3. Bevándorolt státuszt igazoló okmány kiadására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti
kérelem esetén
4. Letelepedési engedély meghosszabbítására irányuló eljárás díja
5. Letelepedési engedély kiadására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem esetén
6. Letelepedési engedély kiadására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén
7. Ideiglenes letelepedési engedély kiadására irányuló eljárás díja
8. Ideiglenes letelepedési engedély meghosszabbítására irányuló eljárás díja
9. Ideiglenes letelepedési engedély kiállítására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti
kérelem esetén
10. Ideiglenes letelepedési engedély kiállítására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti
kérelem esetén
11. Nemzeti letelepedési engedély kiadására irányuló eljárás díja
12. Nemzeti letelepedési engedély meghosszabbítására irányuló eljárás díja
13. Nemzeti letelepedési engedély kiállítására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti
kérelem esetén
14. Nemzeti letelepedési engedély kiállítására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem
esetén
15. EK letelepedési engedély kiadására irányuló eljárás díja
16. EK letelepedési engedély meghosszabbítására irányuló eljárás díja

30 EUR

8 300 Ft
40 EUR
10 EUR

60 EUR

20 EUR
18 000 Ft
10 000 Ft
10 000 Ft
10 000 Ft

10 000 Ft
10 000 Ft
10 000 Ft
10 000 Ft
10 000 Ft
10 000 Ft
10 000 Ft
10 000 Ft
10 000 Ft
10 000 Ft
10 000 Ft
10 000 Ft
10 000 Ft
10 000 Ft
10 000 Ft
10 000 Ft
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17. EK letelepedési engedély kiállítására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem
esetén
18. EK letelepedési engedély kiállítására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem
esetén
IV.

Úti okmányok kiállításával kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak
Hontalan útlevél kiadására irányuló eljárás díja
Hontalan útlevél meghosszabbítására irányuló eljárás díja
Hontalan útlevél kiadására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem esetén
Hontalan útlevél kiadására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén
A bevándorolt vagy letelepedett személy számára útlevél kiadására irányuló eljárás díja
A bevándorolt vagy letelepedett személy számára útlevél kiadására irányuló eljárás díja
az okmány pótlása iránti kérelem esetén
7. A bevándorolt vagy letelepedett személy számára útlevél kiadására irányuló eljárás díja
az okmány cseréje iránti kérelem esetén
8. Egyszeri utazásra jogosító utazási igazolvány kiállítására irányuló eljárás díja
a) külföldön
b) belföldön
1.
2.
3.
4.
5.
6.

V.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

VI.
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10 000 Ft
10 000 Ft

5 000 Ft
3 000 Ft
4 000 Ft
3 000 Ft
5 000 Ft
5 000 Ft
4 000 Ft
20 EUR
4 000 Ft

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek részére kiállított okmányokkal összefüggõ igazgatási
szolgáltatási díjak
Regisztrációs igazolás kiállítására irányuló eljárás díja
1 000 Ft
Magyar állampolgár harmadik országbeli családtagja részére tartózkodási kártya kiadására
irányuló eljárás díja
10 000 Ft
Magyar állampolgár harmadik országbeli családtagja részére tartózkodási kártya
meghosszabbítására irányuló eljárás díja
10 000 Ft
Magyar állampolgár harmadik országbeli családtagja részére tartózkodási kártya kiállítására
irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem esetén
10 000 Ft
Magyar állampolgár harmadik országbeli családtagja részére tartózkodási kártya kiállítására
irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén
10 000 Ft
EGT állampolgár harmadik országbeli családtagja részére tartózkodási kártya kiadására
irányuló eljárás díja
1 500 Ft
EGT állampolgár harmadik országbeli családtagja részére tartózkodási kártya
meghosszabbítására irányuló eljárás díja
1 500 Ft
EGT állampolgár harmadik országbeli családtagja részére tartózkodási kártya kiállítására
irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem esetén
1 500 Ft
EGT állampolgár harmadik országbeli családtagja részére tartózkodási kártya kiállítására
irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén
1 500 Ft
Állandó tartózkodási kártya kiadására irányuló eljárás díja
1 500 Ft
Állandó tartózkodási kártya kiállítására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem
esetén
1 500 Ft
Állandó tartózkodási kártya kiállítására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem
esetén
1 500 Ft

Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak
1. Meghívólevél hatósági záradékkal történõ ellátására irányuló eljárás díja
2. Fellebbezési kérelem díja

4 000 Ft
5 500 Ft
”
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A nemzetgazdasági miniszter 12/2010. (XII. 23.) NGM rendelete
a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos
egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló
8/2005. (II. 8.) PM rendelet módosításáról
A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény 7. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

A prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói
költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §
(1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet hatálya kiterjed:)
„a) a PéPtv. 3–5. §-ában meghatározott, a prémiumévek programban részt vevõ, valamint a különleges foglalkoztatási
állományba helyezett köztisztviselõre, ügykezelõre, kormánytisztviselõre, kormányzati ügykezelõre, munkavállalóra,
közalkalmazottra (a továbbiakban együtt: közszolgálati alkalmazott),”

2. §

Az R. 3. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az irányító szerv 2010. december 28-ig korrekciós igényt jelenthet be az államháztartásért felelõs miniszterhez
a teljes 2010. évre vonatkozóan, a 4. számú melléklet szerint, külön adatlapon, negyedéves bontásban.”

3. §

Az R. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § E rendelet alkalmazásában irányító szerv: a prémiumévek programban a költségvetési megtérítési igény
szempontjából irányító szervek:
a) a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény 1. § (2) bekezdése szerinti központi államigazgatási szerv, illetve a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
vonatkozásában a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,
b) a PéPtv. 1. § (1) bekezdés d) pontja szerinti 100%-os állami tulajdonban lévõ munkáltatók vonatkozásában
a fõtevékenységük szerinti feladatkörrel rendelkezõ minisztérium,
c) a PéPtv. 4. § (10) bekezdése vonatkozásában a jogelõd költségvetési szervet irányító minisztérium.”

4. §

(1) Az R. 3. § (1) bekezdésében az „a Pénzügyminisztériumhoz” szövegrész helyébe az „az államháztartásért felelõs
miniszterhez” szöveg, 3. § (1)–(3) bekezdésében az „a Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe az „az
államháztartásért felelõs miniszter” szöveg, 4. §-ában az „A Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe az „Az
államháztartásért felelõs miniszter” szöveg lép.
(2) Az R. 4. §-ában a „X. Miniszterelnökség fejezet, 20. cím, 2. alcím, 1. Különféle személyi kifizetések jogcímcsoport”
szövegrész helyébe a „X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 19. cím, 2. alcím, 1. Különféle kifizetések
jogcímcsoport” szöveg lép.

5. §

(1) Az R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az R. 4. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az R. 5. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 12/2010. (XII. 23.) NGM rendelethez
„1. számú melléklet a 8/2005. (II. 8.) PM rendelethez

Igénylõlap
a PéPtv. 4. § (8), 5. § (3), 6. § (1) bekezdésében foglalt költségvetési megtérítés folyósításához
(a munkáltató tölti ki)
1. Munkáltató megnevezése: ...................................................................................................................
2. Költségvetési törzskönyvi azonosító száma:
Cégjegyzékszáma:
3. Elszámolási idõszak
4. Érintett létszám (fõ)
ebbõl:
prémiumévek programban részt vevõ
különleges foglalkoztatási állományba helyezett
5. *A kifizetett személyi juttatás összege (E Ft)
ebbõl:
prémiumévek programmal összefüggõ (E Ft)
különleges foglalkoztatási állománnyal összefüggõ (E Ft)
6. Munkáltatói közterhek összesen (E Ft)
ebbõl:
prémiumévek programmal összefüggõ (E Ft)
különleges foglalkoztatási állománnyal összefüggõ (E Ft)
7. A 6. pont összesenbõl:
Nyugdíjbiztosítási járulék (E Ft)
Egészségbiztosítási járulék (E Ft)
Munkaerõpiaci járulék (E Ft)
Egyes természetbeni és egyéb béren kívüli juttatások után a kifizetõt terhelõ
Szja összege (Dologi kiadások) (E Ft)
8. Az illetmény és közterhek együttes összege (E Ft)
ebbõl:
prémiumévek programmal összefüggõ (E Ft)
különleges foglalkoztatási állománnyal összefüggõ (E Ft)

/vagy
Cg.

-

-

-

* A PéPtv. 6. § (1) bekezdése szerinti juttatások

A munkáltató a PéPtv. 6. § (2) bekezdésében foglalt feltételt vállalja
A munkáltató költségvetési engedélyezett létszámkerete [PéPtv. 6. § (2)]
idõpont (az elszámolási idõszak utolsó napja):
létszám:
Felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az igénybejelentésben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: .................... év ................. hó ........ nap
..........................................
cégszerû aláírás
(irányító szerv, helyi önkormányzat, társulás tölti ki)
1. Beérkezés dátuma:
2. Nyilvántartásba vétel száma:
”

2.
Cím, alcím
megnevezése

Kelt: .................... év ................. hó ........ nap

Cím, alcím megnevezése

Együtt

3. A kifizetett személyi juttatás összege

Különleges
Prémiumévek
foglalkoztatás
program
i állomány

Irányító szerv összesen:

Cím

Tájékoztató adat

Irányító szerv
összesen:

1.
Cím

Prémiumévek programban részt
vevõk létszáma az elszámolási
idõszak utolsó napján (fõ)

Különleges
Prémiumévek
foglalkoztatás
program
i állomány

Különleges
Prémiumévek
foglalkoztatás
program
i állomány

Együtt

..................................................
cégszerû aláírás”

Különleges foglalkoztatási
állomány

Változás az elõzõ igénylés idõszakához viszonyítva (fõ)

Együtt

Ezer Ft-ban
6. Személyi juttatás és munkaadói közterhek
együtt (3+4+5)

Prémiumévek program

Különleges
Prémiumévek
foglalkoztatás
program
i állomány

5. Egyes természetbeni és béren kívüli
juttatások után a kifizetõt terhelõ Szja
összege (Dologi kiadások)

Különleges foglalkoztatási
állományban lévõk létszáma
az elszámolási idõszak utolsó
napján (fõ)

Együtt

4. Munkaadói közterhek
– kivéve: egyes természetbeni és béren kívüli
juttatások után a kifizetõt terhelõ Szja
összege (Dologi kiadások)

•

Irányító szerv megnevezése, száma: ..................................................................
Elszámolási idõszak:
-

Igénylõlap a PéPtv. 4. § (8), 5. § (3), 6. § (1) bekezdésében foglalt költségvetési megtérítés folyósításához
(az irányító szerv tölti ki)

„4. számú melléklet a 8/2005. (II. 8.) PM rendelethez

2. melléklet a 12/2010. (XII. 23.) NGM rendelethez
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Együtt

Költségvetési szerv megnevezése

Különleges
Prémiumévek
foglalkoztatás
program
i állomány

3. A kifizetett személyi juttatás összege

Prémiumévek programban részt
vevõk létszáma az elszámolási
idõszak utolsó napján (fõ)

Különleges
Prémiumévek
foglalkoztatás
program
i állomány
Együtt

Ezer Ft-ban

Prémiumévek program

Együtt

................................................
cégszerû aláírás”

Különleges foglalkoztatási
állomány

Különleges
Prémiumévek
foglalkoztatás
program
i állomány

6. Személyi juttatás és munkaadói közterhek
együtt (3+4+5)

Változás az elõzõ igénylés
idõszakához viszonyítva (fõ)

Különleges
Prémiumévek
foglalkoztatás
program
i állomány

5. Egyes természetbeni és béren kívüli
juttatások után a kifizetõt terhelõ Szja
összege (Dologi kiadások)

Különleges foglalkoztatási
állományban lévõk létszáma
az elszámolási idõszak utolsó
napján (fõ)

Együtt

4. Munkaadói közterhek
– kivéve: egyes természetbeni és béren kívüli
juttatások után a kifizetõt terhelõ Szja
összege (Dologi kiadások)
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Kelt: .................... év ................. hó ........ nap

Helyi önkormányzat,
társulás összesen:

Sorszám

Tájékoztató adat

Helyi önkormányzat,
társulás összesen:

1.
Sorszám

2.
Költségvetési
szerv
megnevezése

Helyi önkormányzat, társulás megnevezése: ..................................................................
KSH kódja:
Elszámolási idõszak:
-

Igénylõlap a PéPtv. 4. § (8), 5. § (3), 6. § (1) bekezdésében foglalt költségvetési megtérítés folyósításához
(helyi önkormányzat, társulás tölti ki)

„5. számú melléklet a 8/2005. (II. 8.) PM rendelethez

3. melléklet a 12/2010. (XII. 23.) NGM rendelethez
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A nemzeti erõforrás miniszter 18/2010. (XII. 23.) NEFMI rendelete
egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a naptári napban történõ
határidõ-számítással összefüggésben szükséges módosításáról
Az 1. § (1) bekezdése tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés x) pontjában,
az 1. § (2) bekezdése tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (2) bekezdésének f) pontjában,
az 1. § (3) bekezdése tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény 67. §-a
(3) bekezdésének a) pontjában,
az 1. § (5) bekezdése tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés u) pontjában,
az 1. § (6) bekezdése tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés a) pont ac) alpontjában,
az 1. § (7) bekezdése tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ib), ic) és
id) alpontjában
kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, valamint
az 1. § (4) bekezdése tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás
alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:
1. §

(1) A természetes gyógytényezõkrõl szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet 21. § (3) bekezdésében a „negyvenöt
munkanapon” szövegrész helyébe a „hatvan napon” szöveg lép.
(2) Az egészségügyi ágazat radiológiai mérõ és adatszolgáltató hálózata felépítésérõl és mûködésérõl szóló 8/2002.
(III. 12.) EüM rendelet 3. § (4) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg lép.
(3) az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek elismerésérõl, továbbá az oklevelek külföldi
elismertetéséhez szükséges hatósági bizonyítványok kiadásának egyes eljárási szabályairól szóló 30/2008. (VII. 25.)
EüM rendelet
a) 3. § (3) bekezdésében és 7. § (2) és (6) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon”
szöveg,
b) 7. § (4) bekezdésében a „huszonkét munkanappal” szövegrész helyébe a „harminc nappal” szöveg,
c) 14. § (1) bekezdésében a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg,
d) 14. § (2) bekezdésében a „negyvenöt munkanapon” szövegrész helyébe a „hatvan napon” szöveg
lép.
(4) Az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetõi
tevékenységet végzõ személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos,
fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet
a) 8. § (1) bekezdésében az „Országos Gyógyszerészeti Intézettel” szövegrész helyébe az „Országos Gyógyszerészeti
Intézettel (a továbbiakban: OGYI)” szöveg,
b) 8. § (3) bekezdésében az „Országos Tisztifõorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH)” szövegrész helyébe az „OGYI”
szöveg,
c) 8. § (4) bekezdés b) pontjában a „az OTH ” szövegrész helyébe a „az OGYI” szöveg,
d) 8. § (5) bekezdésében az „OTH-nak” szövegrészek helyébe az „OGYI-nak” szöveg, az „öt munkanapon”
szövegrészek helyébe a „nyolc napon” szöveg,
e) 8. § (6) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, az „OTH-nak”
szövegrészek helyébe az „OGYI-nak” szöveg,
f) 10. § (3) bekezdésében az „OTH-nak” szövegrész helyébe az „OGYI-nak” szöveg
lép.
(5) Az egységes egészségügyi ágazati humánerõforrás-monitoringrendszer mûködésének részletes szabályairól szóló
36/2009. (XI. 3.) EüM rendelet 5. §-ában a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg lép.
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(6) Az egészségügyi kártevõirtó tevékenységrõl és az egészségügyi kártevõirtó tevékenység engedélyezésének részletes
szabályairól szóló 2/2010. (I. 26.) EüM rendelet
a) 3. § (4) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg,
b) 3. § (6) bekezdésében a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg
lép.
(7) Az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet
a) 5. § (5) bekezdés b) pontjában a „15 munkanapos” szövegrész helyébe a „tizennyolc napos” szöveg,
b) 6. § (6) bekezdésében a „második munkanap” szövegrész helyébe a „harmadik nap” szöveg, a „három
munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg,
c) 7. § (4) bekezdésében a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg,
d) 7. § (5) bekezdésében a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg,
e) 13. § (3) bekezdésében a „három munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg, az „öt munkanapon”
szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg,
f) 18. § (2) bekezdésében a „három munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg, az „öt munkanapon”
szövegrészek helyébe a „nyolc napon” szöveg,
g) 18. § (3) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg,
h) 19. § (2) bekezdés c) pontjában az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg,
i) 19. § (4) bekezdésében a „2 munkanapon” szövegrész helyébe a „három napon” szöveg
lép.
2. §

(1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A nemzeti erõforrás miniszter 19/2010. (XII. 23.) NEFMI rendelete
a közúti jármûvezetõk egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló
13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosításáról
Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. §
d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

A közúti jármûvezetõk egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet
(a továbbiakban: R.) 5. §-a a következõ (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az egészségi alkalmasság megállapítását végzõ egészségügyi szerv az idõszakos egészségi alkalmassági
vizsgálatra az (1)–(2) bekezdésben meghatározott idõnél rövidebb határidõt is megállapíthat – a (4)–(5) bekezdésben
foglaltakra is figyelemmel –, ha a közúti jármûvezetõ-jelölt vagy a közúti jármûvezetõ egészségi állapota azt indokolja.
(4) Az idõszakos egészségi alkalmassági vizsgálat határideje nem lehet hosszabb
a) 5 évnél az 1. melléklet 5.2.1.2. pontja szerinti esetben,
b) 3 évnél az 1. melléklet 5.3.1. pontja szerinti esetben.
(5) Az idõszakos egészségi alkalmassági vizsgálat határidejét úgy kell megállapítani, hogy az az (1)–(2) bekezdés
szerinti, az adott közúti jármûvezetõ-jelöltre vagy közúti jármûvezetõre vonatkozó korcsoportra megállapított idõnél
hosszabb nem lehet.”
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2. §

Az R. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § A közúti jármûvezetõ az 5. § (1)–(4) bekezdésében meghatározott idõnél korábban, soron kívül egészségi
alkalmassági vizsgálatnak köteles magát alávetni, ha
a) a 7. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott szervek (személyek) kezdeményezésére az egészségi alkalmasságát
megállapító szerv erre felszólította,
b) eszméletvesztéssel járó rosszulléte vagy sérülése volt,
c) látásélességében szemüveggel nem javítható rosszabbodás, vagy hallásában a forgalom menetének észlelését
zavaró csökkenés állott be, vagy
d) súlyos hipoglikémia fordult elõ.”

3. §

Az R. 7. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A közúti jármûvezetõ soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálatát az alkalmasságot elsõ fokon vizsgáló szervnél
kezdeményezheti)
„a) az eljáró hatóság és közlekedési igazgatási ügyben a közlekedési igazgatási hatóság a közúti közlekedési
igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló jogszabályban
meghatározott esetekben;”

4. §

Az R. 15. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Az elsõ fokú soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálat megállapításainak felülvéleményezését az eljáró hatóság
és a közlekedési igazgatási hatóság is kérheti.”

5. §

Az R. 18. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A rendeletet a (2)–(4) bekezdésekben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni az autóbuszvezetõ,
a trolibuszvezetõ, továbbá a mozgólépcsõ-kezelõ jelöltek és vezetõk egészségi alkalmasságának megállapításánál.”

6. §

(1) Az. R e rendelet melléklete szerinti 1. melléklettel egészül ki.
(2) Az R. mellékletének megjelölése 2. mellékletre módosul.

7. §

(1) Ez a rendelet 2010. december 31-én lép hatályba és 2011. január 1-jén hatályát veszti.
(2) Nem lép hatályba a közúti jármûvezetõk egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM
rendelet módosításáról szóló 29/2010. (V. 12.) EüM rendelet 2. §-a, 3. §-a, 5. §-a, 6. §-a és 1. melléklete.
(3) Az R. 9. § (2) és (5) bekezdésében a „melléklet” szövegrész helyébe a „2. melléklet” szöveg lép.
(4) Az R. 12. § (3) bekezdésében a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Közlekedési Hatóság Központja” szöveg lép.
(5) Ez a rendelet a vezetõi engedélyekrõl szóló 2006. december 20-i 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
– 2009/113/EK bizottsági irányelvvel módosított – III. mellékletének való megfelelést szolgálja.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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1. melléklet a 19/2010. (XII. 23.) NEFMI rendelethez
„1. melléklet a 13/1992. (VI. 26.) NM rendelethez

A közúti jármûvezetõk egészségi alkalmasságának minimumkövetelményei és az egészségi alkalmasság
elbírálásának szempontjai
1. LÁTÁS
1.1. Az 1. alkalmassági csoportra vonatkozó elõírások
1.1.1. A közúti jármûvezetõ-jelölt és közúti jármûvezetõ (a továbbiakban együtt: kérelmezõ) látását meg kell vizsgálni
az 1.1.2–1.1.4. pontban foglalt elõírások szerint. Amennyiben a látásvizsgálat során kétely merül fel a kérelmezõ
megfelelõ látására vonatkozóan, a kérelmezõt szakorvosi vizsgálatra kell beutalni. A szakorvosi vizsgálaton különös
figyelmet kell fordítani a következõkre: látásélesség, szemkáprázás, látótér zavarai, látómezõ, szürkületi látás, csökkent
kontrasztérzékenység, kettõs látás, súlyosbodó szembetegségek és vezetésbiztonságot veszélyeztetõ egyéb
látászavarok.
1.1.2. A központi látás vizsgálatát a két szemen külön-külön, szabványos látásvizsgáló táblával kell végezni. A színlátás
vizsgálata Ishihara, vagy más színlátás vizsgáló táblákkal történik. A látótér vizsgálata kézzel, konfrontális vizsgálattal is
elvégezhetõ.
1.1.3. Az egészségi alkalmasság szemész szakorvos véleményének ismeretében állapítható meg:
a) dioptriaszám túllépése,
b) gyakorlati egyszemûség,
c) látótérszûkület vagy
d) a fényadaptáció kóros voltának gyanúja
esetében.
1.1.4. E melléklet alkalmazásában a szembe ültetett lencse nem tekintendõ korrekciós lencsének.
1.1.5. Az egészségi alkalmasság akkor állapítható meg, ha a kérelmezõ megfelel a következõ feltételeknek:
a) legalább 0,5-es binokuláris látásélességgel rendelkezik a két szem együttes – szükség esetén korrekciós lencsével
segített – használatával,
b) látótere vízszintes irányban legalább 120°-os, amely balra és jobbra legalább 50°-ot, felfelé és lefelé legalább
20°-ot bõvül, és
c) látótere középpontjától számított 20°-os sugarú tartományon belül a látása nem terhelt.
1.1.6. Az egyik szemre teljes funkcionális látásvesztést szenvedett vagy csak az egyik szemét használó kérelmezõ esetében
az egészségi alkalmasság akkor állapítható meg, ha
a) legalább 0,5-ös – szükség esetén korrekciós lencsével segített – látásélességgel rendelkezik és
b) szemész szakorvos igazolja, hogy
ba) az egyik szemmel látás már elég hosszú ideje fennáll ahhoz, hogy lehetõvé vált az alkalmazkodás, illetve
bb) a szem látómezeje normális.
1.1.7. Ha a kérelmezõ esetében kettõslátás áll fenn, az egészségi alkalmasság csak szemész szakorvos véleményének
ismeretében állapítható meg.
1.2. A 2. alkalmassági csoportra vonatkozó elõírások
1.2.1. Az egészségi alkalmasság akkor állapítható meg, ha a kérelmezõ megfelel a következõ feltételeknek:
a) legalább 0,8-es – szükség esetén korrekciós lencsével segített – látásélességgel rendelkezik a jobbik és legalább
0,1-es látásélességgel rendelkezik a gyengébb szemre,
b) korrekciós lencse használata esetén az a) pont szerinti minimális látásélességet vagy plusz 8 dioptria erõsséget
meg nem haladó szemüveg által biztosított, jól elviselhetõ korrekció révén vagy kontaktlencse használatával kell
elérni,
c) látótere vízszintes irányban mindkét szemre legalább 160°-os, amely balra és jobbra legalább 70°-ot, felfelé és
lefelé legalább 30°-ot bõvül, és
d) a látótér középpontjától számított 30°-os sugarú tartományon belül a látás nem terhelt.
1.2.2. Ha a kérelmezõ valamelyik szemének látóképessége jelentõsen csökkent, az egészségi alkalmasság csak szemész
szakorvos véleménye ismeretében állapítható meg, amely igazolja, hogy a látóképesség csökkenése óta
az alkalmazkodáshoz szükséges idõ eltelt.
1.2.3. Egészségi alkalmatlanságot kell megállapítani csökkent kontrasztérzékenység vagy kettõslátás esetén.
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1.2.4. A színlátás zavara esetén az egészségi alkalmasság szemész szakorvos véleménye figyelembevételével állapítható
meg.
2. HALLÁS
Nagyothallás esetén a kérelmezõk, illetve jármûvezetõk számára vezetõi engedély az illetékes szakorvos
szakvéleménye alapján adható ki, illetve újítható meg; különös figyelmet kell fordítani az orvosi vizsgálatoknál
a kompenzáció mértékére.
3. MOZGÁSKORLÁTOZOTTSÁG
3.1. Az 1. alkalmassági csoportra vonatkozó elõírások
Az egészségi alkalmasság a 12–13. §-ban foglaltakra is figyelemmel csak akkor állapítható meg, ha a kérelmezõ nem
szenved olyan mozgásszervi betegségben vagy rendellenességben, amely veszélyessé teszi a gépjármû vezetését.
3.2. A 2. alkalmassági csoportra vonatkozó elõírások
A vizsgálatot végzõnek mérlegelnie kell azokat az 1. alkalmassági csoport esetében felmerülõkön túli járulékos
kockázatokat és veszélyeket, amelyek erre a csoportra vonatkozó meghatározás által érintett jármûvek vezetésével
járnak.
4. SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK
4.1. Az 1. alkalmassági csoportra vonatkozó elõírások
4.1.1. Egészségi alkalmatlanságot kell megállapítani
a) súlyos szívritmuszavarban szenvedõk esetében vagy
b) nyugalmi állapotban vagy érzelmi hatásra bekövetkezõ angina pectoris esetén.
4.1.2. Az egészségi alkalmasság csak kardiológus szakorvos véleményének ismeretében állapítható meg
a) szívritmus-szabályozó készülékkel élõ vagy
b) szívinfarktuson átesett
kérelmezõ részére.
4.2. A 2. alkalmassági csoportra vonatkozó elõírások
4.2.1. A vizsgálatot végzõnek mérlegelnie kell azokat az 1. alkalmassági csoport esetében felmerülõkön túli járulékos
kockázatokat és veszélyeket, amelyek erre a csoportra vonatkozó meghatározás által érintett jármûvek vezetésével
járnak.
5. CUKORBETEGSÉG (DIABETES MELLITUS)
5.1. E rendelet alkalmazásában súlyos hipoglikémia állapítandó meg, ha az egyén külsõ segítségre szorul. Ha egy
12 hónapos idõszakon belül a súlyos hipoglikémia megismétlõdik, ismétlõdõ hipoglikémia fennállását kell
megállapítani.
5.2. Az 1. alkalmassági csoportra vonatkozó elõírások
5.2.1. Cukorbetegségben szenvedõ kérelmezõ esetében az egészségi alkalmasság a következõ feltételek mellett állapítható
meg legfeljebb 5 év idõtartamra.
5.2.1.1. Egészségi alkalmasság csak akkor állapítható meg, ha a cukorbetegségben szenvedõ tisztában van a hipoglikémia
kockázataival és állapotát megfelelõen kontrollálni tudja.
5.2.1.2. Olyan kérelmezõ részére, aki tablettás vagy inzulinkezelés (az 5. pont alkalmazásában a továbbiakban együtt:
gyógyszeres kezelés) alatt áll, az egészségi alkalmasság csak szakorvosi vélemény ismeretében állapítható meg és
egészségi alkalmasságát legalább öt évenként felül kell vizsgálni.
5.2.2. Egészségi alkalmatlanságot kell megállapítani azon kérelmezõ esetében, akinél ismétlõdõ súlyos hipoglikémia áll
fenn.
5.3. A 2. alkalmassági csoportra vonatkozó elõírások
5.3.1. Hipoglikémia kialakulásának kockázatát hordozó gyógyszeres kezelés esetében az egészségi alkalmasság a következõ
feltételek együttes fennállása esetén állapítható meg legfeljebb 3 év idõtartamra,
a) a vizsgálatot megelõzõ 12 hónap folyamán nem fordult elõ súlyos hipoglikémia,
b) a kérelmezõ teljesen tisztában van a hipoglikémia bevezetõ tüneteivel,
c) az inzulinkezelésre szoruló kérelmezõ rendszeresen – legalább naponta kétszer vagy a vezetést közvetlenül
megelõzõen – végzett vércukorszint-méréssel megfelelõen kontrollálja állapotát,
d) a kérelmezõ teljes mértékben tisztában van a hipoglikémia kockázataival, és
e) a cukorbetegséggel összefüggésben nem áll fenn egyéb kizáró szövõdmény.
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6. IDEGRENDSZERI BETEGSÉGEK
6.1. Általános elõírások
6.1.1. Azon kérelmezõ egészségi alkalmassága, aki súlyos idegrendszeri betegségben szenved, csak szakorvosi vélemény
alapján állapítható meg.
6.1.2. A központi vagy periférikus idegrendszert befolyásoló betegségekkel vagy sebészi beavatkozással összefüggõ olyan
idegrendszeri zavarokat, amelyek érzékelési, illetve mozgásszervi hiányosságokat idéznek elõ, továbbá befolyásolják
az egyensúly-, valamint a koordinációs érzéket, funkcionális hatásaik és a súlyosbodás kockázatának
figyelembevételével kell vizsgálni. Ilyen esetekben az egészségi alkalmasság megállapítását az állapot romlásának
kockázata esetén rendszeres orvosi felülvizsgálathoz kell kötni.
6.2. Az 1. alkalmassági csoportra vonatkozó elõírások
6.2.1. Egészségi alkalmasság csak rendszeres orvosi felülvizsgálat elrendelése mellett, szakorvosi vélemény alapján
állapítható meg. A szakorvos dönt az epilepszia és az egyéb tudatzavar állapotáról, annak klinikai formájáról és
elõrehaladottságáról, az alkalmazott kezelésrõl és annak eredményérõl.
6.2.2. Egészségi alkalmatlanságot kell megállapítani
a) ismétlõdõ eszméletvesztés vagy homályállapot elõfordulása esetén,
b) rosszulléttel, eszméletvesztéssel járó vertebrobasilaris keringészavar fennállása esetén,
c) a központi vagy környéki idegrendszer valamilyen megbetegedésébõl (éreredetû, gyulladásos, elfajulásos,
daganatos, sérülésbõl származó stb.) eredõ bénulás vagy myopathiás és egyéb öröklõdõ betegségbõl származó,
a mozgásképesség és összerendezettség ismétlõdõ vagy tartós zavara esetén, mely a biztonságos jármûvezetést
akadályozza,
d) a központi idegrendszert közvetlenül ellátó érrendszer mûködési zavarai miatt létrejött szédülés, eszméletvesztés
rendszeres elõfordulása esetén,
e) agysérülést vagy agymûtétet követõ egy éven belül.
6.2.3. Epilepsziás betegséget követõen az egészségi alkalmasság – évenkénti orvosi felülvizsgálat elõírása mellett – akkor
állapítható meg, ha az illetékes neurológus szakorvos véleménye alapján a kérelmezõ gyógyultnak tekinthetõ.
Gyógyultnak tekinthetõ a kérelmezõ, ha háromévi gyógyszerszedés melletti, majd kétévi gyógyszerszedés nélkül
eltelt idõszak után teljesen rohammentes.
6.2.4. A 6.2.3. pontban foglaltaktól eltérõen epilepsziás beteg kérelmezõ egészségi alkalmassága az illetékes neurológus
szakorvos véleménye alapján évenkénti orvosi felülvizsgálattal megállapítható, ha a biztonságos vezetés feltételei,
beleértve az antiepileptikumok mellékhatásait is, fennállnak. Ebben az esetben az egészségi alkalmasság
a) idiopátiás generalizált epilepsziák: benignus lefolyás, gyógyszeres antiepileptikus kezelés, jó együttmûködés,
1 év rohammentesség után,
b) fokális epilepszia szindrómák: antiepileptikus kezelés, jó együttmûködés esetén 2 év rohammentesség után,
c) nem rohammentes betegek esetében, amennyiben csak alvás alatt jelentkezõ, vagy tudati alterációval nem járó
ritka rohamok jelentkeznek 1 év után
d) speciális esetekben:
da) tartós tünetmentesség után, orvosi javaslatra történõ gyógyszercsökkentés alatt jelentkezõ roham esetén
az eredeti terápia visszaállítását követõen 3 hónap után, db) oligoepilepszia esetén a kezdettõl számított 1
év után,
dc) csak aura jelenség esetén a kezdettõl számított 1 év után
állapítható meg.
6.2.5. Elsõ vagy egyszeri spontán epilepsziás roham után 6 hónap rohammentes periódust követõen a kérelmezõ egészségi
alkalmassága az illetékes neurológus szakorvos véleményének figyelembevételével megállapítható, amennyiben:
a) epilepsziás megbetegedés nem bizonyítható,
b) a lezajlott roham az „alkalmi epilepsziás” roham kategóriájába tartozott, és az alkalmi provokáló tényezõ(k)
megszûnése dokumentált, vagy
c) az epilepsziás roham lezajlott és az gyógyult idegrendszeri betegség akut tünete volt, az EEG epilepsziás
mûködészavart nem jelez.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 197. szám

30393

6.2.6. Egyszer vagy többször lezajlott provokált epilepsziás rohamot követõen egy év tünetmentesség után az egészségi
alkalmasság az illetékes neurológus szakorvos véleménye alapján állapítható meg, a következõ feltételek együttes
fennállása esetén:
a) epilepsziás megbetegedés nem bizonyítható,
b) a lezajlott roham(ok) az „alkalmi epilepsziás roham” kategóriájába tartoztak, a provokáló tényezõ azonosítható
volt, megszûnése dokumentált, és vezetés közben valószínûsíthetõen nem ismétlõdik, és egy év után
gyógyszeres kezelés nélkül újabb rosszullét nem jelentkezett és
c) az EEG eltérést nem mutat.
6.2.7. Vertebrobasilaris keringési zavart követõen az egészségi alkalmasság az illetékes szakorvos véleménye alapján,
évenkénti orvosi felülvizsgálat elrendelése mellett akkor állapítható meg, ha a megfelelõ intézeti kezelések után
a keringés és az otoneurológiai leletek normalizálódtak.
6.2.8. A központi vagy környéki idegrendszer valamilyen megbetegedésébõl (éreredetû, gyulladásos, elfajulásos,
daganatos, sérülés stb.) eredõ bénulás vagy myopathiás és egyéb öröklõdõ betegség esetén enyhefokú parézissel
az egészségi alkalmasság orvosi szakvélemény, szükség szerint intézeti kivizsgálás alapján, évenkénti orvosi
felülvizsgálat elrendelése mellett állapítható meg.
6.2.9. Agysérülést és agymûtétet követõ állapot egy év eltelte után az egészségi alkalmasság – lehetõleg a mûtétet végzõ –
egészségügyi szolgáltatónál végzett kontrollvizsgálat eredményének figyelembevételével állapítható meg.
6.3. A 2. alkalmassági csoportra vonatkozó elõírások
6.3.1. Egészségi alkalmatlanságot kell megállapítani
a) olyan betegség esetén, amely epilepsziás rohamokkal vagy a tudatállapot hirtelen megváltozásával járó egyéb
idegrendszeri zavarokkal járhat együtt,
b) gyógyultnak nem tekinthetõ epilepsziás betegség esetén,
c) egyszer vagy többször lezajlott epilepsziás rohamot követõen 2 évnél rövidebb tünetmentes idõszakban,
d) rosszulléttel eszméletvesztéssel járó vertebrobasilaris keringési zavar esetén,
f) az arteria carotis rendszer mûködési zavara esetén,
g) a központi vagy környéki idegrendszer valamilyen megbetegedésébõl (ér eredetû, gyulladásos, elfajulásos,
daganatos, sérülés stb.) eredõ bénulás vagy myopathiás és egyéb öröklõdõ betegség esetén,
h) agysérülés vagy agymûtét esetén.
6.3.2. Egészségi alkalmasság – kivéve abban az esetben, ha a kérelmezõ a csoportos személyszállítás körében foglalkoztatott –
az illetékes neurológus szakorvos véleménye alapján, évenkénti orvosi felülvizsgálat elõírása mellett megállapítható:
a) amennyiben a kérelmezõ antiepileptikummal 3 évig, majd antiepileptikumok nélkül 2 évig rohammentes,
a részletes neurológiai vizsgálat során releváns agyi patológiás elváltozás és az EEG felvételen epileptiform agyi
tevékenység nem mutatkozik,
b) elsõ vagy egyszeri nem provokált epilepsziás rohamon átesett kérelmezõ tekintetében, amennyiben
antiepileptikumok szedése nélkül legalább 3 éven keresztül rohammentes, és ezt megfelelõ neurológiai vizsgálat
is alátámasztja; ezen idõszak lejárta elõtt is megállapítható az egészségi alkalmasság, amennyiben a kérelmezõ
rosszullétét jól behatárolható, megelõzõ kórjelek kísérik,
c) alkalmi epilepsziás roham esetén egyedi elbírálás és az illetékes neurológus szakorvos véleménye alapján egy év
rohammentességet követõen azon kérelmezõ esetében, akinél a provokáló tényezõ azonosítható, amely
vezetéskor valószínûsíthetõen nem ismétlõdik meg, és az epilepsziás rohamok elõfordulásának megnövekedett
kockázatát hordozó strukturális agyi lézió nem igazolódott; az alkalmi epilepsziás rohamot követõen
EEG-vizsgálatra és megfelelõ neurológiai diagnózisra van szükség.
7. MENTÁLIS RENDELLENESSÉGEK
7.1. Az 1. alkalmassági csoportra vonatkozó elõírások
Egészségi alkalmasság csak pszichiáter szakorvosi vélemény ismeretében állapítható meg azon kérelmezõ esetében,
akinél fennáll a következõ rendellenességek valamelyike:
a) súlyos elmezavar,
b) jelentõs fokú gyengeelméjûség,
c) a korral járó, súlyos viselkedési probléma vagy
d) az ítélõképességet, viselkedést vagy alkalmazkodóképességet súlyosan gyengítõ személyiségzavar.
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7.2. A 2. alkalmassági csoportra vonatkozó elõírások
A vizsgálatot végzõnek mérlegelnie kell azokat az 1. alkalmassági csoport esetében felmerülõkön túli járulékos
kockázatokat és veszélyeket, amelyek erre a csoportra vonatkozó meghatározás által érintett jármûvek vezetésével
járnak.
8. ALKOHOLFOGYASZTÁS
8.1. Az 1. alkalmassági csoportra vonatkozó elõírások
8.1.1. Egészségi alkalmatlanságot kell megállapítani, ha a kérelmezõ alkoholfüggõségben szenved.
8.1.2. Azon kérelmezõ számára, aki korábban diagnosztizáltan alkoholfüggõségben szenvedett, egészségi alkalmasság
addiktológus vagy pszichiáter szakorvosi vélemény ismeretében állapítható meg.
8.2. A 2. alkalmassági csoportra vonatkozó elõírások
8.2.1. A vizsgálatot végzõnek mérlegelnie kell azokat az 1. alkalmassági csoport esetében felmerülõkön túli járulékos
kockázatokat és veszélyeket, amelyek erre a csoportra vonatkozó meghatározás által érintett jármûvek vezetésével
járnak.
9. PSZICHOTRÓP ANYAGOK ÉS GYÓGYSZEREK FOGYASZTÁSA
9.1. Az 1. alkalmassági csoportra vonatkozó elõírások
9.1.1. Egészségi alkalmatlanságot kell megállapítani, ha a kérelmezõ rendszeresen, nem terápiás céllal használ pszichotróp
anyagokat.
9.1.2. Egészségi alkalmatlanságot kell megállapítani azon kérelmezõ esetében, aki bármilyen formában rendszeresen,
terápiás céllal használ a jármû biztonságos vezetéséhez szükséges képességeket károsító pszichotróp anyagokat, ha
a felszívódó mennyiség akkora, hogy káros befolyást gyakorol a jármûvezetésre.
9.1.3. A 9.1.2. pontban foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell minden olyan egyéb gyógyszerre, illetve
gyógyszer-kombinációra, amely káros befolyást gyakorol a jármûvezetõi képességre.
9.2. A 2. alkalmassági csoportra vonatkozó elõírások
9.2.1. A vizsgálatot végzõnek mérlegelnie kell azokat az 1. alkalmassági csoport esetében felmerülõkön túli járulékos
kockázatokat és veszélyeket, amelyek erre a csoportra vonatkozó meghatározás által érintett jármûvek vezetésével
járnak.
10. VESE-RENDELLENESSÉGEK
Bármelyik alkalmassági csoportba tartozó azon kérelmezõ számára, aki súlyos veseelégtelenségben szenved,
egészségi alkalmasság csak belgyógyász vagy nefrológus szakorvosi vélemény ismeretében állapítható meg.
11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
11.1. Az 1. alkalmassági csoportra vonatkozó elõírások
11.1.1. Azon kérelmezõ számára, aki a jármûvezetõi képességet befolyásoló szervátültetésen vagy implantáción esett át,
az egészségi alkalmasság csak szakorvosi vélemény ismeretében állapítható meg.
11.2. A 2. alkalmassági csoportra vonatkozó elõírások
11.2.1. A vizsgálatot végzõnek mérlegelnie kell azokat az 1. alkalmassági csoport esetében felmerülõkön túli járulékos
kockázatokat és veszélyeket, amelyek erre a csoportra vonatkozó meghatározás által érintett jármûvek vezetésével
járnak.
11.3. Azon kérelmezõk vagy jármûvezetõk esetében, akik átmenetileg vagy véglegesen olyan, a fenti pontokban nem
említett valamely betegségben szenvednek, amely a jármûvezetés biztonságát hátrányosan befolyásoló funkcionális
alkalmatlanságot idéz vagy idézhet elõ, az egészségi alkalmasság az erre felhatalmazott orvos szakvéleménye és
– szükség esetén – rendszeres orvosi felülvizsgálat elõírása mellett állapítható meg, illetve újítható meg.
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A nemzeti fejlesztési miniszter 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelete
a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról
A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 19. pontjában, valamint a 18. § tekintetében a légi-,
a vasúti és víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény 22. §
(1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. §

(1) E rendelet hatálya a Magyar Köztársaság területén folytatott
a) vasúti közlekedési tevékenységet ellátó,
b) vasúti közlekedési szolgáltatást nyújtó,
c) vasúti közlekedéssel összefüggõ vagy a vasúti alrendszerekre vonatkozó tevékenységet végzõ személyekre és
szervezetekre terjed ki.
(2) E rendelet hatálya a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer hálózatát képezõ következõ elemekre terjed ki:
a) személyszállítási célú vonalak,
b) vegyes forgalmú vasútvonalak (személyszállítás és árufuvarozás),
c) kizárólag árufuvarozás céljára tervezett vagy korszerûsített vonalak,
d) személyszállítási csomópontok,
e) árufuvarozási csomópontok, beleértve a kombinált fuvarozási terminálokat,
f) az a)–e) pontokban meghatározott elemeket összekötõ vonalak.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott hálózat magában foglalja a forgalomirányítási, helymegállapítási és navigációs
rendszereket, valamint a távolsági személyszállítási és árufuvarozási szolgáltatásokat támogató adatfeldolgozási és
távközlési mûszaki berendezéseket, létesítményeket, amelyek biztosítják a hálózat biztonságos és összehangolt
üzemeltetését, továbbá a hatékony forgalomirányítást.
(4) E rendelet hatálya a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer hálózatán közlekedõ, következõ jármûvekre terjed ki:
a) motorvonatok, motorkocsik,
b) vontató jármûvek,
c) személykocsik,
d) teherkocsik, ideértve a közúti jármûvek szállítására tervezett jármûveket,
e) a vasúti pályahálózat építését és karbantartását szolgáló mobil berendezések, amennyiben azok a vasúti
közlekedésben részt vevõ vonatként közlekednek.
(5) E rendelet hatálya kiterjed a nagysebességû transzeurópai vasúti rendszer hálózatát képezõ következõ elemekre:
a) a speciális konstrukciójú nagysebességû vonalak, amelyek általában 250 km/h vagy azt meghaladó sebességre
vannak kialakítva,
b) a speciálisan nagysebességû forgalom céljára továbbfejlesztett vonalak, amelyek 200 km/h vagy azt meghaladó
sebességre vannak kialakítva,
c) a speciálisan nagysebességû forgalom céljára továbbfejlesztett vonalak, amelyek a domborzati viszonyok,
tehermentesítési, illetve városrendezési korlátok miatt sajátos jellemzõkkel bírnak, és a sebességet mindenhol
a helyi viszonyokhoz kell igazítani; e kategória magában foglalja azon nagysebességû és hagyományos hálózatok
közötti összekapcsoló vonalakat, az állomásokat keresztezõ vonalakat, a terminálokhoz, raktárokhoz való
hozzáférést biztosító vonalakat is, amelyeken hagyományos sebességgel nagysebességû jármûvek közlekednek,
d) forgalomirányítási, helymegállapítási és navigációs rendszerek, valamint a vasútvonalakon történõ
szolgáltatásokat támogató adatfeldolgozási és távközlési mûszaki létesítmények, amelyek biztosítják a hálózat
biztonságos és összehangolt üzemeltetését, és a hatékony forgalomirányítást.
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(6) A rendelet hatálya kiterjed a nagysebességû transzeurópai vasúti rendszer olyan jármûveire, amelyeket a következõ
mûködésre terveztek:
a) legalább 250 km/h sebességgel a speciális konstrukciójú nagysebességû vonalakon, ahol megfelelõ körülmények
között a 300 km/h-t meghaladó sebesség is elérhetõ, vagy
b) a 200 km/h vagy azt meghaladó sebességgel az (5) bekezdés szerinti vonalakon, ha ezeknek a vonalaknak
a teljesítményszintjével összeegyeztethetõk,
c) a 200 km/h alatti legnagyobb sebességgel történõ mûködésre tervezett jármûvek, amelyek a nagysebességû
vasúti rendszer egészén vagy egy részén közlekednek, ha ezen hálózat teljesítményszintjeivel
összeegyeztethetõk, és eleget tesznek az ezen a hálózaton történõ biztonságos üzemeltetési követelményeknek.
(7) A rendelet hatálya nem terjed ki:
a) metrókra, villamosokra és más helyi vasúti rendszerekre;
b) a vasúti rendszer többi részétõl mûködésükben különálló hálózatokra, amelyek csak helyi, városi vagy elõvárosi
személyszállításra szolgálnak, valamint a kizárólag ilyen hálózatokon mûködõ vasúttársaságokra;
c) magántulajdonban álló vasúti pályahálózatra és az ilyen pályahálózaton használt jármûvekre, amelyeket
kizárólag a tulajdonos használ saját fuvarozási mûveleteire;
d) szigorúan helyi, történelmi vagy turisztikai célra használt pályahálózatra és jármûvekre.
(8) Az egyes alrendszerekre jellemzõ, kölcsönös átjárhatóságot lehetõvé tevõ rendszerelemekre, a kapcsolódási pontokra
és az eljárásokra, valamint a vasutak kölcsönös átjárhatósági képességének megvalósításához szükséges általános
összeegyeztethetõségi feltételekre e rendeletet kell alkalmazni.
(9) Az elõrehaladott fejlesztési stádiumban lévõ, vagy folyamatban lévõ teljesítés alá tartozó projektekre az e rendelet
nyilvántartásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
(10) E rendeletet a (2)–(6) bekezdésben felsorolt rendszerelemek és jármûvek, a vasúti rendszer részeinek tervezésére,
kivitelezésére, hitelesítésére, üzembe helyezésére, korszerûsítésére, felújítására, üzemeltetésére és karbantartására,
valamint az üzemeltetésben és karbantartásban részt vevõ személyzet képesítésére, egészségügyi és biztonsági
körülményeire vonatkozó feltételekre is alkalmazni kell.

2. Értelmezõ rendelkezések
2. §

E rendelet alkalmazásában:
1. alapvetõ követelmények: a 2. mellékletben meghatározott azon feltételek, amelyeknek a vasúti rendszernek,
az alrendszereknek és a kölcsönös átjárhatóságot lehetõvé tevõ rendszerelemeknek, köztük a kapcsolódási pontoknak
meg kell felelniük;
2. alapvetõ paraméter: az átjárhatósági mûszaki elõírásokban (a továbbiakban: ÁME) meghatározott, az átjárhatóság
szempontjából nélkülözhetetlen szabályozási, mûszaki vagy üzemeltetési követelmény;
3. alrendszer: a vasúti rendszer – 1. mellékletben meghatározott – strukturális vagy funkcionális mûködési egysége;
4. bejelentett szervezet: a rendszerelemek megfelelõségi, vagy használatra való alkalmassági értékeléséért, valamint
az alrendszerek EK-hitelesítési eljárásának értékeléséért felelõs szervezet;
5. egyedi eset: a vasúti rendszer bármely olyan része, amely földrajzi vagy domborzati okból, illetve a városi környezettel
vagy a meglévõ vasúti rendszerrel való összeegyeztethetõséget korlátozó okok miatt, az ÁME-ban akár ideiglenesen,
akár véglegesen különleges rendelkezéseket igényel; ide tartozhat különösen a vasúti rendszer egyéb részétõl eltérõ
nyomtávú, ûrszelvényû, illetve vágánytengely-távolságú vasúti rendszer, valamint az EGT-államon kívüli harmadik
országból származó, vagy azon országba szánt vasúti jármû;
6. elõrehaladott fejlesztési stádiumban lévõ projekt: bármely olyan elõrehaladott tervezési vagy kivitelezési szakban lévõ
projekt, mely mûszaki elõírásainak módosítása jogi, szerzõdéses, gazdasági, pénzügyi, társadalmi vagy
környezetvédelmi okokból indokolatlanul megnövelné a projekt meghiúsulásának kockázatát; az akadályoztatást
minden esetben megfelelõen indokolni kell;
7. európai elõírás: nemzeti szabványként bevezetett, harmonizált európai szabvány, közös mûszaki elõírás vagy európai
mûszaki engedély;
8. felújítás: az alrendszer általános teljesítményét nem érintõ, az alrendszer vagy annak egy részének cseréjére irányuló
munkálat;
9. harmonizált szabvány: a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény 1. számú melléklet 8. pontjában
felsorolt szervezetek valamelyike által elfogadott európai szabvány;
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10. karbantartás keretében történõ pótlás: rendszerelemek azonos funkciójú és teljesítményû rendszerelemekkel történõ
cseréje, megelõzõ vagy javítási célú karbantartás keretein belül;
11. korszerûsítés: az alrendszer általános teljesítményét javító, az alrendszeren vagy annak egy részén végrehajtott
átalakítás;
12. kölcsönös átjárhatóság: egy vasúti rendszer azon képessége, amely lehetõvé teszi az ezeken a pályahálózatokon elõírt
teljesítményt elérõ vonatok biztonságos és zavartalan haladását; ez a képesség azoktól a szabályozási, mûszaki és
üzemeltetési feltételektõl függ, amelyeket az alapvetõ követelményeknek való megfelelés érdekében be kell tartani;
13. kölcsönös átjárhatóságot lehetõvé tevõ rendszerelemek: a vasúti rendszer részét képezõ minden olyan összetevõ,
alkatrész, alkatrészcsoport, részegység vagy fõdarab, beleértve a nem anyagi (pl. szoftver) összetevõket is, amely –
közvetlenül vagy közvetve – meghatározza a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságát;
14. meglévõ vasúti rendszer: a használatban lévõ vasúti rendszer vonalaiból és helyhez kötött berendezéseibõl álló
rendszer, illetve az azon közlekedõ jármûvek;
15. megrendelõ: valamely alrendszer tervezését, építését, korszerûsítését, vagy felújítását megrendelõ személy;
a megrendelõ lehet vasúti társaság, pályahálózat-mûködtetõ, üzembentartó, vagy egy adott projekt mûködtetésének
koncessziótulajdonosa;
16. transzeurópai vasúti rendszer: az 1. §-ban meghatározott elemekbõl álló hagyományos és nagysebességû vasúti pálya,
a pálya tartozékai és üzemi létesítményei, valamint az ezek használatára tervezett vasúti jármûvek összessége;
17. üzembe helyezés: valamely alrendszer vagy jármû tervezett üzemállapotba történõ helyezéséhez szükséges mûvelet,
beleértve a vasúti építmények használatbavételét.

II. FEJEZET
A KÖLCSÖNÖS ÁTJÁRHATÓSÁG FELTÉTELRENDSZERE
3. Alapvetõ követelmények és a kölcsönös átjárhatóságot lehetõvé tevõ mûszaki elõírások
3. §

(1) A vasúti rendszernek, az alrendszereknek és a kölcsönös átjárhatóságot lehetõvé tevõ rendszerelemeknek, beleértve
a kapcsolódási pontokat is, meg kell felelniük a 2. mellékletben meghatározott alapvetõ követelményeknek.
(2) Az alrendszerre egy vagy – szükség esetén – több ÁME vonatkozik. Egy ÁME több alrendszerre is vonatkozhat.
(3) Az alrendszernek meg kell felelnie az üzembe helyezésekor, korszerûsítésekor vagy felújítása idején hatályban lévõ
ÁME-knek, és ennek a követelménynek az alrendszer teljes használat idõtartama alatt eleget kell tennie.

4. §

(1) Egyedi eset hiányában, az ÁME-tól – beleértve a jármûvekre vonatkozó elõírásokat is – abban az esetben lehet eltérni,
ha
a) az ÁME közzétételének idõpontjában az új alrendszer építése, vagy a meglévõ alrendszer felújítása vagy
korszerûsítése elõrehaladott állapotban van, vagy a vonatkozó szerzõdések teljesítése már megkezdõdött;
b) olyan meglévõ alrendszer korszerûsítésére vagy felújítására kerül sor, amelynek az ûrszelvénye, a nyomtávja,
a vágánytengely-távolsága vagy villamos vontatási áramrendszere nem összeegyeztethetõ a vonatkozó ÁME
elõírásaival;
c) a meglévõ alrendszer tervezett felújítása, bõvítése vagy korszerûsítése során az ÁME alkalmazása veszélyeztetné
a projekt gazdaságosságát, vagy akadályozná a vasúti rendszer többi részével történõ együttmûködést;
d) balesetet, katasztrófát, rendkívüli eseményt, vagy súlyos káreseményt követõen, a vasúti rendszer gyors
helyreállításának feltételei gazdasági vagy mûszaki szempontból nem teszik lehetõvé a vonatkozó ÁME részleges
vagy teljes körû alkalmazását;
e) az ÁME-t az EGT-államokon kívüli, az EGT fõ vasúti hálózatának nyomtávjától eltérõ nyomtávot alkalmazó
országokból érkezõ vagy azokba tartó jármûvek esetében kell alkalmazni.
(2) Az ÁME-tõl való eltérés engedélyezését – az eltérés és az eltérés okainak megjelölésével – az engedélyt kérõ a vasúti
közlekedési hatóságnál (a továbbiakban: hatóság) kérelmezi. Az eltérés iránti kérelemrõl a hatóság értesíti az Európai
Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság). Az értesítéshez csatolni kell a 7. melléklet alapján összeállított dokumentációt,
amely ismerteti azt az ÁME-t vagy annak azt a részét, amelyet nem kívánnak alkalmazni, továbbá meg kell jelölni azokat
az elõírásokat is, amelyeket helyette alkalmazni terveznek.
(3) A Bizottság döntése alapján a hatóság dönt az ÁME-tól történõ eltérés engedélyezésérõl és az engedélyezés
feltételeirõl.
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4. A kölcsönös átjárhatóságot lehetõvé tevõ rendszerelemek forgalomba hozatala
5. §

(1) A rendszerelemet akkor lehet forgalomba hozni, ha az lehetõvé teszi a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságát,
ugyanakkor megfelel az alapvetõ követelményeknek és üzembe helyezése, karbantartása a szándékolt felhasználási
területnek megfelelõ.
(2) A rendszerelemet – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – csak tervezett felhasználási területén lehet
alkalmazni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti követelmények – amennyiben az arra vonatkozó követelményeknek a rendszerelem megfelel
– nem akadályozhatják a rendszerelem más – nem vasúti – alkalmazás céljából történõ forgalomba hozatalát.
(4) A kölcsönös átjárhatóságot biztosító alapvetõ követelményeknek megfelelõ rendszerelemnek a vasúti rendszerben
történõ felhasználás céljából történõ forgalomba hozatalát a hatóság nem tilthatja meg, nem korlátozhatja, vagy nem
akadályozhatja, így különösen nem írhat elõ olyan ellenõrzést, amely a 3. mellékletben rögzített elemeket magában
foglaló, a megfelelõséget és alkalmazhatóságot megállapító EK- hitelesítési eljárás során már elvégeztek.

5. Megfelelõség és használatra alkalmasság
6. §

(1) Valamennyi kölcsönös átjárhatóságot lehetõvé tevõ rendszerelem a vonatkozó ÁME-ben meghatározott
megfelelõségi vagy használatra való alkalmassági értékelõ eljárás hatálya alá tartozik, és ahhoz a megfelelõ
tanúsítványt kell mellékelni.
(2) Az alapvetõ követelményeknek megfelelõnek kell tekinteni azt a kölcsönös átjárhatóságot lehetõvé tevõ
rendszerelemet, amely rendelkezik az EK megfelelõségi vagy alkalmazhatósági nyilatkozattal, amely bizonyítja, hogy
a rendszerelem teljesíti a vonatkozó ÁME-kben megállapított feltételeket vagy az ilyen feltételeknek megfelelõen
kidolgozott európai elõírásokat.
(3) A vonatkozó ÁME hatálybalépésekor már használatban lévõ alrendszer alkatrészei az (1) bekezdésben említett eljárás
lefolytatása nélkül az adott alrendszerben felszerelhetõk.

6. EK-megfelelõségi vagy alkalmazhatósági nyilatkozati eljárás
7. §

(1) A rendszerelem megfelelõségét vagy alkalmazhatóságát igazoló EK-megfelelõségi nyilatkozat kiadásának feltétele,
hogy a gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselõje alkalmazza a vonatkozó
ÁME-ban elõírt rendelkezéseket.
(2) Amennyiben a vonatkozó ÁME úgy rendelkezik, a rendszerelem megfelelõségének vagy alkalmazhatóságának
megállapítására vonatkozó tanúsítási eljárást az a bejelentett szervezet köteles elvégezni, amelyhez a gyártó
a kérelmet benyújtotta.
(3) Amennyiben a kölcsönös átjárhatóságot lehetõvé tevõ rendszerelemre egyéb uniós irányelvek alapján megalkotott
jogszabályok rendelkezései is vonatkoznak, az EK-megfelelési vagy -használhatósági nyilatkozat az egyéb
jogszabályoknak való megfelelést is tartalmazza.
(4) Amennyiben sem a gyártó sem az Európai Gazdasági Térségben letelepedett képviselõje nem teljesítette az (1) és
(2) bekezdésbõl eredõ kötelezettségeit, úgy azok teljesítése a rendszerelemet forgalmazóra hárulnak. E rendelet
szempontjából ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak mindazokra, akik a kölcsönös átjárhatóságot biztosító
rendszerelemet vagy azok különbözõ származású részeit összeszerelik, továbbá kölcsönös átjárhatóságot lehetõvé
tevõ rendszerelemet gyártanak saját használatra.

7. A kölcsönös átjárhatóságot lehetõvé tevõ rendszerelem meg nem felelése
az alapvetõ követelményeknek
8. §

(1) Amennyiben a hatóság megállapítja, hogy az
a) e rendeletnek megfelelõen közvetlenül vagy közvetve alkalmazott európai elõírások nem felelnek meg
az alapvetõ követelményeknek,
b) az EK-megfelelõségi nyilatkozatot nem megfelelõen állították ki, megkeresi a rendszerelem gyártóját vagy
a gyártó Európai Gazdasági Térségben letelepedett képviselõjét, hogy a rendszerelem megfelelõségét biztosítsa,
vagy
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c)

(2)

(3)
(4)
(5)

az EK-megfelelõségi nyilatkozattal rendelkezõ és forgalomba hozott rendszerelem esetében a megfelelõség
hiánya tartósan fennáll, így a rendeltetésszerû használat során nem felel meg az alapvetõ követelményeknek,
a rendszerelem alkalmazási területének korlátozására, használatának betiltására vagy forgalomból való
kivonására eljárást indít, és haladéktalanul tájékoztatja a közlekedésért felelõs miniszter (a továbbiakban:
miniszter) útján a Bizottságot.
A miniszter egyetértése esetén a hatóság értesíti a Bizottságot megállapításairól, a döntés indokairól és a megtett
intézkedésekrõl. Az (1) bekezdés szerinti megállapításról szóló tájékoztatásban meg kell jelölni, hogy a rendszerelem
a) az alapvetõ követelmények be nem tartása,
b) az európai elõírások nem megfelelõ alkalmazása,
c) az európai elõírások elégtelen volta
miatt nem felel meg az alapvetõ követelményeknek.
Amennyiben az értesítés alapján a Bizottság megállapítja az (1) bekezdés szerinti intézkedés indokoltságát, azt
továbbra is fenn kell tartani.
Amennyiben a Bizottságtól kapott tájékoztatás szerint az (1) bekezdés szerinti intézkedés nem indokolt, az intézkedést
a hatóság haladéktalanul megszünteti.
Amennyiben az EK-megfelelõségi nyilatkozattal rendelkezõ rendszerelem nem felel meg a rendszerelemre vonatkozó
elõírásoknak, a hatóság javaslatot tesz a kijelölõnek az EK-megfelelõségi nyilatkozatot kiállító szervezet mûködésének
korlátozására vagy visszavonására. Az intézkedés megtétele elõtt a hatóság tájékoztatja a Bizottságot és
az EGT-államokat.

III. FEJEZET
ALRENDSZEREK
8. Üzembe helyezési eljárás
9. §

(1) A vasúti rendszer alrendszere vagy annak része csak abban az esetben helyezhetõ üzembe, és csak akkor
mûködtethetõ, ha annak tervezése, kivitelezése, beszerelése és karbantartása biztosítja, hogy az alrendszer és annak
bármely része megfeleljen a vonatkozó alapvetõ követelményeknek a transzeurópai vasúti rendszerbe történõ
beillesztés során. Az üzembe helyezés engedélyezési alapja a 11. § szerinti EK-hitelesítési eljárás alapján kiadott
EK-hitelesítési nyilatkozat.
(2) A hatóság a vonatkozó ÁME-kban megállapított eljárások alkalmazásával az alrendszerek üzembe helyezésekor és azt
követõen idõközönként ellenõrzi, hogy az alrendszerek létesítése, üzembe helyezése, üzemeltetése és karbantartása
megfelel-e a vonatkozó alapvetõ követelményeknek.

10. §

(1) Az alapvetõ követelményeknek megfelelõ, a vasúti rendszer részét képezõ strukturális alrendszer létrehozása, üzembe
helyezése és üzemeltetése nem tiltható meg, nem korlátozható és nem akadályozható meg. Nem írható elõ olyan
ellenõrzés, amelyet már elvégeztek
a) az EK-hitelesítési eljárás részeként, amely eljárás elemeit az 5. melléklet tartalmazza,
b) egy másik tagállamban, azonos mûködési feltételek melletti azonos követelményeknek való megfelelés
ellenõrzése céljából.
(2) A vasúti rendszer azon strukturális alrendszere tekinthetõ kölcsönösen átjárhatónak és a rá vonatkozó alapvetõ
követelményeknek megfelelõnek, amelyik rendelkezik EK-hitelesítési nyilatkozattal.
(3) A vasúti rendszert alkotó valamely strukturális alrendszer kölcsönös átjárhatóságának EK-hitelesítési eljárását az erre
kijelölt, bejelentett szervezet az alapvetõ követelményekkel összhangban, a vonatkozó ÁME-kra történõ hivatkozással
végzi el.
(4) Az ÁME-kkal le nem fedett, az ÁME-któl eltérést engedélyezõ, vagy az ÁME-kban nem található, jogszabályban
kihirdetett mûszaki elõírás alkalmazásáról a hatóság jegyzéket állít össze. A mûszaki szabályok jegyzékérõl, annak
változásáról a hatóság értesíti a Bizottságot. A jegyzékben szereplõ mûszaki elõírásokra vonatkozó hitelesítési
eljárásokat az e rendelet szerint kijelölt bejelentett szervezetek folytatják le.
(5) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérõen, a transzeurópai vasúti rendszer átjárhatóságát nem érintõ, kizárólag helyi
jellegû szabályok és korlátozások jegyzékét nem kell megküldeni a Bizottságnak. Az ilyen jellegû szabályokat és
korlátozásokat a vonatkozó vasúti pályahálózat infrastruktúra-nyilvántartásában kell rögzíteni.
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(6) A hatóság a (4) bekezdés szerinti jegyzéket a hatóság hivatalos honlapján közzéteszi, valamint kérésre – térítés
ellenében a jegyzékben szereplõ mûszaki elõírást vagy elõírásokat – rendelkezésre bocsátja.
(7) Az ÁME-nak nem megfelelõ jármûvek üzembe helyezésével kapcsolatosan ellenõrizendõ paraméterek és nemzeti
szabályok osztályozását a 6. melléklet tartalmazza.

9. Az EK-hitelesítési nyilatkozat kiállítására vonatkozó eljárás
11. §

(1) Az alrendszer megfelelõségének tanúsítására az alrendszer létrehozása vagy beszerzése érdekében az alrendszer
tervezõje, gyártója, kivitelezõje vagy a beszerzést végzõ szervezet, továbbá hivatalos képviselõje (a továbbiakban
együtt: kérelmezõ) megbízza az általa kiválasztott, EK-hitelesítési eljárás lefolytatására kijelölt bejelentett szervezetet
a 4. melléklet szerinti EK-hitelesítési eljárás elvégzésével.
(2) A bejelentett szervezet tevékenysége a tervezési szakasznál kezdõdik és a teljes építési vagy gyártási idõszakot
magában foglalva az alrendszer üzembe helyezése elõtti átvételig tart. Tevékenysége kiterjed továbbá
az alrendszernek azzal a rendszerrel való kapcsolódási pontjaira, amelybe az alrendszert integrálják, a vonatkozó
ÁME-ban és a mûszaki szabályok jegyzékében rendelkezésre álló adatok figyelembevételével, a 15. §-ban megjelölt
vasúti pályahálózat nyilvántartás és a nemzeti vasúti jármûnyilvántartás alapján.
(3) A bejelentett szervezet felelõs az EK-hitelesítési nyilatkozatot kísérõ, a 4. mellékletben meghatározott mûszaki
dokumentáció összeállításáért. A mûszaki dokumentációban szerepelnie kell az alrendszer jellemzõire vonatkozó
minden szükséges dokumentumnak, továbbá a kölcsönös átjárhatóságot lehetõvé tevõ rendszerelemek
megfelelõségét és alkalmazhatóságát igazoló valamennyi dokumentumnak. A mûszaki dokumentációnak
tartalmaznia kell továbbá a használati feltételekre és korlátozásokra, valamint az idõszakos ellenõrzésre,
beszabályozásra és karbantartásra vonatkozó belsõ utasításokat.
(4) A bejelentett szervezet az ellenõrzés egyes szakaszaira, vagy az alrendszer bizonyos részeire idõközi ellenõrzésekre
vonatkozó tanúsítványt adhat ki. Az idõközi ellenõrzésekre vonatkozó tanúsítvány kiadására a 4. mellékletben
meghatározott eljárást kell alkalmazni.
(5) Amennyiben a vonatkozó ÁME-k megengedik, a bejelentett szervezet alrendszerek egész sorára vagy részeire is
kiadhat megfelelõségi tanúsítványt.

10. A meglévõ alrendszerek üzembe helyezése felújítás vagy korszerûsítés után
12. §

(1) Meglévõ alrendszer felújítása vagy korszerûsítése esetén a megrendelõ vagy kivitelezõ köteles megküldeni
a beruházást ismertetõdokumentációt a hatóságnak, amely az alkalmazandó ÁME-ban feltüntetett végrehajtási
stratégia figyelembevételével, a (2) és (3) bekezdésben foglaltak alapján határozza meg, hogy az alrendszert érintõ
felújítás vagy korszerûsítés szükségessé teszi-e új engedély kiadását az alrendszer üzembe helyezéséhez.
(2) Új engedély szükséges minden olyan esetben, amikor a tervezett munkák hatással lehetnek az érintett alrendszer
általános biztonsági szintjére. Ha új engedélyre van szükség, a hatóság határozza meg, hogy az ÁME-ket milyen
mértékben kell a projektre alkalmazni.
(3) Ha új engedélyre van szükség, és a kivitelezés során az ÁME-k maradéktalan alkalmazása nem valósul meg, a hatóság
tájékoztatja a Bizottságot annak indokáról, az ÁME helyett alkalmazott mûszaki jellemzõkrõl, valamint az e mûszaki
jellemzõk alkalmazása kapcsán lefolytatásra kerülõ hitelesítési eljárással megbízott bejelentett szervezetrõl.

11. Bejelentett szervezetek
13. §

(1) A rendszerelemek megfelelõségi vagy használatra való alkalmasságának értékelési, illetve az alrendszerek hitelesítési
eljárásának elvégzéséért felelõs szervezetek kijelölésére a közlekedésért és az energiapolitikáért felelõs miniszter
szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelõségértékelõ
szervezetek kijelölésének szabályairól szóló miniszteri rendelet elõírásait kell – az e §-ban foglalt eltérésekkel –
alkalmazni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jogszabály, valamint az e rendeletben meghatározott egyéb követelményeknek megfelelõ
vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezet kijelölésérõl és annak hatáskörérõl a miniszter értesíti a Bizottságot, valamint
a Bizottságtól elõzetesen beszerzett azonosítási számról és a szervezet hatáskörérõl az EGT-államokat.
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(3) Az Európai Unió hivatalos lapjában közzétett bejelentett szervezetek jegyzékében bejegyzett, az EGT valamely
tagállamában mûködõ bármely szervezet hitelesítését a rendszerelemek megfelelõségének és alkalmazhatóságának
megállapítására, és az alrendszerek hitelesítési eljárására el kell fogadni.
(4) Amennyiben a kijelölés feltételeit nem teljesítõ szervezettõl a miniszter a jóváhagyást visszavonja, errõl a Bizottságot
és az EGT-államokat haladéktalanul tájékoztatja.
(5) Amennyiben a hatóság megállapítja, hogy az EGT más államában mûködõ bejelentett szervezete nem felel meg
a vonatkozó elõírásoknak, errõl haladéktalanul tájékoztatja a minisztert. Amennyiben a hatóságtól kapott tájékoztatás
alapján indokolt, a miniszter haladéktalanul értesíti a Bizottságot a megállapításokról, a megtett intézkedésekrõl és
a döntés indokairól.
14. §

(1) A bejelentett szervezet, annak vezetõje és az ellenõrzések elvégzéséért felelõs természetes és jogi személyek, jogi
személyiség nélküli gazdasági társaságok (a továbbiakban együtt: személyzet) nem vehetnek részt közvetve vagy
közvetlenül a kölcsönös átjárhatóságot lehetõvé tevõ rendszerelemek vagy alrendszerek tervezésében, gyártásában,
kivitelezésében, értékesítésében, karbantartásában vagy használatában. Ez nem terjed ki arra az esetre, ha a gyártó és
a bejelentett szervezet egymással mûszaki információkat oszt meg.
(2) Az ellenõrzésekért felelõs szervezet és személyzete az ellenõrzéseket az elvárható legmagasabb szakmai színvonalon
köteles elvégezni, és döntésüket, vagy ellenõrzésük eredményét befolyásolás mentesen kell meghozniuk.
(3) A bejelentett szervezet vagy személyzete nem lehet az a szerv vagy személy, amely
a) az üzembe helyezési engedély,
b) mûszaki engedély,
c) vasúti mûszaki hatósági engedély
kiadásáért, valamint a balesetek vizsgálatáért felelõs.
(4) A (3) bekezdés szerinti szervezetnek biztosítania kell az ellenõrzések végrehajtásával összefüggõ mûszaki és
adminisztratív feladatok megfelelõ végrehajtására alkalmas eszközöket és személyzetet, valamint hozzáféréssel kell
rendelkeznie a rendkívüli ellenõrzésekhez szükséges berendezésekhez.
(5) Az ellenõrzésért felelõs személyzetnek rendelkeznie kell:
a) megfelelõ mûszaki és szakmai képzettséggel,
b) megfelelõ ismerettel az általa végzett ellenõrzésekre vonatkozó követelményekrõl, valamint elegendõ
gyakorlattal ezen ellenõrzések terén,
c) jogosultsággal az olyan tanúsítványok, jegyzõkönyvek és jelentések kidolgozására, amelyek az elvégzett
vizsgálatok hivatalos dokumentációját képezik.
(6) A bejelentett szervezetnek biztosítani kell az ellenõrzésekért felelõs személyzet függetlenségét. A személyzet anyagi,
vagy más javadalmazása nem függhet sem a végrehajtott ellenõrzések számától, sem azok eredményétõl.
(7) A bejelentett szervezetnek a közlekedésért felelõs miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási
követelmények tekintetében eljáró megfelelõségértékelõ szervezetek kijelölésének szabályairól szóló miniszteri
rendeletben meghatározott mértékû felelõsségbiztosítással kell rendelkeznie.
(8) A bejelentett szervezet személyzetét a szakmai titoktartás kötelezettsége terheli mindazon ismeretek tekintetében,
amelyeknek birtokába kerülnek az e rendeletben foglaltak szerinti feladataik teljesítése során.
(9) Az (1)–(8) bekezdésekben foglaltak be nem tartása esetén a bejelentett szervezet kijelölését a miniszter visszavonja, és
errõl haladéktalanul értesíti a Bizottságot.

12. A vasúti pályahálózat nyilvántartása
15. §

A hatóság által az e rendelet hatálya alá tartozó vasúti pályahálózatról, valamint az elõrehaladott fejlesztési
stádiumban lévõ projektekrõl az e rendelet szerinti nyilvántartásban – figyelemmel a vonatkozó ÁME-k rendelkezéseit
– fel kell tüntetni a vasúti pályahálózat, a vasúti pálya, továbbá az egyes érintett alrendszerek vagy alrendszerrészek fõ
jellemzõit, vagy azok viszonyát az ÁME-kben elõírt jellemzõkhöz. A nyilvántartáshoz a hatóság mindenki számára
hozzáférést biztosít, és errõl tájékoztatja az Európai Vasúti Ügynökséget.

30402

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 197. szám

IV. FEJEZET
Záró rendelkezések
16. §

(1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

17. §

(1) Ez a rendelet – a vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvénnyel együtt –
a) a vasúti rendszer Közösségen belüli átjárhatóságáról szóló 2008. június 17-i 2008/57/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv 1–2. cikkeinek, 4–5. cikkeinek, 8–18. cikkeinek, 20. cikkének, 27–28. cikkeinek, 35. cikkének, 38.
cikkének és az I-IX. mellékletnek,
b) a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv VII. mellékletének módosításáról szóló 2009. október 16-i 2009/131/EK bizottsági irányelvnek,
c) a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 27. cikkének (4) bekezdésében említett referenciadokumentumról szóló 2009. november 30-i
2009/965/EK bizottsági határozatnak, valamint
d) a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról szóló 2010. július 7-i
661/2010/EU európai parlamenti és tanács határozatnak
való megfelelést szolgálja.

18. §

A hagyományos és nagysebességû transzeurópai vasúti rendszerben a vasúti alagutak biztonságával kapcsolatos
kölcsönös átjárhatóság mûszaki elõírásairól szóló 17/2010. (III. 12.) KHEM rendelet, a transzeurópai hagyományos
vasúti rendszer üzemeltetési és forgalomirányítási alrendszerével kapcsolatos kölcsönös átjárhatóságára vonatkozó
mûszaki elõírásokról szóló 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet, a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer
ellenõrzõ-irányító és jelzõ alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatóságot biztosító mûszaki elõírásokról szóló
19/2010. (III. 12.) KHEM rendelet, a hagyományos és nagysebességû transzeurópai vasúti rendszerben
a mozgáskorlátozott személyekkel kapcsolatos kölcsönös átjárhatóság mûszaki elõírásairól szóló 20/2010. (III. 12.)
KHEM rendelet a 8. melléklet szerint módosul.

19. §

(1) Hatályát veszti
a) a hagyományos vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 36/2006. (VI. 21.) GKM rendelet,
b) a nagysebességû transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 37/2006.
(VI. 21.) GKM rendelet.
(2) A 18. §, a 19. § és a 8. melléklet az e rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelethez
A vasúti rendszer alrendszerei
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

Az alrendszerek felsorolása
E rendelet alkalmazásában a vasúti rendszer alrendszerei a következõk:
Strukturális alrendszerek:
infrastruktúra (a vasúti pálya és tartozékai, és a vasúti üzemi létesítmények),
energia,
ellenõrzõ-, irányító-, jelzõ- és biztosítóberendezések,
jármû.
Mûködési alrendszerek:
forgalmi szolgálat és üzemirányítás,
karbantartás,
telematikai alkalmazások a személyszállítási és áruszállítási szolgáltatások céljára.
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Az alrendszerek ismertetése
Infrastruktúra
Vágányok, kitérõk, keresztezések, mûtárgyak (hidak, alagutak), kapcsolódó állomási infrastruktúralétesítmények
(peronok, átjárók, ideértve a mozgáskorlátozott személyek igényeit), biztonsági és védelmi berendezések.
Energia
A villamosenergia-ellátó rendszer, beleértve a felsõvezetékeket és a villamos fogyasztásmérõ készülék jármûvekre
felszerelt részét.
Ellenõrzõ-, irányító-, jelzõ- és biztosítóberendezések
A hálózaton közlekedésre jogosult vonatok biztonságos mozgásához, ellenõrzéséhez és irányításához szükséges
valamennyi berendezés.
Forgalmi szolgálat és üzemirányítás
A különbözõ strukturális alrendszerek összehangolt üzemeltetését biztosító eljárások és a kapcsolódó berendezések,
a rendes és a korlátozott üzemmód esetén egyaránt, különösen a vonatok összeállítása, a vonatok vezetése, a forgalmi
szolgálat tervezése és lebonyolítása, valamint a határátlépéssel járó szolgáltatások végzéséhez szükséges
szakképesítés.
Telematikai alkalmazások
Ez az alrendszer két elembõl áll:
személyszállítási alkalmazások, beleértve az utasok utazás elõtti és utazás alatti tájékoztatására szolgáló információs
rendszereket, helyfoglalási és menetdíj-fizetési rendszereket, poggyászkezelést, illetve a vonatok és más közösségi
közlekedési eszközök közötti csatlakozások kezelését;
árufuvarozási alkalmazások, beleértve az információs rendszereket (fuvarok és szerelvények valós idejû ellenõrzése),
a kocsirendezési és -elosztási rendszereket, a foglalási, fizetési és számlázási rendszereket, illetve a más árufuvarozási
formákkal való csatlakozások kezelését és az elektronikus kísérõokmányok készítését.
Jármû
A vonat minden szerkezeti eleme, szabályozó és vezérlõ, áramszedõ, valamint vonó- és energiaátalakító, fék- és
kapcsoló berendezése, futómûvek (forgóváz, tengelyek) és felfüggesztések, ajtók, ember–jármû közötti kapcsolódási
pontok (mozdonyvezetõ, utazószemélyzet, utasok, tekintettel a mozgáskorlátozott személyek igényeire is), aktív és
passzív biztonsági berendezések, továbbá az utasok és az utazószemélyzet egészségét védõ eszközök és
berendezések.
Karbantartás
A vasúti rendszer átjárhatóságát és szükséges teljesítõképességét biztosító eljárások, felszerelések, karbantartási,
logisztikai berendezések és tartalékkészletek az elõírt javítási munkákhoz és megelõzõ karbantartásokhoz.

2. melléklet a 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelethez
Alapvetõ követelmények
1.
1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

Általános követelmények
Biztonság
A biztonság szempontjából kritikus rendszerelemek, fõleg a vonatforgalommal kapcsolatos rendszerelemek
tervezését, gyártását és összeszerelését, üzemeltetését, karbantartását, felügyeletét és ellenõrzését úgy kell elvégezni,
hogy a hálózatra elõírt követelményeknek – beleértve egyes korlátozott üzemmódok által meghatározott helyzeteket
is – garantálja a biztonságot.
A kerék/sín érintkezésre vonatkozó paraméterek feleljenek meg azoknak a futóstabilitási követelményeknek, amelyek
a legnagyobb engedélyezett sebesség alkalmazása esetén is garantálják a biztonságos közlekedést.
A fékberendezésre vonatkozó paramétereknek biztosítaniuk kell, hogy a vonat egy megadott féktávolságon belül,
a legnagyobb engedélyezett sebességgel történõ közlekedés esetén is megálljon.
A felhasznált rendszerelemeknek teljes élettartamuk alatt bírniuk kell a rendszerelem üzeme során fellépõ rendes vagy
rendkívüli igénybevételt. A véletlen meghibásodásokból eredõ, és a biztonságot veszélyeztetõ rendkívüli események
bekövetkezésének kockázatát a megfelelõ eszközök alkalmazásával a legkisebbre kell csökkenteni.
A helyhez kötött létesítmények és a jármûvek tervezése és a felhasznált anyagok kiválasztása során arra kell törekedni,
hogy tûz esetén a lehetõ legnagyobb mértékben korlátozza a tûz és füst keletkezését, terjedését és hatását.
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Az utasok által kezelt eszközöket úgy kell megtervezni, kialakítani, hogy azok abban az esetben se veszélyeztessék
az eszköz biztonságos mûködését vagy az utasok egészségét és biztonságát, ha elõre látható módon, ám a kiadott
használati utasításnak nem megfelelõen használják õket.
Megbízhatóság és rendelkezésre állás
A vasúti szerelvény mozgásában részt vevõ rögzített és mozgó rendszerelemek ellenõrzését és karbantartását úgy kell
megszervezni és végrehajtani, hogy az elõírt feltételek mellett biztosított legyen a rendszerelemek elvárt szintû
üzemkészsége.
Egészségvédelem
A vonatokon és a vasúti infrastruktúra létesítményeiben tilos olyan anyagok felhasználása, amelyek használati
módjuknál fogva a hozzáférõ személyek életét, testi épségét, egészségét veszélyeztethetik.
Ezeket az anyagokat olyan módon kell kiválasztani, felhasználni és alkalmazni, hogy – különösen tûz esetén –
korlátozzák az egészségre ártalmas gõzök vagy gázok kibocsátását.
Környezetvédelem
A vasúti rendszer megépítésének és üzemeltetésének környezeti hatásait a rendszer tervezési szakaszában kell
felmérni és figyelembe venni, összhangban a hatályos környezetvédelmi elõírásokkal.
A vonatokban és az infrastruktúra létesítményeiben felhasznált anyagoknak – különösen tûz esetén – meg kell
akadályozniuk a környezetre káros és veszélyes gõzök és gázok kibocsátását.
A jármûveket és az energiaellátási rendszereket úgy kell tervezni és gyártani, hogy elektromágnesesség
szempontjából összeegyeztethetõk legyenek azokkal a létesítményekkel, berendezésekkel, köz-, illetve
magánhálózatokkal, amelyekkel esetlegesen interferálnának.
A vasúti rendszer mûködtetése során be kell tartani a zajvédelemre vonatkozó hatályos elõírásokat.
Elõírásszerû karbantartási állapot esetén, a vasúti rendszer üzemeltetése nem okozhat a pálya közelében elhelyezkedõ
területeken megengedhetetlen mértékû talajrezgést.
Mûszaki összeegyeztethetõség
Az infrastruktúra és a helyhez kötött berendezések mûszaki jellemzõinek összhangban kell lenniük egymással és
a vasúti rendszerben alkalmazott vonatok jellemzõivel.
Amennyiben a hálózat bizonyos szakaszain a megfelelõség biztosítása nehezen valósítható meg, a jövõbeni
összeegyeztethetõséget lehetõvé tevõ ideiglenes megoldásokat lehet bevezetni.
Az egyes alrendszerekre vonatkozó követelmények
Infrastruktúra
Biztonság
Megfelelõ intézkedéseket kell tenni a létesítményekhez való jogosulatlan hozzáférés vagy behatolás
megakadályozása érdekében.
Különösen a vonatok állomásokon történõ áthaladása esetén, meg kell hozni a szükséges intézkedéseket a személyi
sérülés kockázatával járó veszélyek korlátozására.
A mindenki számára hozzáférhetõ infrastruktúra berendezéseket úgy kell megtervezni és kialakítani, hogy
az csökkentse a személyi biztonságot veszélyeztetõ kockázatokat (stabilitás, tûzvédelem, átjárás, evakuálás, peronok
stb.).
Meg kell hozni a szükséges rendelkezéseket a nagyon hosszú alagutak és aluljárók sajátos biztonsági feltételeinek
figyelembevétele érdekében.
Energia
Biztonság
Az energiaellátási rendszer mûködése, mûködtetése nem veszélyeztetheti sem a vonatok, sem a személyek (utasok,
üzemeltetõ személyzet, a pálya mellett lakók és harmadik felek) biztonságát.
Környezetvédelem
A villamos- vagy a hõenergia-ellátási rendszerek mûködése nem terhelheti a környezetet a megengedett határértéken
túl.
Mûszaki összeegyeztethetõség
A villamos- és hõenergia-ellátási rendszereknek:
biztosítaniuk kell a vonatok számára a meghatározott teljesítményértékek elérését,
a villamosenergia-ellátási rendszereknek összhangban kell lenniük a vontató jármûvek áramszedõivel.
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Ellenõrzõ-, irányító-, jelzõ- és biztosítóberendezések
Biztonság
A transzeurópai vasúti rendszerben alkalmazott ellenõrzõ, -irányító, jelzõ- és biztosítóberendezések és eljárások
tegyék lehetõvé, hogy a vonatok a hálózatra meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelõen
közlekedhessenek, és korlátozott üzemmód esetén is biztosítsák a közlekedni engedélyezett vonatok biztonságos
áthaladását.
Mûszaki összeegyeztethetõség
Az összeegyeztethetõ ellenõrzõ, -irányító, jelzõ- és biztosítóberendezések alkalmazásának elfogadása után gyártott
vagy kifejlesztett minden új infrastrukturális elemnek és jármûnek meg kell felelnie ezeknek a rendszereknek.
A fedélzeti ellenõrzõ, -irányító, jelzõ- és biztosítóberendezéseknek, a transzeurópai vasúti rendszer teljes hálózatán
lehetõvé kell tenniük a meghatározott feltételek melletti folyamatos üzemeltetést.
Gördülõállomány
Biztonság
A jármûvek szerkezetét, illetve a jármûvek közötti kapcsolóberendezéseket úgy kell megtervezni, hogy ütközés vagy
kisiklás esetén védjék az utastereket és a vezetõállást.
Az elektromos berendezések nem veszélyeztethetik a biztonságot, az ellenõrzõ-, jelzõ- és biztosítóberendezések
mûködését.
A fékezési eljárás és az alkalmazott féknyomás legyen összeegyeztethetõ a vasúti pályával és mûtárgyakkal, és
a biztosítóberendezési rendszerekkel.
Intézkedéseket kell hozni a feszültség alatt levõ alkatrészekhez történõ illetéktelen hozzáférés megakadályozására,
a személyi biztonság védelme érdekében.
Biztosítani kell olyan eszközök utasok számára történõ rendelkezésre állását, melyek segítségével veszély esetén
értesíthetik a jármûvezetõt és a kísérõszemélyzetet.
A vasúti személykocsik ajtóit az utasok biztonságát garantáló záró- és nyitórendszerrel kell ellátni.
Gondoskodni kell vészkijáratokról és azok jelzésérõl.
Megfelelõ intézkedéseket kell hozni a nagyon hosszú alagutak és aluljárók különleges biztonsági feltételeinek
figyelembevételével.
A vonatokon kötelezõ a megfelelõ fényerejû és mûködési idejû vészvilágítási rendszer alkalmazása.
A vonatokat fel kell szerelni az utasok – utazószemélyzet által történõ – megfelelõ tájékoztatására alkalmas hangos
utastájékoztató rendszerrel.
Megbízhatóság és rendelkezésre állás
A jármûvek létfontosságú berendezéseit, így különösen a futó-, vontató-, fékberendezéseit, szabályozó és vezérlõ
rendszerét úgy kell megtervezni, hogy a vonat különleges korlátozó feltételek esetén is továbbközlekedhessen,
a mûködõképes berendezések károsítása nélkül.
Mûszaki összeegyeztethetõség
Az elektromos berendezéseknek alkalmasnak kell lenniük az együttmûködésre az ellenõrzõ-, irányító- és
jelzõberendezésekkel.
Villamos vontatás esetén az áramszedõk legyenek alkalmasak a transzeurópai vasúti rendszer különbözõ
energiaellátási rendszerein történõ közlekedésre.
A jármûvek jellemzõi – figyelemmel az éghajlati viszonyokra – tegyék lehetõvé a közlekedést minden olyan vasúti
pályán, amelyen közlekedésüket tervezték.
Ellenõrzések
A vontató jármûveket, beleértve a motorvonatok és ingavonati szerelvények vezérlõkocsijait, adatrögzítõ
berendezéssel kell felszerelni, és gondoskodni kell a berendezés által rögzített adatok egységes feldolgozásáról.
Karbantartás
Egészségvédelem és biztonság
A karbantartó telepeken, mûhelyekben alkalmazott mûszaki létesítményeknek és eljárásoknak garantálniuk kell
az alrendszer biztonságos mûködtetését, nem veszélyeztethetik a személyzet és harmadik személyek egészségét és
biztonságát.
Környezetvédelem
A karbantartó telepeken, mûhelyekben alkalmazott mûszaki létesítmények és eljárások által okozott környezeti
hatások nem haladhatják meg a megengedett határértékeket. Fokozott figyelmet kell fordítani a hulladékkezelési
követelmények betartására, különös tekintettel a keletkezõ veszélyes hulladékokra.
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Mûszaki összeegyeztethetõség
A jármûvek karbantartó létesítményei olyanok legyenek, hogy minden olyan jármûvön tegyék lehetõvé a biztonságos,
az egészségvédelmi és ergonómiai követelményeknek megfelelõ munkavégzést, amelyekre a létesítményt tervezték.
Forgalmi szolgálat és üzemirányítás
Biztonság
A hálózatüzemeltetési szabályok összehangolása, valamint a jármûvezetõk, az utazó és a forgalomirányító személyzet
képesítése szavatolja a biztonságos üzemeltetést, figyelemmel a határátlépéssel járó és a belföldi szolgáltatások
követelményeinek eltéréseire.
A karbantartási tevékenységet és annak gyakoriságát, a karbantartó és vizsgálati helyek személyzetének képzését és
képesítését, valamint az érintett üzemeltetõk által az irányítási és karbantartási központokban bevezetett
minõségbiztosítási rendszert úgy kell kialakítani és alkalmazni, hogy az garantálja a magas szintû üzembiztonságot.
Megbízhatóság és rendelkezésre állás
A magas megbízhatósági és rendelkezésre állási szintet a karbantartó és vizsgálati helyek személyzetének képzésével,
valamint az érintett üzemeltetõk által az irányítási és karbantartási központokban bevezetett minõségbiztosítási
rendszer útján kell elérni.
Mûszaki összeegyeztethetõség
A hálózatüzemeltetési szabályokat, valamint a jármûvezetõk és az utazószemélyzet, illetve a forgalomirányító
személyzet képesítését oly módon kell összehangolni, hogy az biztosítsa a vasúti rendszer hatékony üzemeltetését,
tekintetbe véve a határátlépéssel járó és a belföldi szolgáltatások követelményeinek eltéréseit.
Telematikai alkalmazások személyszállítási és árufuvarozási szolgáltatásokhoz
Mûszaki összeegyeztethetõség
A telematikai alkalmazásokra vonatkozó alapvetõ követelmények garantálják a szolgáltatások minõségének egy
minimális szintjét az utasok és árufuvarozók részére, különösen a mûszaki összeegyeztethetõség tekintetében.
Intézkedéseket kell tenni a következõk biztosítása érdekében:
az adatbázisok, szoftverek és adatátviteli jegyzõkönyvek fejlesztését úgy kell megoldani, hogy az lehetõvé tegye
a maximális adatcserét a különbözõ alkalmazások és üzemeltetõk között, kivéve a bizalmas kereskedelmi adatok
kezelését,
az információk könnyen hozzáférhetõek legyenek a felhasználók számára.
Megbízhatóság és rendelkezésre állás
Az adatbázisok, szoftverek és adatátviteli rendszerek használatának, kezelésének, aktualizálásának és
karbantartásának biztosítania kell a rendszerek hatékonyságát és a szolgáltatás minõségét.
Egészségvédelem
Az adott rendszerek és felhasználók közötti kapcsolódási pontoknak ki kell elégíteniük a minimális ergonómiai és
egészségvédelmi elõírásokat.
Biztonság
Garantálni kell az adatok megfelelõ integritását és megbízhatóságát a biztonsággal kapcsolatos információk tárolása
és továbbítása során.

3. melléklet a 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelethez
A rendszerelemekre vonatkozó EK-megfelelõségi vagy -alkalmazhatósági nyilatkozat
1.

1.1.

A kölcsönös átjárhatóságot lehetõvé tevõ rendszerelemek
A rendszerelemek megfelelõségét vagy alkalmazhatóságát a bejelentett szervezet az általa végzett EK-megfelelõségi
és alkalmazhatósági eljárás alapján állapítja meg, és errõl EK-megfelelõségi nyilatkozatot állít ki.
A vasúti rendszer átjárhatóságát lehetõvé tevõ rendszerelemek a következõk lehetnek:
Többcélú rendszerelemek
Olyan rendszerelemek, amelyek nem kizárólag a vasúti rendszerre jellemzõek, és mint ilyenek, használhatóak más
területeken is.
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Különleges jellemzõkkel rendelkezõ többcélú rendszerelemek
Olyan rendszerelemek, amelyek nem kizárólag a vasúti rendszerre jellemzõek, de amelyeknek vasúti célú felhasználás
esetén meghatározott teljesítményszintet kell elérniük.
Sajátos rendszerelemek
Olyan rendszerelemek, amelyeket kizárólag vasúti alkalmazásra használnak.
Az EK-nyilatkozat hatálya
Az EK-nyilatkozat hatálya:
a bejelentett szervezet (ek) azon megállapítására terjed ki, amely valamely elkülönítetten vizsgált rendszerelem által
teljesítendõ mûszaki követelménynek való belsõ megfelelõségét értékeli, vagy
a bejelentett szervezet(ek) által végzett azon vizsgáltra terjed ki, amely valamely, a vasúti környezeten belül vizsgált
rendszerelem alkalmazhatóságát értékeli, különösen azokban az esetekben, amikor a kapcsolódási pontok is
érintettek azokkal, az elsõsorban funkcionális jellegû mûszaki elõírásokkal összefüggésben, amelyeket ellenõrizni kell.
A bejelentett szervezetek által a tervezési és a gyártási szakaszokban végzett értékelõ eljárások a termékek forgalomba
hozatalának közös keretrendszerérõl, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2008.
július 9-i 768/2008/EK határozatban elõírt modulokra épülnek, összhangban az ÁME-kben említett feltételekkel.
Az európai közösségi („EK”) nyilatkozat tartalma
Az EK-megfelelõségi nyilatkozat a következõket tartalmazza:
irányelvre történõ hivatkozások,
a gyártó vagy az EGT-tagállam területén letelepedett meghatalmazott képviselõjének neve és címe (kereskedelmi név
és teljes cím, illetve a meghatalmazott képviselõ megjelölése esetén a gyártó kereskedelmi neve is),
a kölcsönös átjárhatóságot lehetõvé tevõ rendszerelem leírása (márka, típus stb.),
a megfelelõség vagy alkalmazhatóság megállapítása érdekében követett eljárás leírása,
a kölcsönös átjárhatóságot lehetõvé tevõ rendszerelem által teljesített valamennyi vonatkozó leírás, különösen
a használati feltételek,
a megfelelõség vagy alkalmazhatóság tekintetében folytatott eljárásban részt vevõ bejelentett szervezet vagy
szervezetek neve és címe, a vizsgálati tanúsítvány keltezése, illetve esettõl függõen az igazolás érvényességi ideje és
feltételei,
adott esetben hivatkozás az európai elõírásokra,
a gyártó vagy a gyártónak a Közösség területén letelepedett meghatalmazott képviselõje nevében
kötelezettségvállalásra felhatalmazott aláíró azonosító adatai.
Az EK-megfelelõségi vagy -alkalmazhatósági nyilatkozatot és a kísérõ dokumentumokat keltezéssel kell ellátni, és alá
kell írni. A nyilatkozatot a mûszaki dokumentáció nyelvével azonos nyelven kell írni.

4. melléklet a 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelethez
Az alrendszerek EK-hitelesítési eljárása
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

EK-hitelesítési eljárás
Az EK-hitelesítési eljárás során a bejelentett szervezet ellenõrzi és tanúsítja, hogy az alrendszer:
megfelel a vonatkozó rendeletek és közösségi jogi aktusok elõírásainak,
megfelel a kapcsolódó egyéb rendelkezéseknek, elõírásoknak, és üzembe helyezhetõ.
Ellenõrzési szakaszok
Az alrendszeren a következõ szakaszok mindegyikében ellenõrzést kell végrehajtani:
általános tervezés,
elõállítás: az alrendszer megépítése, ezen belül különösen az építõmérnöki tevékenységek, a gyártás,
a rendszerelemek összeszerelése és az általános beállítások,
az alrendszer átvételi próbája.
A tervezési szakaszban (a típusvizsgálatokat is ideértve) és az elõállítási szakasz során a fõvállalkozó (vagy a gyártó)
vagy annak az Európai Gazdasági Térség területén letelepedett meghatalmazott képviselõje (a továbbiakban:
kérelmezõ) vizsgálat iránti kérelmet nyújthat be.
Ebben az esetben a vizsgálat(ok)ról, a vizsgálattal megbízott bejelentett szervezet hitelesítési nyilatkozatot állít ki
„EK-közbensõ alrendszer-megfelelõségi nyilatkozat” formájában, valamennyi érintett szakaszra vonatkozóan.
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3.

3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
4.
4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

4.5.
4.6.

5.
5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.
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EK-megfelelõségi tanúsítvány és EK-hitelesítési nyilatkozat
Az EK-hitelesítésért felelõs bejelentett szervezet értékeli az alrendszer konstrukcióját és elõállítását, mely alapján
kiállítja a hitelesítést kérelmezõ számára a hitelesítési tanúsítványt, majd a kérelmezõ kiállítja az EK-hitelesítési
nyilatkozatot azon EGT-állam hatósága számára, amelyben az alrendszert felszerelik és/vagy mûködtetik.
A bejelentett szervezet figyelembe veszi a közbensõ hitelesítési nyilatkozatot, amennyiben az rendelkezésre áll, és
az EK-hitelesítési tanúsítvány kiállítása érdekében:
ellenõrzi, hogy az alrendszer:
a vonatkozó tervezési és elõállítási közbensõ hitelesítési nyilatkozatok által lefedett, ha a kérelmezõ erre a két szakaszra
kérte a bejelentett szervezetet, vagy
elõállításában megfelel a kérelmezõnek átadott, vonatkozó tervezési közbensõ hitelesítési nyilatkozatok által lefedett
valamennyi szempontnak, ha a kérelmezõ csak a tervezési szakaszra kérte a bejelentett szervezetet,
ellenõrzi, hogy az ÁME követelményeinek megfelelnek, és értékeli azon tervezési és gyártási elemeket, amelyekre
a közbensõ hitelesítési nyilatkozatok nem terjednek ki.
Mûszaki dokumentáció
A hitelesítési nyilatkozatot kísérõ mûszaki dokumentációnak a következõket kell tartalmaznia:
az infrastruktúra esetében: építési tervek, a földmunkák és a megerõsítési munkálatok jóváhagyási jegyzõkönyvei,
betonozási vizsgálati és ellenõrzési jelentések stb.,
más alrendszerek esetén: a kivitelezéssel megegyezõ általános és részletes tervrajzok, elektromos kapcsolási rajzok,
a hidraulikus rendszer rajzai, vezérlõáramköri ábrák, adatfeldolgozó és automatikus rendszerek leírása, üzemeltetési és
karbantartási kézikönyvek stb.,
az alrendszerbe beépített kölcsönös átjárhatóságot lehetõvé tevõ rendszerelemek listája,
az EK-megfelelõségi vagy -alkalmazhatósági nyilatkozatok példánya, amelyekkel a fent említett rendszerelemeket a
7. § értelmében el kell látni, csatolva hozzá, adott esetben, a vonatkozó számítási feljegyzéseket és a közös mûszaki
elõírások alapján a bejelentett szervezetek által elvégzett próbákról és vizsgálatokról felvett jegyzõkönyveket,
rendelkezésre állás esetén, a közbensõ hitelesítési nyilatkozat(ok) és az EK közbensõ alrendszer-megfelelõségi
nyilatkozat(ok), beleértve a bejelentett szervezet által az érvényességük tekintetében végzett ellenõrzés eredményét is,
az EK-hitelesítésért felelõs bejelentett szervezet által kiadott és ellenjegyzett tanúsítvány, a vonatkozó számításokat
tartalmazó feljegyzésekkel, amelyek igazolják, hogy az alrendszer megfelel ennek a rendeletnek, és rögzíti az eljárás
lefolytatása során esetlegesen tett észrevételeit és vissza nem vont fenntartásait.
Az igazoláshoz csatolni kell az ugyanezen szervezet által az 5.3. és 5.4. pontjaiban meghatározottak szerint a szervezet
saját feladatkörében elkészített ellenõrzési, illetve vizsgálati jelentést.
EK-ellenõrzés
Az EK-ellenõrzés célja annak biztosítása, hogy az alrendszer elõállítása során a mûszaki dokumentációból származó
kötelezettségeket betartsák.
A gyártás ellenõrzéséért felelõs bejelentett szervezet részére biztosítani kell az állandó és szabad bejutást minden
építkezés helyszínére, gyártóüzembe, raktárterületre, az esetleges elõgyártási mûhelyekbe, kísérleti berendezésekhez,
illetve minden olyan helyiségbe, amely esetében ezt szükségesnek ítéli meg feladatának végrehajtásához.
A kérelmezõ köteles elküldeni vagy elküldetni a bejelentett szervezetnek az ellenõrzéshez szükséges valamennyi
dokumentumot, különösen az alrendszerre vonatkozó mûszaki dokumentációt és kivitelezési terveket.
Az alrendszer megvalósításának ellenõrzéséért felelõs bejelentett szervezet rendszeres idõközönként idõszaki
felülvizsgálatot köteles végezni a rendeletben foglaltak ellenõrzése céljából. Kérheti, hogy az építési mûveletek
bizonyos szakaszainál jelen legyen. Megállapításairól a bejelentett szervezet felülvizsgálati beszámolót készít
az alrendszer kivitelezéséért felelõs személyek számára.
A bejelentett szervezet elõzetes bejelentés nélkül is felkeresheti a munkaterületet vagy a gyártóüzemeket. Az ilyen
látogatások idején a bejelentett szervezet teljes vagy részleges felülvizsgálatot végezhet. A kivitelezés felelõsei
számára ellenõrzési, illetve vizsgálati jelentést készít.
Ha az adott alrendszerre vonatkozó ÁME úgy rendelkezik, az EK-nyilatkozat kiadása érdekében a bejelentett szervezet
köteles nyomon követni azokat az alrendszereket, melyekbe kölcsönös átjárhatóságot lehetõvé tevõ rendszerelemet
szereltek be, különös figyelemmel az alrendszernek a tervezett vasúti környezetben történõ használatra való
alkalmasságára.
Dokumentáció benyújtása
Az illetékes bejelentett szervezet által kiadott közbensõ hitelesítési nyilatkozatok – ha rendelkezésre áll –
alátámasztására, illetve az alrendszer mûködõképességének hitelesítéséért felelõs bejelentett szervezet által kiadott
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megfelelõségi tanúsítvány alátámasztására, a bejelentett szervezet a 4. pont szerinti teljes dokumentációt átadja
a kérelmezõnek. A dokumentációt csatolni kell a közbensõ hitelesítési nyilatkozathoz és/vagy az EK-hitelesítési
nyilatkozathoz, amelyet a kérelmezõ az érintett EGT-állam hatóságához köteles benyújtani.
A kérelmezõ a dokumentáció egy példányát köteles megõrizni az alrendszer teljes élettartama alatt. Kérésre bármely
más EGT-államnak el kell küldeni a dokumentáció másolatát.
Közzététel
Minden bejelentett szervezet köteles rendszeresen közzétenni a:
beérkezett EK-hitelesítés iránti kérelmekre,
kiadott vagy elutasított közbensõ hitelesítési nyilatkozatokra,
kiadott vagy elutasított hitelesítési tanúsítványokra,
elutasított megfelelõségi tanúsítványokra
vonatkozó információkat.
Nyelv
Az EK-hitelesítési eljárásokkal kapcsolatos dokumentációkat és a levelezést annak az EGT-államnak a hivatalos nyelvén
kell folytatni, amelyben a kérelmezõ letelepedett, vagy amely nyelvet a kérelmezõ elfogadja.

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.

5. melléklet a 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelethez
Az alrendszerek EK-hitelesítési nyilatkozata

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

A nyilatkozatot ugyanazon a nyelven kell írni, mint a mûszaki dokumentációt, és a következõket tartalmazza:
irányelvre történõ hivatkozások,
a megrendelõ vagy a gyártó, vagy a Közösség területén letelepedett meghatalmazott képviselõjének neve és címe
(meg kell adni kereskedelmi nevét és teljes címét, meghatalmazott képviselõ esetében pedig a megrendelõ vagy
a gyártó kereskedelmi nevét is),
az alrendszer rövid leírása,
az EK-hitelesítést végzõ bejelentett szervezet neve és címe,
hivatkozás a mûszaki dokumentációban található dokumentumokra,
minden vonatkozó átmeneti vagy végleges rendelkezés, amelynek az alrendszer köteles megfelelni, különösen adott
valamennyi üzemeltetési korlátozás és feltétel,
az EK-nyilatkozat érvényességének ideje, ha az korlátozott idõtartamra érvényes,
az aláíró személyazonossága (a név és képviseleti jogosultság megjelölésével).
Az EK-hitelesítési nyilatkozatot és a kísérõ dokumentumokat keltezéssel kell ellátni, és alá kell írni.

6. melléklet a 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelethez
Az ÁME-nak nem megfelelõ jármûvek üzembe helyezésével kapcsolatosan ellenõrizendõ paraméterek
és a nemzeti szabályozások osztályozása
1.
1.1.

1.2.

1.3.

Paraméterek jegyzéke
Általános dokumentáció
Általános jellegû dokumentumok (például az új, felújított vagy korszerûsített jármûnek és rendeltetésének a leírása,
konstrukciójának ismertetése, a javításával, mûködésével vagy karbantartásával kapcsolatos információk, mûszaki
adatlapok stb.)
Szerkezetek és mechanikus alkatrészek
A jármûvek mechanikus egysége és kapcsolódási pontjai (köztük az ütközõk és vontatókészülékek, átjárók),
a jármûszerkezet és -szerelvények (pl. ülések) szilárdsága, a terhelhetõség, a passzív biztonság (beleértve a belsõ és
külsõ törésbiztonságot)
A vasúti pálya és a jármû kapcsolata, nyomtáv méretezése
A pályahálózathoz való kapcsolódás mechanikus pontjai (például a statikus és dinamikus jellemzõk, a térközök és
illesztések, nyomtáv, futómû stb.)
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.
1.11.
1.12.

1.13.

1.14.

2.
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Fékberendezések
Fékezéssel kapcsolatos elemek (például csúszásgátlás, fékszabályozás, fékteljesítmény üzemi fékezéskor,
vészfékezéskor és a rögzítõfék használatakor)
Személyszállítási elemek
Utaskényelmi szolgáltatások és utaskörnyezet (például ablakok, ajtók, csökkent mozgásképességû utasok szállításával
kapcsolatos elõírások stb.)
Környezeti feltételek és aerodinamikai hatások
A környezet jármûre, illetõleg a jármû környezetre gyakorolt hatása (kitérve az aerodinamikai feltételekre, valamint
egyrészt a jármûnek és a vasúti rendszer pálya menti szakaszának, másrészt a jármûnek és a külsõ környezetnek
a kölcsönhatására)
Követelmények a külsõ figyelmeztetésre, jelzésekre, funkciókra és szoftverintegritásra vonatkozóan
Külsõ figyelmeztetések, jelzések, funkciók és a szoftver integritása, például a vonat mûködési jellemzõit, köztük
az adatsínt befolyásoló biztonsági funkciók
Fedélzeti tápellátó és vezérlõrendszerek
A meghajtás, energiaellátás és vezérlés fedélzeti rendszerei, valamint a jármû energiaellátó hálózatra való
csatlakozásának felülete, az elektromágneses összeférhetõség minden aspektusa
Személyzeti létesítmények, kezelõfelületek és környezet
A személyzet fedélzeti létesítményei, kezelõfelületei, munkakörülményei, munkakörnyezete (beleértve a vezetõfülkét,
a vezetõ és gép kapcsolódási pontjait)
Tûzbiztonság és evakuálás
Karbantartás
A karbantartás fedélzeti eszközei és kezelõfelületei
Fedélzeti ellenõrzés-irányítás és jelzés
A biztonságot szolgáló összes fedélzeti berendezés, valamint a vasúti hálózaton közlekedésre jogosult szerelvények
mozgását és annak pálya menti hatásait ellenõrzõ és irányító összes berendezés
Egyedi üzemeltetési követelmények
A jármûvek üzemeltetésére vonatkozó különleges követelmények (például korlátozott üzemmód, a jármû vontatása
stb.)
Teherszállítási elemek
Teherszállítással kapcsolatos követelmények és környezeti feltételek (köztük a veszélyes áruk szállításához kifejezetten
elõírt eszközök)
A dõlt betûvel szedett magyarázatok és példák tájékoztató jellegûek, nem a paraméterek fogalommeghatározásai.
A szabályok osztályozása
Az 1. pontban megadott paraméterekkel kapcsolatos nemzeti szabályokat az alább meghatározott csoportok
egyikébe sorolják. A szigorúan helyi jellegû szabályokat és korlátozásokat nem kell figyelembe venni, azok hitelesítése
a vasúti társaságok és a vasúti pályahálózat mûködtetõk közös megegyezésével bevezetendõ ellenõrzések tárgya.
A. csoport
Az A. csoportba tartoznak:
a) a nemzetközi szabványok,
b) azok a nemzeti szabályok, amelyek a vasúti közlekedés biztonsága terén a többi EGT-állam nemzeti szabályaival
egyenértékûek.
B. csoport
A B. csoportba tartozik valamennyi szabály, amely nem tartozik az A. vagy a C. csoportba, vagy amely még nem lett
e csoportba sorolva.
C. csoport
A C. csoportba tartoznak azok a szabályok, amelyek betartása elengedhetetlen és kapcsolódnak a mûszaki
infrastruktúra jellemzõihez az adott hálózaton történõ biztonságos, és a kölcsönös átjárhatóságot lehetõvé tevõ
üzemeltetés biztosítása érdekében (pl. rakszelvény).

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 197. szám

30411

7. melléklet a 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelethez
Eltérés kérelmezésére vonatkozó dokumentáció

1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Az Európai Bizottság részére benyújtott eltérésre vonatkozó kérelem a következõ dokumentumokat tartalmazza:
hivatalos levél, melyben a Bizottságot értesítik a tervezett eltérésrõl;
a levélhez csatolt dokumentáció, az alábbi tartalommal:
az eltérés tárgyát képezõ munkák, áruk és szolgáltatások leírása; részletezve a kulcsidõpontokat, a földrajzi
elhelyezkedést, valamint a funkcionális és mûszaki területet,
azon ÁME-kre (vagy azok részeire) vonatkozó pontos hivatkozás, amely tekintetében eltérést kérelmeztek,
az alkalmazandó alternatív rendelkezésekre vonatkozó pontos hivatkozás és azok részletei,
a 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján benyújtott kérelem esetén a projekt fejlesztése elõrehaladott stádiumának
igazolását,
az eltérés indoklása, beleértve a mûszaki, gazdasági, kereskedelmi, mûködési és/vagy adminisztrációs jellemzõk fõbb
okait,
az eltérést alátámasztó minden egyéb elemet,
az állam által tervezett intézkedések leírását, melyek az alrendszer végleges átjárhatóságát támogatják (amennyiben
csekély eltérésrõl van szó, nincs szükség e leírásra).
A dokumentációt mind papír, mind elektronikus formában be kell nyújtani.

8. melléklet a 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelethez
A transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról szóló,
2010. július 7-i 661/2010/EU európai parlamenti és tanács határozat
átültetésével kapcsolatos módosítások
1. A hagyományos és nagysebességû transzeurópai vasúti rendszerben a vasúti alagutak biztonságával kapcsolatos
kölcsönös átjárhatóság mûszaki elõírásairól szóló 17/2010. (III. 12.) KHEM rendelet 1. melléklet 7.5.1. pontjában az „a
transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó közösségi iránymutatásokról szóló, 1996. július 23-i
1692/96/EK európai parlamenti és tanácsi határozatban” szövegrész helyébe az „a transzeurópai közlekedési hálózat
fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról szóló, 2010. július 7-i 661/2010/EU európai parlamenti és tanács
határozat” szöveg lép.
2. A transzeurópai hagyományos vasúti rendszer üzemeltetési és forgalomirányítási alrendszerével kapcsolatos
kölcsönös átjárhatóságára vonatkozó mûszaki elõírásokról szóló 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet 1. melléklet
7.3.1. pontjában az „a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó közösségi iránymutatásokról szóló,
1996. július 23-i 1692/96/EK európai parlamenti és tanácsi határozatban” szövegrész helyébe az „a transzeurópai
közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról szóló, 2010. július 7-i 661/2010/EU európai
parlamenti és tanács határozat” szöveg lép.
3. A transzeurópai hagyományos vasúti rendszer ellenõrzõ-irányító és jelzõ alrendszerére vonatkozó kölcsönös
átjárhatóságot biztosító mûszaki elõírásokról szóló 19/2010. (III. 12.) KHEM rendelet 1. melléklet 7.1.3. pontjában az
„1692/96/EK európai parlamenti és tanácsi határozatban” szövegrész helyébe a „661/2010/EU európai parlamenti és
tanács határozat” szöveg, 1. melléklet 7.4.1. pontjában az „a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó
közösségi iránymutatásokról szóló, 1996. július 23-i 1692/96/EK európai parlamenti és tanácsi határozatban”
szövegrész helyébe az „a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról szóló,
2010. július 7-i 661/2010/EU európai parlamenti és tanács határozat” szöveg lép.
4. A hagyományos és nagysebességû transzeurópai vasúti rendszerben a mozgáskorlátozott személyekkel kapcsolatos
kölcsönös átjárhatóság mûszaki elõírásairól szóló 20/2010. (III. 12.) KHEM rendelet 1. melléklet 1.2. pontjában, valamint
7.4.1. pontjában az „a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó közösségi iránymutatásokról szóló,
1996. július 23-i 1692/96/EK európai parlamenti és tanácsi határozatban” szövegrész helyébe az „a transzeurópai
közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról szóló, 2010. július 7-i 661/2010/EU európai
parlamenti és tanács határozat” szöveg lép.
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A nemzeti fejlesztési miniszter 31/2010. (XII. 23.) NFM rendelete
a vasúti jármûvek üzembehelyezése engedélyezésérõl, idõszakos vizsgálatáról és hatósági
nyilvántartásáról
A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. §
e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. §

(1) E rendelet határozza meg a vasúti jármûvek
a) üzembehelyezésével kapcsolatos hatósági engedélyekre,
b) idõszakos hatósági vizsgálatára, valamint
c) hatósági nyilvántartására
vonatkozó szabályokat.
(2) E rendelet hatálya – a sífelvonó kivételével – a vasúti pályahálózaton közlekedõ, magyarországi pályaszámmal
rendelkezõ következõ jármûvekre és berendezésekre terjed ki:
a) motorvonatok, motorkocsik,
b) vontatójármûvek,
c) személykocsik,
d) teherkocsik, ideértve a tehergépkocsik szállítására tervezett jármûveket,
e) a vasúti pálya, pályahálózat és tartozékai építését és karbantartását szolgáló mobil berendezések,
f) segély- és mentõszerelvényekbe sorozott jármûvek.

2. Értelmezõ rendelkezések
2. §

E rendelet alkalmazásában:
1. alapvetõ követelmények: a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló miniszteri rendeletben részletezett azon
feltételek, amelyeknek a vasúti rendszernek, az alrendszereknek és a kölcsönös átjárhatóságot lehetõvé tevõ
rendszerelemeknek, köztük a kapcsolódási pontoknak meg kell felelniük;
2. alrendszer: a vasúti rendszer – a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló miniszteri rendeletben
meghatározott – strukturális és mûködési egysége;
3. alvázszám: a vasúti jármû azonosítására szolgáló, a jármû alvázáról roncsolásmentes eljárással el nem távolítató jelölés,
amely lehet a vasúti jármû pályaszámából képzett vagy a vasúti jármû gyártója által meghatározott egyedi azonosító;
4. ÁME: kölcsönös átjárhatóságot lehetõvé tevõ mûszaki elõírás;
5. beszerzés: a vasúti jármû tulajdonjogának vagy üzembentartói jogának megszerzésére irányuló eljárás, amely
megvalósulhat közbeszerzési eljárás, adás-vételi, lízing, bérleti vagy egyéb szerzõdés keretében;
6. európai azonosító szám (a továbbiakban: EASZ): az Európai Vasúti Ügynökség (a továbbiakban: Ügynökség) által
rendszeresített összehangolt számozási rendszerben a biztonsági tanúsítványokhoz és egyéb dokumentumokhoz
használt kód;
7. hatósági jármûvizsga: a vasúti jármû mûszaki állapotának megállapítására irányuló, a jármû üzembehelyezési
engedélyezési eljárásához kapcsolódó vizsgálat, amely hatósági álló-, illetve szükség szerint futópróbából áll;
8. jármû: a vasúti közlekedésrõl szóló törvényben meghatározott jármû, amely egy vagy több strukturális és funkcionális
alrendszerbõl, vagy ezen alrendszerek egy vagy több részébõl áll;
9. jármûtípus: azon vasúti jármûvek összessége, amelyeknek valamennyi típusmeghatározó adata megegyezik;
10. karbantartással megbízott szervezet: a nemzeti jármûnyilvántartásba felvett, a vasúti jármû karbantartásáért felelõs
szervezet;
11. kétéltû vasúti jármû: olyan vasúti jármû, amelyet közúti jármûbõl, közúti munkagépbõl, vagy mezõgazdasági
vontatóból segédszerkezet beépítésével tesznek alkalmassá vasúti pályán történõ közlekedésre;
12. különleges menet: vasúti jármûvek eseti közlekedtetése, ide nem értve a rendkívüli küldeményeket;
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13. nullszéria: prototípus jármûvekbõl álló gyártási sorozat, amelynek darabszáma a gyártani tervezett darabszám
legfeljebb 10%-a, de tíz darabnál több nem lehet;
14. pályaszám: a vasúti jármû egyedi azonosítására szolgáló hatósági jelzés;
15. prototípus jármû: az elõzetes típusengedély vagy átalakítási engedély alapján gyártott jármû vagy jármûvek, amelyek
a típusvizsgálatok teljes körû elvégzéséhez szükségesek;
16. prototípus- vagy típusvizsgálat: új gyártású vagy átalakított vasúti jármû vasúti közlekedésben való részvétele
alkalmasságának igazolására irányuló, bejelentett szervezet és a vasúti közlekedési hatóság által felügyelt mérések és
próbák;
17. rendkívüli küldemény: olyan küldemény, amelyben a rakomány külsõ méretei, tömege vagy kialakítása miatt – a vasúti
berendezésekre vagy kocsira tekintettel – a továbbítás csak különleges mûszaki és forgalmi feltételek mellett
engedhetõ meg, valamint a széles nyomtávolságú tengelyátszerelt (nyomtávváltós) vasúti jármûvek;
18. széria: több, egyazon típusú, azonos jármû;
19. típus-meghatározó adat: a vasúti jármû 1. melléklet táblázataiban *-gal jelzett jellemzõjére vonatkozó adat;
20. üzemeltetõ: a vasúti jármûvel közlekedni jogosult vasúti társaság;
21. üzembentartó: vasúti jármû tulajdonosa, vagy a tulajdonos által üzemeltetésre átadott, szerzõdésben felhatalmazott
jogi vagy természetes személy vagy szervezet, amely a jármû közlekedés- és üzletbiztonsági állapotáért felelõs, amely
a nemzeti jármûnyilvántartásban nyilvántartott.

II. FEJEZET
VASÚTI JÁRMÛVEK ENGEDÉLYEZÉSE
3. A vasúti jármûvekre vonatkozó hatósági engedélyek
3. §

(1) Vasúti jármû gyártásához, beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásához, belföldi vasúti pályahálózaton
való közlekedtetéséhez – ideértve a határon átmenõ közlekedtetést is – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel,
a vasúti közlekedési hatóság (a továbbiakban: hatóság) által kiadott
a) 4. § (1) bekezdésben szabályozott esetekben elvi elõzetes típusengedély,
b) elõzetes típusengedély,
c) típusengedély,
d) üzembehelyezési engedély,
e) átalakítási engedély
szükséges.
(2) Nem szükséges
a) elõzetes típusengedély valamely, az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes valamely állam,
vagy a Svájci Államszövetség (a továbbiakban együtt: EGT állam) által kiadott típusengedéllyel rendelkezõ,
a hagyományos transzeurópai vasúti rendszeren közlekedõ vasúti jármû elvi elõzetes típusengedély alapján
történõ beszerzése esetén,
b) üzembehelyezési engedély
ba) a nemzetközi szerzõdés alapján közlekedõ,
bb) a nem magyarországi pályaszámú, TEN, RIV vagy RIC jellel – kivéve az e rendelet elõírásai szerint különleges
RIV vagy RIC jelet – ellátott,
bc) a külföldi megrendelésre gyártott és valamely EGT-államban engedélyezett, Magyarországon próbafutást
végzõ, valamint
bd) a rendkívüli küldeményként közlekedõ
vasúti jármû belföldi vasúti hálózaton való közlekedetéséhez.

4. Elvi elõzetes típusengedély
4. §

(1) Vasúti jármû beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás elvi elõzetes típusengedély birtokában folytatható le,
egyéb esetben a vasúti jármû beszerzésére vonatkozó szállítási elõszerzõdés mûszaki feltételei alapján elvi elõzetes
típusengedély iránti kérelmet kell benyújtani. Ha a hatóság elvi elõzetes típusengedélyt adott ki, az elõzetes
típusengedély kiadása iránti eljárásban annak alapján határoz.
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(2) Az elvi elõzetes típusengedély iránti kérelmet a megrendelõ (ajánlatkérõ) nyújtja be a hatósághoz.
(3) Az elvi elõzetes engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a 2. melléklet 2. pontjában megjelölt dokumentumokat, és
az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.
5. §

(1) Az elvi elõzetes típusengedély iránti kérelem elbírálása során a hatóság megvizsgálja, hogy a kérelem mellékletét
képezõ dokumentumokban megfogalmazott feltételek szerint beszerzésre kerülõ jármûtípust leíró feltételrendszer
megfelel-e a jogszabályokban, valamint átjárhatósági mûszaki elõírásokban meghatározott, továbbá a beszerzendõ
jármû üzemeltetési követelményeinek.
(2) Közbeszerzési eljárás esetén a hatóság az (1) bekezdés szerinti vizsgálat eredménye alapján az elvi elõzetes
típusengedélyben meghatározza azokat a feltételeket,
a) amelyekkel a közbeszerzési eljárás (szállítási elõszerzõdés) mûszaki dokumentációját ki kell egészíteni annak
érdekében, hogy a beszerzésre kerülõ jármû megfeleljen a jogszabályokban, valamint átjárhatósági mûszaki
elõírásokban meghatározott feltételeknek,
b) amelyeket a szállítónak teljesítenie kell ahhoz, hogy a beszerzésre kerülõ jármû megfeleljen a jogszabályokban,
valamint átjárhatósági mûszaki elõírásokban meghatározott feltételeknek.

6. §

(1) Az elvi elõzetes típusengedély a határozat jogerõre emelkedését követõ két évig hatályos.
(2) Az elvi elõzetes típusengedély hatályának legfeljebb egy évvel történõ meghosszabbítását – az elvi elõzetes
típusengedély hatályának fennállása alatt – legfeljebb egy alkalommal lehet kérelmezni.
(3) Az elvi elõzetes típusengedély a hatályának lejártát követõen elõzetes típusengedély kiadása iránti eljárásban nem
vehetõ figyelembe. Az elvi elõzetes típusengedély iránti kérelem ismételt benyújtása esetén a korábbi eljárásban
benyújtott dokumentumok csak akkor használhatók fel, ha a jogszabályokban, valamint átjárhatósági mûszaki
elõírásokban meghatározott feltételeknek való megfelelésüket a gyártó, a megrendelõ és megfelelõségértékelõ
szervezetekrõl szóló miniszteri rendelet szerint kijelölt független megfelelõségértékelõ szervezet (a továbbiakban:
tanúsító szervezet), vagy a közösségi vasúti rendszeren közeledõ vasúti jármû esetén a bejelentett szervezet
nyilatkozata igazolja.

5. Elõzetes típusengedély
7. §

(1) A belföldi vasúti pályahálózaton való közlekedtetésre szánt, típusengedéllyel nem rendelkezõ jármûtípusba tartozó
vasúti jármû esetén az elsõ, prototípus jellegû vasúti jármû gyártása akkor kezdhetõ meg, ha a hatóság az adott
jármûtípusra elõzetes típusengedélyt adott ki.
(2) Az elõzetes típusengedély iránti kérelmet
a) belföldön gyártásra kerülõ vasúti jármû esetében a vasúti jármû gyártója,
b) külföldrõl beszerzésre kerülõ új vasúti jármû esetében a vasúti jármû gyártója vagy forgalmazója
a megrendelõ ellenjegyzésével nyújthatja be.
(3) Az elõzetes típusengedély iránti kérelemhez mellékelni kell a 2. melléklet 1. pontjában megjelölt dokumentumokat,
továbbá az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.

8. §

(1) Az elõzetes típusengedély iránti kérelem elbírálása során a hatóság
a) a kérelemhez mellékelten benyújtott dokumentumok, valamint
b) – amennyiben ilyen kiadásra került – az elvi elõzetes típusengedély
alapján megvizsgálja, hogy a jármûtípus megfelel-e a jogszabályokban, valamint átjárhatósági mûszaki elõírásokban
meghatározott, továbbá az üzemeltetési követelményeknek.
(2) A hatóság az (1) bekezdés szerinti vizsgálat eredménye alapján az elõzetes típusengedélyben meghatározza
a) a jármûtípus sorozatjelét és pályaszám-csoportját,
b) a prototípus jármû gyártásának feltételeit, az elvégzendõ prototípus-vizsgálatokat és az azokra vonatkozó
különleges feltételeket,
c) a prototípus jármûre vonatkozó tartampróbákat, és azok lebonyolításának feltételeit,
d) a prototípus-vizsgálatok teljes körû elvégzéséhez szükséges prototípus jármûvek darabszámát.
(3) A hatóság az elõzetes típusengedélyben elõírhatja, hogy az engedélyezési dokumentációt a gyártónak a megrendelõvel
jóvá kell hagyatnia, valamint azt, hogy típusengedélyezési eljárás csak a jóváhagyás után kezdõdhet el.
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(1) Az elõzetes típusengedély a határozat jogerõre emelkedésétõl számított két évig hatályos, amely idõtartam alatt
a prototípus jármû vagy nullszéria legyártását, továbbá a teljes körû prototípusvizsgálatot, valamint a 8. § (2) bekezdés
b)–c) pontja alapján meghatározott vizsgálatokat sikeres eredménnyel el kell végezni.
(2) Az elõzetes típusengedély hatályának legfeljebb egy évvel történõ meghosszabbítását – az elõzetes típusengedély
hatályának fennállása alatt – legfeljebb egy alkalommal lehet kérelmezni.
(3) Az elõzetes típusengedély – ideértve az azok alapján elvégzett vizsgálatok eredményeit is – a hatályának lejártát
követõen a típusengedély kiadása iránt eljárásban nem vehetõ figyelembe.
(4) Amennyiben az elõzetes típusengedély hatálya alatt a prototípus jármû nem készül el vagy annak vizsgálata nem zárul
le, úgy típusengedély csak újabb elõzetes típusengedély alapján adható ki. Az elõzetes típusengedély iránti kérelem
ismételt benyújtása esetén a korábbi eljárásban benyújtott dokumentumok, valamint a korábbi engedély alapján
végzett vizsgálatok eredményei csak akkor használhatók fel, ha a hatályos elõírásoknak való megfelelésüket a gyártó,
és a hatóság által elfogadott független tanúsító szervezet, vagy a közösségi vasúti rendszeren közlekedõ vasúti jármû
esetén a bejelentett szervezet nyilatkozata igazolja.

6. Típusengedély
10. §

(1) A hatóság a típusengedély iránti kérelmet teljes körû típusengedélyezési eljárásban bírálja el azon jármûtípus
esetében, amelyre az EGT-államokban még nem került típusengedély kiadásra.
(2) A hatóság a típusengedélyt az elõzetes típusengedély vagy átalakítási engedély és a prototípus jármû vizsgálata
alapján adja ki.
(3) Az engedélyezés során alkalmazott ÁME-k és jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek változása esetén, az érintett
típusengedélyeket a hatóság az erre irányuló kérelemre megújítja. A típusengedély megújítása során a hatóság
kizárólag a változással érintett követelmények és megváltozott szabályok érvényesülését vizsgálja.
(4) A típusengedély megújítása a korábban engedélyezett típusok alapján kiadott jármûengedélyeket nem érinti.
(5) Teljes körû típusengedélyezési eljárás megindítása iránti kérelmet a 7. § (2) bekezdése szerinti kell benyújtani.

11. §

(1) A hatóság a típusengedély iránti kérelmet egyszerûsített típusengedélyezési eljárásban bírálja el azon jármûtípus
esetében, amely az EGT-államok valamelyikében a hatályos ÁME-knek megfelelõen már típusengedélyt kapott.
Az egyszerûsített típusengedélyezési eljárásban csak az ÁME-k szerinti nemzeti sajátosságoknak való megfelelõséget
vizsgálja.
(2) Egyszerûsített típusengedélyezési eljárásban vizsgálandó jármûtípusra vonatkozóan a típusengedély iránti kérelmet
a) a vasúti jármû magyarországi forgalmazója,
b) EGT-államok valamelyikében érvényes üzembehelyezési engedéllyel rendelkezõ vasúti jármû esetén a tulajdonos
vagy magyarországi meghatalmazottja
nyújthatja be.

12. §

(1) A nem magyarországi pályaszámú, TEN, RIV vagy RIC jellel nem rendelkezõ jármûvekre vonatkozó típusengedély iránti
kérelmet a hatóság kérelemre honosítási eljárásban bírálja el. A vezetõállással vagy segéd-vezetõállással rendelkezõ
jármûre, a helyi közforgalmú és az elõvárosi vasúti pályahálózaton közlekedõ és a különleges vasúti jármûre – kivéve
a kétéltû vasúti jármûvet – honosítási eljárás keretében típusengedély nem adható ki.
(2) Honosítási eljárásban elbírálandó típusengedély iránti kérelmet a jármû hazai üzembentartója nyújthat be, amelyhez
mellékelni kell a 2. melléklet 4. pontjában felsorolt dokumentumokat, valamint a jármû típusengedélyét kiadó külföldi
hatóság 3. melléklet szerinti nyilatkozatait.
(3) A hatóság a honosítási eljárás keretében vizsgálja, hogy a jármû kialakítása és mûszaki állapota alapján a jármû belföldi
közlekedésre alkalmas-e.
(4) A honosítási eljárás keretében kiadott típusengedély elõírásokat és korlátozásokat tartalmazhat a jármû
magyarországi tervszerû megelõzõ karbantartására vonatkozóan.
(5) Honosítási eljárás keretében kiadott típusengedély alapján üzembe helyezett jármû átalakítása esetén a jármûre csak
teljes körû típusengedélyezési eljárásban kiadott új típusengedély alapján szerezhetõ üzembehelyezési engedély.

13. §

(1) A típusengedély iránti kérelemhez mellékelni kell a 2. melléklet 3. pontjában felsorolt dokumentumokat, és
az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását. Ha a kérelmezõ egyszerre több EGT államban is kérelmezte
az azonos típusú jármûre vonatkozó típusengedélyt, errõl a hatóságot a kérelem benyújtásakor tájékoztatja.
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(2) A típusengedély iránti kérelem elbírálása során a hatóság az (1) bekezdésében meghatározott dokumentumok,
valamint az elõzetes típusengedélyben, az átalakítási engedélyben foglalt feltételek alapján
a) megvizsgálja, hogy a jármûtípus megfelel-e a jogszabályokban, átjárhatósági mûszaki elõírásokban, valamint
a nemzeti sajátosságok szerint meghatározott követelményeknek,
b) ellenõrzi, hogy a jármûtípus sorozatjele és pályaszám csoportja megfelel-e a vonatkozó elõírásoknak.
(3) A kérelmezõ által kiadott típus-megfelelõségi nyilatkozatot:
a) az ÁME-nek megfelelõ jármûvek esetén a vonatkozó ÁME-ben meghatározott ellenõrzési eljárásoknak,
b) az ÁME-nek nem megfelelõ jármûvek esetében a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszerérõl,
valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezésérõl szóló 2008. július 9-i európai parlamenti és
tanácsi 768/2008/EK határozat D. vagy E. moduljában meghatározott ellenõrzési eljárásnak
megfelelõen kell elkészíteni.
(4) A hatóság a (2) bekezdés szerinti eljárás eredménye alapján a típusengedélyben meghatározza
a) a jármûtípus adott gyártómûnél történõ sorozatgyártásának, sorozatban történõ átalakításának feltételeit,
b) az üzembehelyezés feltételeit, és az üzembehelyezési eljárás rendjét,
c) a jármû üzemeltetésének általános szabályait, feltételeit – ideértve a reklámhordozók jármûvön való
elhelyezésének szabályait is – és szükség esetén a közlekedtetéssel kapcsolatos korlátozásokat rendel el.
(5) A típusengedély alapján megkezdhetõ
a) a jármûtípus gyártása, átalakítása, vagy magyarországi beszerzése,
b) a sorozatban gyártott jármûvek üzembehelyezési engedélyezési eljárása,
c) a jármûtípus javítására, karbantartására a jármûjavító üzemek felkészítése, tanúsítása és hatósági engedélyezési
eljárása a vasúti jármûvek, a vasúti jármûvekre szerelt, vasútüzemi célt szolgáló nyomástartó edények és kazánok
gyártását, javítását, minõsítését, valamint hatósági mûszaki vizsgálatát végzõ személyek, szervezetek mûködési
feltételeirõl szóló jogszabályban meghatározott feltételekkel.
14. §

(1) A hatóság a típusengedélyt hivatalból felülvizsgálja, ha – különösen vasúti baleset tapasztalatai alapján – kétség merül
fel azzal kapcsolatban, hogy a jármûtípusnak a típusengedélyben rögzített mûszaki jellemzõi megfelelnek-e
a jogszabályokban, valamint átjárhatósági mûszaki elõírásokban meghatározott követelményeknek. A jármû
tulajdonosa, üzembentartója és a karbantartással megbízott szervezet köteles tájékoztatni a hatóságot, ha egy
jármûtípus azonos rendszerelemre vonatkozó és rendszeresen bekövetkezõ meghibásodását tapasztalja.
(2) A típusengedély felülvizsgálata során a hatóság a típusengedély jogosultját, vagy gyártóját a jármûtípussal
kapcsolatos mûszaki vizsgálatok elvégzésére kötelezheti.
(3) Ha a típusengedély felülvizsgálatának eredményeképpen a hatóság azt állapítja meg, hogy a jármûtípus
az (1) bekezdésben hivatkozott követelményeknek nem felel meg,
a) az (1) bekezdésben hivatkozott követelményeknek való megfelelés érdekében a típusengedélyt módosítja, vagy
b) ha az a) pontban foglaltak teljesítése nem lehetséges, a típusengedélyt visszavonja.
(4) A hatóság a (3) bekezdés szerinti határozatát kézbesíti az adott jármûtípusba tartozó vasúti jármûvek üzembentartói
részére.
(5) A típusengedély alapján a jármûtípus mûszaki adatait a hatóság rögzíti a nemzeti jármûnyilvántartásban.
(6) A típusengedély kiadásáról, módosításáról és visszavonásáról a hatóság értesíti az Ügynökséget, azok európai
nyilvántartásban történõ rögzítése érdekében.

7. Üzembehelyezési engedély
15. §

(1) Vasúti jármû belföldi vasúti pályahálózaton való közlekedtetéséhez – ideértve a határon átmenõ vasúti közlekedést
is – a hatóság által kiadott üzembehelyezési engedély szükséges, kivéve a külföldi pályaszámú történelmi, muzeális
vasúti jármûveket, amelyekre különleges menet iránti kérelem nyújtható be a hatósághoz.
(2) Az üzembentartó köteles gondoskodni arról, hogy a vasúti jármû mindenkor megfeleljen a jármû üzemeltetésére
vonatkozó jogszabályokban, valamint átjárhatósági mûszaki elõírásokban és az üzembehelyezési engedélyben
meghatározott feltételeknek.
(3) Üzembehelyezési engedély a hatóság által kiadott típusengedéllyel, átalakítási engedéllyel vagy azzal egyenértékû
engedéllyel rendelkezõ jármûtípusba tartozó vasúti jármûre adható ki.
(4) Üzembehelyezési engedély iránti kérelmet a vasúti jármû tulajdonosa, az üzembentartó vagy az írásbeli
hozzájárulásuk alapján a vasúti jármû üzemeltetõje nyújthat be.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 197. szám

30417

(5) Az üzembehelyezési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a 2. melléklet 6. pontjában – különleges menetre
vonatkozó üzembehelyezési engedély esetében a 2. melléklet 8. pontjában – meghatározott dokumentumokat, és
az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.
(6) A honosítási eljárás keretében kiadott típusengedély hatálya alá tartozó vasúti jármûvek üzembehelyezési engedélye
több azonos típusú jármûre összevontan is kiadható.
(7) Bérleti szerzõdés alapján – legfeljebb 2 éves idõtartamra – határozott idejû üzembehelyezési engedély is kiadható.
Határozott idejû üzembehelyezési engedély kiadása iránti kérelemhez a bérleti szerzõdés másolatát is be kell nyújtani
a hatósághoz.
(8) Amennyiben az üzembentartó üzembehelyezési engedély módosítása iránti kérelmet a hatósági jelzés változása
miatt nyújtja be, a kérelemben ennek indokait be kell mutatni és mellékelni kell a tulajdonos hozzájárulását, valamint
a karbantartással megbízott szervezetnek a jármû mûszaki állapotára vonatkozó nyilatkozatát.

8. Az ÁME-nak megfelelõ jármûvek üzembehelyezésének elsõ engedélyezése
16. §

(1) Az üzembe helyezés idején hatályos valamennyi vonatkozó ÁME-nak megfelelõ vasúti jármû elsõ üzembehelyezési
engedélyét – amennyiben az alapvetõ fontosságú követelményeket az ÁME tartalmazza, valamint az ÁME hatályos és
alkalmazandó a jármûre – a hatóság a (2) és (3) bekezdés szerint adja meg.
(2) Ha a vasúti jármû valamennyi strukturális alrendszerét a 10–14. § rendelkezéseinek figyelembevételével
engedélyezték, az üzembehelyezési engedélyt minden további ellenõrzés nélkül meg kell adni.
(3) Az EK-hitelesítési nyilatkozattal rendelkezõ vasúti jármû üzembehelyezési engedélyének kiadása során a hatóság
– kizárólag a felsoroltakra kiterjedõ – további ellenõrzést végezhet:
a) a jármû releváns alrendszerei közötti mûszaki összeegyeztethetõség,
b) a jármû vasúti rendszerbe történõ biztonságos integrációja,
c) a jármû és az adott vasúti pályahálózat mûszaki összeegyeztethetõsége,
d) az alkalmazandó nemzeti sajátosságokra és eltérésekre vonatkozó szabályok
vizsgálata érdekében.

9. Az ÁME-nak megfelelõ jármûvek további üzembehelyezési engedélyei
17. §

(1) Az egyéb EGT tagállamban elsõként üzembehelyezett, az ÁME-nak teljes mértékben megfelelõ jármûvek
Magyarországon történõ további üzembehelyezését nem kell további engedélyhez kötni, ha a jármû kizárólag
az ÁME-nak megfelelõ nemzeti vasúti pályahálózaton közlekedik, és az igénybe venni szándékozott pályahálózat és
a jármû mûszaki és biztonsági összeegyeztethetõségét egyedi esetek és az ÁME-tól eltérõ nemzeti mûszaki elõírások
nem befolyásolják.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak nem megfelelõ jármûvek további üzembehelyezési engedélyét a hatóság adja ki,
a (3)–(7) bekezdésben foglalt rendelkezések figyelembevételével.
(3) A hálózaton való tervezett közlekedés megjelölésével a kérelmezõ benyújtja a hatóság részére a vasúti jármû vagy
jármû-típus dokumentációját. A dokumentációnak tartalmaznia kell:
a) a vasúti jármû egyéb EGT államban történõ elsõ üzembe helyezésérõl szóló okirat másolatát és idegen nyelvû
okmány esetén annak magyar nyelvû fordítását (a továbbiakban: másolat),
b) a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló miniszteri rendeletben felsorolt mûszaki követelmények
másolatát; adatrögzítõvel felszerelt jármûvek esetében mellékelni kell az adatrögzítõ berendezés leolvasását és
értékelését lehetõvé tevõ eljárás dokumentációját, valamint az adatrögzítõ leolvasásához szükséges eszközöket,
programokat, berendezéseket,
c) a jármû korábbi karbantartására vonatkozó nyilvántartásokat, és az elsõ engedélyezés után végzett, hatósági
engedélyhez nem kötött mûszaki módosítások dokumentációját,
d) a mûködési hely szerinti infrastruktúráknak és helyhez kötött berendezéseknek, az éghajlati feltételeknek,
az energiaellátási rendszernek, a vezérlõ- és jelzõrendszernek, a nyomtávnak és az infrastrukturális szelvényeknek,
a legnagyobb engedélyezett tengelyterhelésnek és az egyéb hálózati kikötéseknek való megfelelés mûszaki és
mûködési dokumentációját.

30418

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 197. szám

(4) Az engedélyezési eljárás során a hatóság ellenõrzése kizárólag:
a) a jármû és az érintett vasúti pályahálózat mûszaki összeegyeztethetõségére, ideértve az összeegyeztethetõség
biztosításához szükséges, valamint alkalmazandó jogszabályokban meghatározott feltételek, és
b) a vonatkozó ÁME-ban meghatározott különleges esetekben alkalmazandó szabályok
vizsgálatára terjed ki.
(5) A hatóság az engedélyezendõ jármû üzembe helyezésével kapcsolatos, valamint a (4) bekezdésben foglalt feltételek
teljesítésének ellenõrzését szolgáló mérések elvégzése érdekében további információkat kérhet. A hatóság
– a kérelmezõvel folytatott konzultációt követõen – meghatározza a további információk, kockázatelemzések,
valamint vizsgálatok terjedelmét és tartalmát. A további vizsgálatok helye szerinti vasúti pályahálózat-mûködtetõ
– a kérelmezõvel egyeztetve – köteles a kérést követõ három hónapon belül a vizsgálat lefolytatása érdekében
rendelkezésre állni.
(6) A hatóság az (5) bekezdésben megállapított ellenõrzésekre csak a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös
átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 27. cikkének (4) bekezdésében említett
referenciadokumentumról szóló 2009. november 30-i bizottsági 2009/965/EK határozatban meghatározott
referencia-dokumentumban szereplõ B. vagy C. csoporthoz tartozó nemzeti szabályok keretein belül jogosult.
(7) Ha a hatóság határozatát a vasúti közlekedésrõl szóló törvényben erre az eljárásra elõírt határidõn belül nem hozza
meg, a vasúti jármû üzembe helyezését a határidõ lejártát követõ három hónap után engedélyezettnek kell tekinteni,
azzal, hogy az engedély kizárólag arra a hálózatra érvényes, amelynek tekintetében a hatóság az elõírt határidõn belül
nem hozott határozatot.

10. Az ÁME-nak nem megfelelõ, a hagyományos, vagy nagysebességû vasúti rendszeren közlekedõ
vasúti jármûvek üzembe helyezésének elsõ engedélyezése
18. §

(1) Az üzembe helyezés idején hatályos valamennyi vonatkozó ÁME-nak nem megfelelõ vasúti jármû elsõ
üzembehelyezési engedélyét – ideértve az eltérés tárgyát képezõ jármûvek engedélyezését, és az alapvetõ
követelmények vonatkozó ÁME-kban történõ részleges vagy hiányos meghatározását is – a hatóság a következõk
szerint adja meg.
(2) A valamely ÁME által szabályozott mûszaki szempontnak való megfelelõség vizsgálatánál az EK-hitelesítési eljárást kell
alkalmazni.
(3) Az egyéb mûszaki szempontok vizsgálatánál a hatóság az üzembe helyezési eljárása során a 9. § (4) bekezdése és
a 24. § (4) bekezdése szerint a bejelentett szervezet által igazolt elõírásokat alkalmazza.

11. További engedélyek az ÁME-nak nem megfelelõ, a hagyományos, vagy nagysebességû vasúti
rendszeren közlekedõ vasúti jármûvek üzembe helyezésére
19. §

(1) Az egyéb EGT tagállamban elsõként üzembe helyezett, az ÁME-nak nem megfelelõ jármûvek Magyarországon történõ
további üzembe helyezéséhez szükséges további üzembehelyezési engedély szükségességérõl a hatóság dönt.
(2) A hálózaton való tervezett közlekedés megjelölésével a kérelmezõ nyújtja be a hatóságnak a vasúti jármû vagy
jármûtípus mûszaki dokumentációját, amelynek tartalmaznia kell:
a) a vasúti jármû egyéb EGT államban történõ eredeti üzembe helyezési engedélyének másolatát,
b) a vasúti jármû hatályos biztonsági elõírásoknak való megfelelését igazoló, követendõ eljárásról szóló
dokumentációt, ideértve az eredeti engedélyezõ hatóság jármûre vonatkozó, engedélyezett eltéréseket
tartalmazó igazolását,
c) a jármûre vonatkozó mûszaki adatok, karbantartási program és mûködési jellemzõk dokumentációját;
adatrögzítõvel felszerelt jármûvek esetében mellékelni kell az adatrögzítõ berendezés leolvasását és értékelését
lehetõvé tevõ eljárás dokumentációját, valamint az adatrögzítõ leolvasásához szükséges eszközöket,
programokat, berendezéseket,
d) a jármû korábbi üzemeltetésével és karbantartásával, valamint az elsõ engedélyezés utáni, hatósági engedélyhez
nem kötött mûszaki módosításokkal kapcsolatos nyilvántartásokat,
e) a mûködési hely szerinti vasúti pályának, pályahálózatnak és tartozékainak és a helyhez kötött berendezéseknek,
az éghajlati feltételeknek, az energiaellátási rendszernek, a vezérlõ- és jelzõrendszernek, a nyomtávnak és
az infrastrukturális szelvényeknek, a legnagyobb engedélyezett tengelyterhelésnek és az egyéb hálózati
kikötéseknek való megfelelés mûszaki és mûködési dokumentációját.
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(3) Az engedélyezési eljárás során a hatóság, a (2) bekezdés a)–c) pontjainak megfelelõ, valamely EGT-állam által
kibocsátott dokumentációban foglalt adatokat kizárólag a vasúti közlekedés biztonságát veszélyeztetõ kockázatok
szempontjából bírálhatja felül.
(4) A hatóság az engedélyezendõ jármû üzembe helyezésével kapcsolatos, valamint a (3) bekezdésben foglalt feltételek
teljesítésének ellenõrzését szolgáló mérések elvégzése érdekében további információkat kérhet. A hatóság
– a kérelmezõvel folytatott konzultációt követõen – meghatározza a további információk, kockázatelemzések,
továbbá a vizsgálatok terjedelmét és tartalmát. A további vizsgálatok helye szerinti vasúti pályahálózat-mûködtetõ
– a kérelmezõvel egyeztetve – köteles a kérést követõ három hónapon belül a vizsgálat lefolytatása érdekében
rendelkezésre állni.
(5) A hatóság a (4) bekezdésben megállapított ellenõrzésekre csak a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös
átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 27. cikkének (4) bekezdésében említett
referenciadokumentumról szóló 2009. november 30-i bizottsági 2009/965/EK határozatban meghatározott
referencia-dokumentumban szereplõ B. vagy C. csoporthoz tartozó nemzeti szabályok keretein belül jogosult.
20. §

(1) Az üzembehelyezési engedély iránti kérelem elbírálása során a hatóság a 15. § (5) bekezdésében meghatározott
dokumentumok, a vasúti jármû hatósági jármûvizsgája, valamint a típusengedélyben, vagy a jármû tûzvédelmi,
közlekedésbiztonsági, munka- és környezetvédelmi jellemzõi változása esetén az átalakítási engedélyben foglalt
feltételek alapján
a) megvizsgálja, hogy a jármû megfelel-e a jogszabályokban, mûszaki elõírásokban meghatározott, továbbá
a típusengedélyben foglalt elõírásoknak,
b) elvégzi a vasúti jármû azonosítását és ellenõrzi a hatósági jelzések megfelelõségét,
c) ellenõrzi, hogy a vasúti jármû megfelel-e a típusengedélyben meghatározott típusazonosító adatoknak.
(2) A vasúti jármû üzembentartója biztosítja az üzembehelyezési engedélyhez szükséges hatósági jármûvizsga feltételeit
és viseli annak költségeit.
(3) A hatóság az üzembehelyezési engedélyben igazolja a típusengedély alapján gyártott, beszerzett vagy átalakított
vasúti jármû típusazonosságát és a vasúti jármû közlekedésre való mûszaki alkalmasságát. A hatóság az (1) bekezdés
szerinti eljárás eredménye alapján az üzembehelyezési engedélyben meghatározza a vasúti jármû üzemeltetésének
feltételeit és szükség esetén a közlekedtetéssel kapcsolatos korlátozásokat rendel el.

21. §

(1) Az üzembehelyezési engedély – a (4) bekezdésben foglalt eltéréssel – határozatlan idõre szól.
(2) Az üzembehelyezési engedély hatályát veszti
a) a tulajdonos, az üzembentartó, vagy üzemeltetõ személyének megváltozása esetén (átírás),
b) pályaszám (hatósági jelzés) változása esetén,
c) a vasúti jármû jármûtípusára vonatkozó típusengedély módosítása vagy visszavonása esetén, a hatóság erre
vonatkozó határozatában meghatározott idõpontban,
d) a vasúti jármûre vonatkozó átalakítási engedélynek megfelelõ átalakítás elvégzésével,
e) a jármûnek a nemzeti jármûnyilvántartásból való visszavonása esetén [34. § (3)–(4) bekezdése],
f) ha a hatóság a vasúti jármû forgalomból való kivonását rendeli el,
g) a bérleti szerzõdés alapján határozott idejû üzembehelyezési engedély lejártával.
(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott eset az üzembehelyezési engedély hatálya nem érinti az idõszakos vizsga
hatályát, a vizsgaciklust.
(4) A különleges menetet lebonyolító vasúti jármûre a hatóság a különleges menet idõtartamára szóló, határozott idõre
adja ki az üzembehelyezési engedélyt.

12. Átalakítási engedély
22. §

(1) Átalakítási engedély szükséges a magyar pályaszámmal rendelkezõ vasúti jármû olyan átalakításához, amelynek során
a vasúti jármûtípus-meghatározó adatainak valamelyike vagy a jármû tûzvédelmi, közlekedésbiztonsági, munka- és
környezetvédelmi jellemzõi megváltoznak.
(2) A vasúti jármû üzembentartója az üzembehelyezési engedéllyel rendelkezõ vasúti jármû bármilyen átalakítására
vonatkozó szándékát köteles elõzetesen bejelenteni a hatóság részére. A hatóság a bejelentés alapján tájékoztatja
az üzembentartót, hogy a tervezett átalakításhoz szükség van-e átalakítási engedélyre, vagy típusvizsgálatok
elvégzésére, vagy az átalakítás mértékére tekintettel új típusengedélyre, vagy a típusengedély módosítására.
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(3) Ugyanazon jármûtípushoz tartozó vasúti jármûvek azonos jellemzõk szerinti átalakítása egy átalakítási engedély
alapján végezhetõ.
(4) Az átalakítási engedély-köteles átalakítás elvégzését követõen a vasúti jármû új üzembehelyezési engedély kiadását
követõen közlekedtethetõ. Ha az átalakítás során a jármû típus-meghatározó adataiban változás következik be,
az üzembehelyezési engedély új típusengedély alapján kérhetõ.
(5) Az átalakítási engedély iránti kérelmet a vasúti jármû tulajdonosa, vagy a tulajdonos írásbeli hozzájárulásával a jármû
üzemeltetõje nyújthat be.
(6) Az átalakítási engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a 2. melléklet 5. pontjában megjelölt dokumentumokat,
továbbá a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.
23. §

(1) Az átalakítási engedély iránti kérelem elbírálása során a hatóság
a) a kérelemhez mellékelten benyújtott dokumentumok, valamint
b) az átalakítandó jármû típusengedélye
alapján megvizsgálja, hogy a jármûtípus megfelel-e a jogszabályokban, valamint átjárhatósági mûszaki elõírásokban
meghatározott követelményeknek.
(2) A hatóság az (1) bekezdés szerinti vizsgálat eredménye alapján az átalakítási engedélyben meghatározza:
a) a jármûtípus sorozatjelét és pályaszám-csoportját,
b) a jármû átalakításának feltételeit, az elvégzendõ vizsgálatokat és az azokra vonatkozó különleges feltételeket,
c) az átalakított jármûre vonatkozó tartampróbákat, és azok lebonyolításának feltételeit.

24. §

(1) Az átalakítási engedély a határozat jogerõre emelkedésétõl számított két évig hatályos, amely idõtartam alatt a jármû
átalakítását, valamint a 23. § (2) bekezdés b) pontja alapján meghatározott vizsgálatokat sikeres eredménnyel kell
elvégezni.
(2) Az átalakítási engedély hatályának legfeljebb egy évvel történõ meghosszabbítását – az átalakítási engedély
hatályának fennállása alatt – legfeljebb egy alkalommal lehet kérelmezni.
(3) Az átalakítási engedély – ideértve az azok alapján elvégzett vizsgálatok eredményeit is – a hatályának lejártát követõen
a típusengedély kiadása iránt eljárásban nem vehetõ figyelembe. A típusengedély iránti kérelem ismételt benyújtása
esetén a korábbi eljárásban benyújtott dokumentumok akkor használhatók fel, ha a jogszabályokban, valamint
átjárhatósági mûszaki elõírásokban meghatározott feltételeknek való megfelelésüket a gyártó, a közösségi vasúti
rendszeren közeledõ vasúti jármû esetén a bejelentett szervezet nyilatkozata igazolja.
(4) Amennyiben az átalakítási engedély hatálya alatt a prototípus jármû nem készül el vagy annak vizsgálatai sikeres
eredménnyel nem zárulnak le, úgy típusengedély vagy üzembehelyezési engedély csak újabb átalakítási engedély
alapján adható ki. Az átalakítási engedély iránti kérelem ismételt benyújtása esetén a korábbi eljárásban benyújtott
dokumentumok, valamint a korábbi engedély alapján végzett vizsgálatok eredményei csak akkor használhatók fel, ha
a jogszabályokban, valamint átjárhatósági mûszaki elõírásokban meghatározott feltételeknek való megfelelésüket
a gyártó, közösségi vasúti rendszeren közeledõ vasúti jármû esetén a bejelentett szervezet nyilatkozata igazolja.

13. Karbantartással megbízott szervezet
25. §

(1) Az üzembehelyezés vagy a hálózaton való használat elõtt valamennyi jármûnek rendelkeznie kell egy karbantartással
megbízott szervezettel, amelyet a nemzeti jármûnyilvántartásban nyilvántartásba kell venni.
(2) A karbantartással megbízott szervezet vasúti társaság, a vasúti jármû gyártója, a vasúti jármû üzembentartója, vagy
az üzembentartó által megbízott szervezet lehet.
(3) A karbantartással megbízott szervezet karbantartási rendszere révén biztosítja, hogy az általa karbantartott jármûvek
biztonságos üzemi állapotban legyenek. Ennek érdekében biztosítja, hogy a jármûvek karbantartása az alábbiakkal
összhangban történjen:
a) az egyes jármûvek karbantartását igazoló dokumentumok;
b) a jogszabályok, vagy átjárhatósági mûszaki elõírások.
A karbantartást a karbantartásért megbízott szervezet saját maga, vagy az alvállalkozóként igénybe vett karbantartó
mûhelyek segítségével végzi.
(4) Amennyiben a karbantartással megbízott szervezet vasúti társaság, a hatóság ellenõrzi a karbantartási rendszerét és
elfogadja a vasúti társaság ezzel kiegészített vasútbiztonsági tanúsítványát. Amennyiben a karbantartással megbízott
szervezet nem vasúti társaság, a karbantartási rendszerét a hatóság kérelemre jóváhagyja.
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14. A vasúti jármûvek idõszakos vizsgája
26. §

(1) Az üzembentartó a vasúti jármû idõszakos vizsgáját az üzembehelyezést követõen
a) a vontató, a személyszállító, valamint a veszélyes anyagot szállító jármû esetén legalább 4 évente,
b) egyéb vasúti jármû esetében legalább 6 évente
kérelmezi a hatóságtól (vizsgaciklus).
(2) A vasúti jármû üzembentartója legfeljebb egy vizsgaciklusnak megfelelõ idõtartamra kérheti az üzembehelyezési
engedély felfüggesztését. A felfüggesztés idõtartam alatt a vasúti jármû nem közlekedtethetõ, és az üzembentartót
nem terheli a jármû karbantartásával és idõszakos vizsgájával kapcsolatos kötelezettség. A jármû a felfüggesztés
követõen az idõszakos vizsga elvégzését követõen üzemeltethetõ ismét.
(3) Az (1) bekezdés szerinti határidõ elmulasztása esetén – ha az üzembentartó nem kérte az üzembehelyezési engedély
felfüggesztését – a vasúti jármû az idõszakos vizsga elvégzéséig vasúti pályahálózaton nem közlekedhet.

27. §

(1) Az idõszakos vizsga iránti kérelemhez mellékelni kell a 2. melléklet 7. pontjában felsorolt dokumentumokat, és a külön
jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.
(2) Az idõszakos vizsga során a hatóság az (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok, valamint a vasúti jármûvek
idõszakos vizsgálatát végzõ vizsgahely mûhelyi vizsgálata alapján
a) vizsgálja, hogy a jármû üzemben tartója és a karbantartással megbízott szervezet teljesíti-e a jármû
típusengedélyében, a jogszabályokban, mûszaki elõírásokban meghatározott követelményeket,
b) ellenõrzi, hogy a jármû megfelel-e az üzembehelyezési engedélyben meghatározott típusazonosító adatoknak,
c) ellenõrzi a vasúti jármû pályaszámát és alvázszámát.
(3) A vasúti jármû üzembentartója biztosítja az idõszakos hatósági vizsgához szükséges hatósági jármûvizsga feltételeit
és viseli annak költségeit.
(4) Az idõszakos vizsga eredményeképpen a hatóság
a) megállapítja, hogy a vasúti jármû a soron következõ idõszakos vizsgáig forgalomban tartható, amennyiben
a (2) bekezdés szerinti vizsgálatok megfelelõ eredménnyel zárultak,
b) ha a vasúti jármû mûszaki állapota indokolja, meghatározza a jármû további üzemeltetésének feltételeit, továbbá
a soron következõ idõszakos vizsga határidejét a 26. § (1) bekezdésében meghatározottnál rövidebb idõszakra
korlátozhatja, valamint a jármû javítását vagy átalakítását rendelheti el,
c) a vasúti jármû javításának vagy átalakításának végrehajtásáig a vasúti jármû üzemben tartását felfüggeszti,
d) a közlekedés biztonságát veszélyeztetõ hiányosság, valamint ha a vasúti jármû tényleges és nyilvántartott
pályaszámában vagy alvázszámában eltérés vagy azokon megváltoztatásra vagy olvashatatlanná tételre irányuló
beavatkozás észlelhetõ, a vasúti jármûvet a forgalomból azonnal kivonja.

III. FEJEZET
VASÚTI JÁRMÛVEK HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSA
15. A vasúti jármûvek azonosítása
28. §

(1) A vasúti jármû azonosítására a pályaszám és az alvázszám szolgál.
(2) A vasúti jármûvek pályaszámát a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer üzemeltetési és forgalomirányítási
alrendszerével kapcsolatos kölcsönös átjárhatóságára vonatkozó mûszaki elõírásokról szóló miniszteri rendeletben
meghatározottak szerint, valamint a vasúti vontatójármûvek és a helyi és elõvárosi pályahálózaton közlekedõ
jármûvek esetén a 6. melléklet szerint kell képezni.
(3) Prototípus jármû esetében a pályaszám iránti kérelmet az elõzetes típusengedéllyel egyidejûleg, a prototípus
vizsgálatok elvégzéséhez a gyártómû által javasolt darabszám meghatározásával, és az igazgatási szolgáltatási díj
befizetésének igazolásával egyidejûleg kell benyújtani a hatósághoz.
(4) Sorozatban gyártott, átalakított vagy beszerzett vasúti jármû esetében a pályaszám iránti kérelmet a honosítási vagy
típusengedéllyel egyidejûleg, a gyártani, átalakítani vagy beszerezni kívánt jármû darabszám meghatározásával,
és az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolásával kell benyújtani a hatósághoz.
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(1) A vasúti jármû gyártása, javítása során keletkezõ, a jármû megfelelõségének igazolására szolgáló, mérési és vizsgálati
eredményeket tartalmazó dokumentumokon – mint azonosító jelet – a jármû pályaszámát vagy – ha a jármû
rendelkezik vele – alvázszámát kell feltüntetni.
(2) Amennyiben a gyártást, vagy javítást végzõ szervezet más – a pályaszámtól, vagy alvázszámtól eltérõ, a jármûvek
azonosítására szolgáló – jelölési rendszert alkalmaz, akkor annak olyannak kell lennie, hogy a jármû és
a dokumentációja utólag is, pontosan és hitelt érdemlõen azonosítható legyen és a pályaszámmal, vagy – ha a jármû
rendelkezik vele – alvázszámmal egyértelmûen összerendelhetõ legyen.
(3) A vasúti jármû pályaszámának közelében tilos olyan feliratot, jelet vagy reklámot elhelyezni, amely a pályaszámot
eltakarja, vagy annak tartalma miatt azzal összetéveszthetõ.
(4) A vasúti jármû alvázszámát a jármû alvázának legalább két átellenes helyén, jól azonosíthatóan és olyan módon kell
elhelyezni, hogy az roncsolásmentes eljárással ne legyen eltávolítható.
(5) A vasúti jármû pályaszámának megváltozása esetében az alvázszámot áthúzással kell érvényteleníteni, és az új
alvázszámot a (4) bekezdésben elõírtak szerint – az alvázszám közelében – kell feltüntetni.

16. Az üzembentartó által vezetett jármûnyilvántartás, rendszeres adatszolgáltatás
30. §

(1) Az üzembentartó köteles az általa üzemben tartott vasúti jármûvekrõl a (2) bekezdésben, valamint a 37. §
(7) bekezdésében meghatározott tartalmú nyilvántartást vezetni, amelynek tartalmáról minden év július 31-ig az elõzõ
évi összesítés alapján adatot szolgáltat a hatóság részére.
(2) A további adatközlés során, a vasúti jármûnek az 1. melléklet szerinti táblázatban meghatározott mûszaki adatai közül
csak azokat kell bejelenteni a hatóságnak, amelyekben az utolsó adatközlés óta változás állt be.

17. Nemzeti vasúti jármûnyilvántartás
31. §

(1) A hatóság
a) belföldön üzembehelyezett, közösségi vasúti rendszeren közlekedõ vontató- és önjáró,
b) az EGT-államok közül elsõ alkalommal belföldön üzembehelyezett, közösségi vasúti rendszeren közlekedõ teherés személyszállító vontatott, valamint
c) a belföldön üzembehelyezett, a közösségi vasúti rendszer körébe nem tartozó vasúti pályahálózaton közlekedõ
vasúti jármûvekrõl az 1. melléklet szerinti adattartalommal hatósági nyilvántartást (a továbbiakban: nemzeti
jármûnyilvántartás) vezet és gondoskodik annak naprakész állapotáról.
(2) A hatóság együttmûködik az Ügynökséggel, valamint az EGT-államok jármûnyilvántartást vezetõ szerveivel és
vasútbiztonsági hatóságaival, és a részükre a nemzeti jármûnyilvántartásból adatot szolgáltat.
(3) A hatóság a 4. melléklet V. pontjában felsorolt szervezetek részére az ott meghatározott hozzáférési jogosultságot
biztosítja a nemzeti jármûnyilvántartáshoz.
(4) Ameddig az Ügynökség által mûködtetett virtuális jármûnyilvántartás és annak valamennyi nemzeti
jármûnyilvántartással való összeköttetése nem mûködik teljes mértékben, a hatóság a más EGT-államok nyilvántartást
vezetõ szerveivel való információcserével biztosítja az érintett jármûvel kapcsolatos adatszolgáltatást.
(5) A nemzeti jármûnyilvántartásba bejegyzett minden adatot – ideértve az idõközben módosított vagy törölt adatokat is
– az adott vasúti jármûnyilvántartásból való törlését követõ 10 évig meg kell õrizni. Az adatoknak legalább az elsõ
három évben online elérhetõeknek kell lenniük. Három év elteltével az adatok akár elektronikus formában, akár
papíron, vagy bármely más archiválási rendszerben tárolhatók. Ha e 10 éves idõszak alatt bármikor a jármûvel
kapcsolatban vizsgálat kezdõdik, szükség esetén a jármûre vonatkozó adatokat további 10 évig meg kell õrizni.

32. §

(1) A vasúti jármûvek üzembe helyezésének elsõ engedélyezésekor a hatóság valamennyi engedélyezett jármûvet
a 4. mellékelt IV. pontja szerint képzett európai jármûszámmal lát el. Az európai jármûszámozás alkalmazott rendszerét
a forgalmi szolgálati és forgalomirányításról szóló ÁME tartalmazza.
(2) Az elsõ engedély kérelmezõje felelõs az engedélyezett jármûvön az ahhoz rendelt európai jármûszám feltüntetéséért.
(3) A hatóság a vasúti jármûvet az üzembentartó kérelmére veszi nyilvántartásba.
(4) A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet az üzembehelyezési engedély iránti kérelem benyújtásával egyidejûleg kell
elõterjeszteni.
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(5) A valamely EGT-államban már korábban üzembehelyezett és nyilvántartásba vett, belföldön üzembehelyezett
jármûre vonatkozóan csak a 4. melléklet I. pontja szerinti táblázat 1., 2., 6., 11., 12. és 13. alpontjához tartozó adatokat
kell a nemzeti jármûnyilvántartásban rögzíteni.
(6) Az (1) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni az országos vasúti pályahálózat nyomtávjától eltérõ nyomtávot
alkalmazó harmadik ország és Magyarország között közlekedõ széles nyomtávú kocsik esetében. Az érintett jármûvek
engedélyezése során a hatóság dönt az adott jármûre alkalmazandó, annak egyértelmû azonosítását biztosító
kódrendszerrõl.
33. §

(1) Amennyiben az üzembentartó személye megváltozik, az addig bejegyzett üzembentartó ezt haladéktalanul bejelenti
a hatóság részére. A hatóság a bejelentésrõl értesíti az üzembentartóként megjelölt szervezetet, és felhívja, hogy
bejelentésben foglaltakra 10 munkanapon belül nyilatkozzon. A hatóság akkor törli az elõzõ üzembentartót a nemzeti
jármûnyilvántartásból, ha az új üzembentartó a bejelentésben foglaltakat megerõsítette.
(2) Amennyiben a tulajdonos személye változik, az addig bejegyzett tulajdonos ezt haladéktalanul bejelenti a hatóság
részére, aki ez alapján törli az elõzõ tulajdonost a nemzeti jármûnyilvántartásból. A hatóság az új tulajdonost kérelemre
jegyzi be a nemzeti jármûnyilvántartásba.
(3) A módosítások rögzítését követõen a hatóság új EASZ-t ad ki.

34. §

(1) A vasúti jármû üzembentartója köteles bejelenti a hatóság részére a nemzeti nyilvántartásba bejegyzett vasúti
jármûnek a nyilvántartásban szereplõ bármely adatában változás állt be, valamint ha a jármû megsemmisült.
(2) A vasúti jármû tulajdonosa vagy üzembentartója kérheti a vasúti jármû nyilvántartásának felfüggesztését, ha a jármû
átmenetileg üzemképtelen, vagy üzemképes állapotban, inaktív vagy stratégiai tartalékként szándékozik tárolni.
(3) A vasúti jármû tulajdonosa vagy üzembentartója kérheti a közösségi vasúti rendszeren közlekedõ vasúti jármû
nyilvántartásból való visszavonását, ha
a) a vasúti jármû selejtezésérõl döntött,
b) a jármûvet jelentõsebb kölcsönösen átjárható rendszerelemek, modulok, pótalkatrészek pótlásának céljára vagy
nagyobb átépítésre szánja,
c) a jármûvet a továbbiakban az európai vasúthálózaton kívül kívánja vasúti jármûként használni,
d) ha jármûnek a közösségi vasúti rendszeren kívüli használatáról, elszigetelt hálózaton mûemlék gördülõ
állományként történõ üzemeltetésérõl, vagy helyben történõ kiállításáról döntött.
(4) A vasúti jármû tulajdonosa vagy üzembentartója kérheti a közösségi vasúti rendszer részét nem képezõ vasúti
pályahálózaton közlekedõ vasúti jármûnyilvántartásból való visszavonását, ha
a) a vasúti jármû selejtezésérõl döntött,
b) a jármûvet a továbbiakban a Magyar Köztársaság területén kívül, az európai vasúthálózat részét nem képezõ
vasúti pályahálózaton kívánja vasúti jármûként használni,
c) ha jármûnek helyben történõ kiállításáról döntött.
(5) A nyilvántartásba vétel visszavonását kérelmezõ szervezet az 5. melléklet szerinti ûrlapon megjelöli a „Visszavonás”
rovatot, kitölti a 10. tételt és benyújtja a hatóság, valamint minden olyan EGT-állam nyilvántartást vezetõ szervéhez,
ahol a jármûvet nyilvántartásba vették.

35. §

(1) Az 5. melléklet szerinti mintának megfelelõ ûrlapon kell elõterjeszteni
a) a nyilvántartásba vétel
b) a nyilvántartás tartalmának módosítása, valamint
c) a nyilvántartásból való visszavonás
iránti kérelmet.
(2) Azonos jármûtípusba tartozó jármûvek esetén az (1) bekezdés iránti kérelmek azonos tartalommal összevontan is
elõterjeszthetõk, ebben az esetben a kérelemhez mellékelni kell a jármûvek pályaszámának listáját.
(3) Az elsõ nyilvántartásba vételhez kiállított kérelemmel együtt be kell nyújtani a jármûvekrõl pályaszámonként kiállított,
az 1. melléklet szerinti, a jármûtípusra vonatkozó adatlapot is.
(4) A hatóság megteszi a szükséges intézkedéseket az általa a nemzeti jármûnyilvántartásban rögzített adatok
helyességének biztosítására; e célból információt kérhet más EGT-államok nemzeti jármûnyilvántartását vezetõ
szervektõl, különösen olyan esetben, ha a kérelmezõ belföldön nem rendelkezik székhellyel.
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(5) A hatóság a vasúti jármû nyilvántartott adatainak változását – a 33. §-ban, valamint a 34. § (3)–(4) bekezdésében
meghatározott kivételekkel –
a) a vasúti jármûvel kapcsolatban hozott határozatai,
b) a más EGT-államok nyilvántartás vezetõ szerveinek és biztonsági hatóságainak adatközlése, és
c) az üzembentartó a 30. § és 34. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatása alapján hivatalból vezeti át.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
36. §

37. §

(1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
(1) Az e rendelet hatálybalépésekor üzemben lévõ vasúti jármûvek üzembentartójának
a) a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer üzemeltetési és forgalomirányítási alrendszerével kapcsolatos
kölcsönös átjárhatóságára vonatkozó mûszaki elõírásokról szóló miniszteri rendelet elõírásaival összhangban
lévõ pályaszámmal rendelkezõ vontatott jármû és a más EGT-állam vasútbiztonsági hatósága által kiadott
üzembehelyezési engedélyével is rendelkezõ vontató jármû esetében e rendelet hatálybalépését követõ
3 hónapon belül;
b) az a) pont alá nem tartozó, az országos vasúti pályahálózaton közlekedõ belföldi forgalmú jármû esetében
e rendelet hatálybalépését követõ 4. hónaptól a 6. hónap végéig;
c) valamennyi normál nyomtávú, saját célú vasúti pályahálózaton közlekedõ vasúti jármû esetében e rendelet
hatálybalépését követõ 7. hónaptól a 9. hónap végéig;
d) a helyi, elõvárosi és térségi közforgalmú vasúti pályahálózatokon közlekedõ vasúti jármûvek esetében e rendelet
hatálybalépését követõ 10. hónaptól a 12. hónap végéig;
e) a keskeny nyomközû vasúti jármûvek esetén e rendelet hatálybalépését követõ 13. hónaptól a 15. hónap végéig
kell kérelmeznie a jármû bejegyzését a nemzeti vasúti jármûnyilvántartásba. E jármûvek közlekedtetésének
az e bekezdésben meghatározott határidõ lejártáig, vagy a határidõben elõterjesztett nyilvántartásba vételi kérelem
elbírálásáig a nyilvántartásba vétel hiánya nem akadálya.
(2) Az e rendelet hatálybalépésekor hatályos engedély alapján üzemben tartott jármûre a hatóság az (1) bekezdés szerinti
nyilvántartásba vétellel egyidejûleg hivatalból új üzembehelyezési engedélyt ad ki.
(3) Amennyiben az e rendelet hatálybalépésekor üzemben lévõ vasúti jármû nem rendelkezik a transzeurópai
hagyományos vasúti rendszer üzemeltetési és forgalomirányítási alrendszerével kapcsolatos kölcsönös
átjárhatóságára vonatkozó mûszaki elõírásokról szóló miniszteri rendelet, vagy e rendelet elõírásainak megfelelõ
pályaszámmal, a nyilvántartásba vételi kérelemmel együtt elõ kell terjeszteni a pályaszám kiadása iránti kérelmet is.
(4) Az e rendelet hatálybalépésekor üzemben lévõ vasúti jármûvet a hatóság a 4. melléklet VI. pontjában meghatározott
adattartalommal veszi nyilvántartásba.
(5) Az e rendelet hatálybalépése elõtt kiadott ideiglenes pályaszám helyett a hatóság az (1) bekezdés szerinti
nyilvántartásba vétellel egyidejûleg hivatalból kiadja a pályaszámot.
(6) Az olyan, magyarországi különleges RIV vagy RIC jellel ellátott olyan vasúti jármû, amelynek magyarországi
közlekedésére magyar vasúti társaság 2005. december 31-e elõtt szerzett engedélyt, e rendelet hatálybalépését
követõen csak üzembehelyezési engedély alapján közlekedtethetõ.
(7) Az elsõ adatközlés alkalmával vasúti jármûvenként, pályaszám szerint kell a vasúti jármû tulajdonosának és
üzembetartójának adatait (név, székhely, levelezési cím, elektronikus postafiók címe, telefon- és faxszám) és az
1. melléklet szerinti adatokat, valamint a tervszerû megelõzõ karbantartás szerint sorra kerülõ karbantartási és javítási
munkákra vonatkozó adatokat – a hely és az idõpont feltüntetésével – a hatóság részére szolgáltatni.
(8) A vasúti társaság a 25. § szerint köteles 2011. június 30-ig kérelmezni a hatóságnál vasútbiztonsági tanúsítványa
módosítását a karbantartással megbízott szervezet nyilvántartásba vétele céljából.
(9) Az 1984. július 1-je elõtt üzembehelyezett, típusengedéllyel nem rendelkezõ jármûvek esetén a hatóság a tulajdonos,
vagy üzembentartó kérelmére az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba vétellel egyidejûleg hivatalból típusengedélyt
ad ki. Az eljárás illetékét az illetékekrõl szóló törvény szerint kell leróni.
(10) Az e rendelet hatálya alá tartozó vasúti jármûveknek a 26. §-ban meghatározott idõszakos vizsga elõírásainak
2012. július 1-jétõl kell megfelelniük.
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38. §

Ez a rendelet – a vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvénnyel együtt – a következõ uniós jogi aktusoknak
való megfelelést szolgálja:
a) a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008. június 17-i 2008/57/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk, 8. cikk, 21–26. cikk, 32–33. cikk és a 34. cikk (3) bekezdés,
b) a közösségi vasutak biztonságáról szóló 2004/49/EK irányelv (vasúti biztonsági irányelv) módosításáról szóló
2008. december 16-i 2008/110/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 2., 8., és 9. pontja,
c) a 96/48/EK és a 2001/16/EK irányelv 14. cikkének (4) és (5) bekezdésében elõírt nemzeti jármûnyilvántartás közös
elõírásainak elfogadásáról szóló 2007. november 9-i 2007/756/EK bizottsági határozat.

39. §

(1) Hatályát veszti a vasúti jármûvek üzembe helyezésének engedélyezésérõl és idõszakos vizsgálatáról szóló 28/2003.
(V. 8.) GKM rendelet.
(2) Ez a § 2011. január 2-án hatályát veszti.
Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter
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1. számú melléklet a 31/2010. (XII. 23.) NFM rendelethez
1. táblázat
teherkocsi

1.
2.
3.
3.1.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1

Sorozatjel (UIC 438-2):
Törzsszám:
Pályaszám / bevert pályaszám:
Korábbi pályaszámok:
Tulajdonos:
Üzembentartó:
Regisztráló állam:
Üzembehelyezés dátuma:
EC tanúsítás dátuma:
Tanúsító szervezet megnevezése:
IC / EC
megnevezés IC azonosító tanúsítvány
száma

10.

A jármĦre
felszerelt
interoperábilis
alkatrészek
jegyzéke, IC
azonosító, IC és
EC tanúsítvány
száma valamint
az EC tanúsítvány kelte, és a
bejelentett (NB)
szervezet neve:

11.
12.
13.
14.
14.1.
14.2
15.
16.
17.

Jellegterv száma:
Gyártó pontos neve:
Gyártási szám:
Nyomtáv1:
Nyomtáv:
Nyomtáv:
Szerkesztési szelvény:
Legnagyobb sebesség üresen:
Legnagyobb sebesség rakottan:

18.
18.1.
19.
19.1.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ÜtközĘk közötti hossz:
Félkocsi ütközĘk közötti hossza (ikerkocsinál)
Alváz hossza:
Félkocsi alvázhossza (ikerkocsinál)
Legnagyobb szélesség:
Legnagyobb magasság:
ÜtközĘ magasság:
Padlómagasság:
Rakfelület nagysága:
Raktérfogat:

IC / EC
tanúsítvány
kelte

Bejelentett
szervezet

Gyártási év:
mm
mm
mm

km/h Elegytömeg:

km/h
t

Amennyiben nyomtávváltós kerékpárral/forgóvázzal szerelték a jármĦvet, akkor az alapnyomtáv mellett
értelemszerĦen meg kell adni a 14.1. és 14.2. pontokban a további nyomtávok értékeit is.

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
m2
m3
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26.1.
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Futó és hordmĦ jellemzĘi:
Tengelyek száma:

db
Tengelyek gyártási száma:

26.2.

26.3.

Forgóváz típusa:
Forgóváz gyártási száma:

26.3.1.
26.4.
26.5.
26.6.
26.7.
26.8.
26.9.
26.10.
26.11.
26.11.1.
26.11.2.
26.12.
27.

mm
mm
mm
mm
mm
Keréktárcsa anyaga:

mm
mm
Primer:

28.
29.
29.1.
29.2.
29.3.

Vonókészülék:
Jellege2:
GyártómĦ neve:
Típusa:

30.
30.1.
30.2.
30.3.

ÜtközĘkészülék:
Típusa3:
Lökete:
MunkaemésztĘ képessége:

31.
31.1.
31.2.

Bejárható legkisebb pályaívsugár:
Vonatban:
Laza csavarkapoccsal:

27.9.

Sekunder:

Fékrendszer jellemzĘi:
Típusa:
Kormányszelep típusa:
Raksúlyfékszelep:
Mérlegszelep:
Rudazatállító:
Fékhenger:
Féktuskó:
Féktárcsa:
Fékbetét:
Féksúly / Féksúly %:
G
P
Átállítási elegytömeg:
RögzítĘfék/kézifék:

27.1.
27.2.
27.3.
27.4.
27.5.
27.6.
27.7.
27.8.
27.8.1.

2

Forgócsaptáv:
Tengelytáv forgóvázon belül:
Tengelytávolság:
SzélsĘ tengelyek távolsága:
BelsĘ tengelytávolság:
Kerékpár típusa:
Kerékprofil:
Kerék átmérĘje
Új:
Kopott:
Rugó típusa (UIC szerint):

Típus:
Típus:
Típus:
Típus:
Típus:
Típus:
Típus:
Típus:
Üres:

Típus:

db Méret:

t

% Rakott:

t

db
db
db
db
s
db
db
db
%

t
t

Féksúly:

mm
kJ

: átmenĘ; nem átmenĘ; csavarkapcsos; gumirugós; gyĦrĦrugós; központi; levegĘs kapcsolat; elektronikus
kapcsolat; automata; félautomata; behajtható; rövid; merev; stb.
3
gumirugós; gyĦrĦrugós; A; B; C; stb.

m
m
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32.
33.
34.
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t
t

B1

B2

S
SS
Tartály jellemzĘk:
Tartály gyártója:
Tartály gyártási száma:
Tartály anyaga:
Tartály falvastagság min.:
Tartály max. üzemi nyomás:
Tartály max: próbanyomás:
Tartály térfogat: (névleges)

C2

C3

C4

gyártási:

UN szám:

35.8.

Szállítható anyagok:(RID)

36.1.

Koncentrált és megoszló terhelések ( 2 m-es támaszközzel ):
t
m

37.
37.1
37.1.1.
37.1.2.
37.1.3.
37.2.
37.3.
37.3.1.
37.3.2.

D2

D3

mm üzemi:

Megnevezés:

36.2.

2010. évi 197. szám

Saját tömeg (névleges)
Max. tengelyterhelés:
Terhelési határtáblázat:
A

35.
35.1.
35.2.
35.3.
35.4.
35.5.
35.6.
35.7.

•

D4

mm
bar
bar
m3
Töltési fok:
%
%
%
%
%
%
%
%

a–a
0
00
00
b–b
0
00
00
c–c
00
00
00
d–d
00
00
00
e–e
00
00
00
Koncentrált és megoszló terhelések ( 1,2 m-es támaszközzel ):
t
m
a–a
b–b
c–c
d–d
e–e
Különleges jelölések:
Tolatási korlátozások:
Gurítódomb:

0
0
00
00
00

00
00
00
00
00

00
00
00
00
00

Gurítás, szalasztás tilos:
Sínfék alkalmazása tilos:

FüggĘleges ív ( > 250 m ):
Komprajárási szög:
ÁtmenĘ villamos fĦtési fĘvezeték:
Van:
Megengedett áramerĘsség:
Alkalmazható villamos
1000 V 16,6 Hz
fĦtési áramnemek:
1500 V 16,6 Hz

m
o

A
1000 V 50 Hz
1500 V 50 Hz

3000 V DC
1500 V DC

MAGYAR KÖZLÖNY

38.
38.1.
38.2.
38.3.
38.3.1.
38.3.2.
38.4.
38.5.
38.6.
39.
39.1..
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Egyéb különleges jelölések:
Különleges RIV jel:
Földrajzi határok:
Környezeti határok:
HĘmérséklet (Tn; Ts; TRIV;; Tn+Ts):
Egyéb:
HĦtési rendszer:
Válaszfalak száma:
Fenntartva:
Karbantartási terv száma:
EC tanúsítás:

o

C

db

Száma:

Kelte:

Dátum.

A kiállító szervezet megnevezése és pontos címe:
aláírás
név:
beosztás:
P. H.
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2. táblázat
személykocsi
ingavonati vezérlĘkocsi *
1.
2.
3.
3.1.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sorozatjel (UIC 438-1):
Törzsszám:
Pályaszám / alvázszám:
Korábbi pályaszámok:
Tulajdonos:
Üzembentartó:
Regisztráló állam:
Üzembehelyezés dátuma:
EC tanúsítás dátuma:
Tanúsító szervezet megnevezése:
megnevezés

IC azonosító

IC / EC
tanúsítvány
száma

IC / EC
tanúsítvány
kelte

Bejelentett
szervezet

10.

A jármĦre
felszerelt
interoperábilis
alkatrészek
jegyzéke, IC
azonosító, IC és
EC tanúsítvány
száma valamint az
EC tanúsítvány
kelte, és a
bejelentett (NB)
szervezet neve:

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Jellegterv száma:
Gyártó pontos neve:
Gyártási szám:
Nyomtáv:
Szerkesztési szelvény:
Legnagyobb sebesség:

17.

ÜtközĘk közötti hossz:

mm

18.
19.
20.
21.
22.1
22.2.

Alváz hossza:
Legnagyobb szélesség:
Legnagyobb magasság:
ÜtközĘ magasság:
Utastéri padlómagasság a sk. felett:
Az alacsony padló aránya:

mm
mm
mm
mm
mm
%

23.
23.1.

Futó és hordmĦ jellemzĘi:
Tengelyek száma:

Gyártási év:
mm
km/h

Alacsony padló:

mm Normál padló:

db
Tengelyek gyártási száma:

23.2.
23.3.

Forgóváz típusa:
Forgóváz gyártási száma:

23.4.
23.5.
23.6.
23.7.
23.8.
23.9.

mm
mm
mm
mm
mm

Forgócsaptáv:
Tengelytáv forgóvázon belül:
Tengelytávolság:
SzélsĘ tengelyek távolsága:
BelsĘ tengelytávolság:

*: A megfelelĘ rész aláhúzandó!

1 /5 ld l
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23.10.
23.11.
23.11.1.
23.11.2.
23.12.
24.

•
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Kerékpár típusa:
Kerék átmérĘje
Új:
Kopott:
Rugó típusa (UIC szerint):

Kerék tárcsa anyaga:
mm
mm
Primer:

Szekunder:

Fékrendszer jellemzĘi:

25.

Típusa:
Kormányszelep típusa:
Raksúlyfékszelep:
Mérlegszelep:
Rudazatállító:
Fékhenger:
Féktuskó:
Féktárcsa:
Fékbetét:
Fékezett tömeg [t ]és [%]:
P
R
R (vonat):
R + Mg
RögzítĘfék/kézifék:

26.
26.1.
26.2.
26.3.

Vonókészülék:
Jellege1:
A gyártómĦ neve:
Típusa:

27.

ÜtközĘkészülék:

27.1.
27.2.
27.3.

Típusa2:
Lökete:
MunkaemésztĘ képessége:

28.
28.1.
28.2.

Bejárható legkisebb pályaívsugár:
Vonatban:
Laza csavarkapoccsal:

29.
30.

Saját tömeg:
Max. tengelyterhelés:

31.
31.1.
31.2.
31.3.
31.4.
31.5.
31.6.
31.7.
31.8.

Utastér kialakítása / FérĘhelyek száma / Poggyásztér kialakítása:
Utastér jellege3:
Szakaszok száma:
I. osztályos:
db
II. osztályos
ÜlĘhelyek száma:
I. osztályos:
db
II. osztályos:
Állóhelyek száma:
FekvĘhelyek száma:
I. osztályos:
db II. osztályos:
Poggyásztér méretei:
Rakterület:
m2 Raktérfogat:
Kerékpártároló:
Kerékpárok száma:
Van:
Max. rakodási tömeg:

24.1.
24.2.
24.3.
24.4.
24.5.
24.6.
24.7.
24.8.1.
24.8.2.

24.9.

32.

Típus:
Típus:
Típus:
Típus:
Típus:
Típus:
Típus:
Típus:

db EllenerĘ:
db Méret:

Fékezett tömeg:
t
t
t
t
Típus:

Fékezett tömeg %:




Fékezett tömeg:
t

mm
kJ
m
m

(max. sebesség:
(max. sebesség:

FĦtés, szellĘzés:

1

: átmenĘ; nem átmenĘ; csavarkapcsos; gumirugós; gyĦrĦrugós; központi; levegĘs kapcsolat; elektronikus
kapcsolat; automata; félautomata; behajtható; rövid; merev; stb.
2
gumirugós; gyĦrĦrugós; A; B; C; stb.
3
: termes, fülkés, stb,
*: A megfelelĘ rész aláhúzandó!

db
db
db
kN
s
db
db
db

km/h)
km/h)
t
t

db
db
db
m3
db
t
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32.2.1.
32.2.2.
32.3.
32.4.
32.4.1.
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32.4.3.
32.4.4.

FĦtés fajtája:
1000 V AC
1500 V AC
1500 V DC
FĦtési áramnem(ek):
Egyéb fĦtési áramnem:
FĦtési rendszer típusa4:
SzellĘzés típusa5:
LevegĘ visszahĦtĘ / légkondícionáló névleges teljesítménye:
LevegĘ visszahĦtĘ / légkondícionáló által biztosított hĘmérséklet
csökkenés ǻT:
Szállítási teljesítménye:
Névleges teljesítménye:

33.
33.1.
33.2.
33.3.1.
33.3.2.
33.3.3.
33.4.
33.5.

Utastéri feljáró ajtó:
Típusa6:
Darabszáma:
MĦködtetés módja7:
Vezérlés:
Hajtási rendszer8:
Reteszelés:
Zöldhurok:

34.

Mellékhelyiségek:

34.1.
34.2.
34.3.

WC:
Kézmosók száma:
Zuhanyzók száma:

35.
35.1.
35.1.1.
35.1.2.
35.1.3.
35.1.4.
35.1.5.
35.2.
35.2.1.
35.2.2.
35.2.3.
35.2.4.
35.2.5.
35.2.6.

VezetĘállás:
VezetĘpult kialakítása10:
VezérlĘ kontroller típusa11:
MozdonyvezetĘi fékezĘszelep
Típusa:
KiegészítĘ fékezĘszelep:
Típusa:
Éberségi kapcsolók elhelyezése12:
Vészfék kapcsolók elhelyezése:
VezetĘállás fĦtés, szellĘzés:
VezetĘállás fĦtési rendszer13:
VezetĘállás szellĘzés típusa14:
LevegĘ visszahĦtĘ / légkondicionáló névleges teljesítménye:
LevegĘ visszahĦtĘ / légkondicionáló által biztosított hĘmérséklet csökkenés ǻT:
Szállítási teljesítménye:
Névleges teljesítménye:

32.4.2.

4

Van
Van

•
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3000 V DC

kW
o

C

m /h
kW

Nincs
Nincs

Típusa9:

: konvekciós, légbefúvásos, stb.
: légbefúvásos, levegĘ visszahĦtéses, légkondícionáló
6
: lengĘ tolóajtó, ízelt ajtó, stb.
7
: kézi, automatikus, stb.
8
: pneumatikus, villamos, hidraulikus
9
: hagyományos, zárt rendszerĦ, mozgáskorlátozott, stb.
10
: európai egységes vezetĘpult, MÁV rendszerĦ; közép elrendezésĦ, jobboldali, stb.
11
: röviden meg kell határozni, hogy milyen feladatok ellátására szolgál (pl, egyesített menet-fék kapcsoló,
éberségi kapcsoló, stb.)
12
: meg kell adni, hogy a vezetĘpult mely részén található a kapcsoló
13
: konvekciós, légbefúvásos, stb.
14
: légbefúvásos, levegĘ visszahĦtéses, légkondicionáló
5

*: A megfelelĘ rész aláhúzandó!

3

db
db
db

db
db

kW
o
C
3
m /h
kW
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35.3.
35.3.1.
32.3.2.

Feljáró ajtó kialakítása15:
Darabszáma:
Vészkijárat kialakítása16:

36.
36.1.
36.2.
36.3.1.
36.3.2.
36.4.

Vonatbefolyásolás, vonatrádió,
Vonatbefolyásoló típusa:
Éberségi berendezés típusa:
Rádió berendezés típusa:
Rádió frekvencia:
Távvezérlés:
Hagyományos:

37.

A mozdony vezérlése:

37.1.
37.2.
37.3.1.
37.3.2.
37.4.1.
37.4.2.
37.5.
37.6.

Típusa:
EgyidejĦleg vezérelhetĘ egységek száma
VezérlĘ szoftver neve / verzió száma:
Név:
VezérlĘ szoftver EC tanúsítás száma:
Fék vezérlĘ szoftver neve / verzió száma: Név:
Fék vezérlĘ szoftver EC tanúsítás száma:
Távvezérlés:
Hagyományos:
Zugbusz:
UIC kábel
Van

38.
38.1.
38.2.
38.3.
38.3.1.
A
B
C
38.3.2.
A
B
C
38.4.

ÉtkezĘ/Bisztró/Szalon kocsi:
Típusa17:
Konyha jellege:
Catering:
Konyhába beépített fĘzĘ / melegítĘ eszközök:
FĘzĘ eszközök:
Típusa18:

38.4.1.

HĦtĘ eszközök:

MelegítĘ eszközök:

MHz
Zugbusz:

Rádiós:

db
Verzió szám:
Verzió szám:
Rádiós:
Típusa:

MelegítĘ:

FĘzĘ:
db

Típusa19:

db

Konyhába beépített hĦtĘ berendezések:
Típusa20

db

A hĦtés
módja21

A
B
C
39.
39.1.
39.2.
39.3.
39.4.
39.5.

Mozgáskorlátozottak utazását segítĘ berendezések:
Mozgáskorlátozott WC
Van
Külön szakasz:
Van
Kerekesszékes utasok részére kialakított férĘhelyek száma:
LépcsĘpótlék:
Van
Kerekesszék emelĘ:
Van

15

FérĘhelyek száma:

: vezetĘállásra nyíló, peronra, elĘtérbe, poggyász-/utastérbe nyíló, stb.
: ha van a vezetĘálláson, akkor méretét és nyitásának módját kell megadni;
17
: szalon, étkezĘ, bisztró
18
: villany tĦzhely, gáz tĦzhely, kerámialapos villany tĦzhely, gáz sütĘ, villany sütĘ, stb.
19
: mikrohullámú sütĘ, grill sütĘ, stb.
20
: hĦtĘszekrény, hĦtĘláda, fagyasztó szekrény, fagyasztó láda, stb
21
: energia felhasználás szerint: gáz, villamos, szárazjég, stb
16

*: A megfelelĘ rész aláhúzandó!

db
db
db
db
db
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40.
40.1.
40.2.
40.3.
40.3.1.
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Vészfék / Vészjelzés:
Vészfék:
Vészfék, vészfék áthidalóval:
VészjelzĘ berendezés:
VészjelzĘ típusa22:
Energia ellátás:
Típusa:
Névleges teljesítmény:
Input / Output jellemzĘi:

43.
44.
44.1.
44.2.

BelsĘtéri kamerás figyelĘrendszer:
Utastájékoztatás:
BelsĘ téri:
Vizuális:
KülsĘ téri:
Vizuális:

45.
45.1.
45.2.
45.3.
45.4.
45.5.
45.6.
45.6.1.
45.6.2.

Egyéb jellemzĘk:
Különleges RIC jel(ek):
Diagnosztikai csatlakozás:
Egyedi energiaellátó:
Egyedi fĦtés (kazán):
Nyomásálló kocsiszekrény:
Tolatási korlátozások:
FüggĘleges ív (< 250 m )
Komprajárási szög:

46.

Egyéb különleges adatok:

46.1.
46.2.
46.2.1.
46.2.2.
46.3.
47.
47.1.

2010. évi 197. szám

Vészfékhúzók száma:
Vészfékhúzók száma:
VészjelzĘk száma:

Van
Van
Van

41.
42.1.
42.2.
42.3.

•

Áram:

A Feszültség:

V Frekvencia:

Egyéb:
Egyéb:

Hangosítás:
Hangosítás:

Típus:

Típus:
Van

Teljesítmény:

o

o

C

Száma:

Kelte:

Dátum.

A kiállító szervezet megnevezése és pontos címe:
aláírás
név:
beosztás:
P. H.

: hang vagy fényjelzĘ, egyirányú kommunikációra alkalmas vészjelzĘ, kétirányú kommunikációra alkalmas
vészjelzĘ
*: A megfelelĘ rész aláhúzandó!

kW

m

Földrajzi határok:
Környezeti határok:
HĘmérséklet (Tn; Ts; TRIC;; Tn+Ts):
Egyéb:
Fenntartva:

22

kW
Hz

Van

Van

Karbantartási terv száma:
EC tanúsítás:

db
db
db

MAGYAR KÖZLÖNY
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3. táblázat
dízel motorvonat / motorkocsi
motorkocsi / vonófej
vezérlĘkocsi
betétkocsi *

11.
11.1.
11.2.
11.3.
12.
13.
14.
15.
16.

Sorozatjel:
Törzsszám:
Pályaszám / alvázszám:
Korábbi pályaszámok:
Tulajdonos:
Üzembentartó:
Regisztráló állam:
Üzembe helyezés dátuma:
EC tanúsítás dátuma:
Tanúsító szervezet megnevezése1:
IC / EC
A jármĦre
IC / EC
megnevezés IC azonosító tanúsítvány
felszerelt
tanúsítvány
száma
interoperábilis
kelte
alkatrészek
jegyzéke, IC
azonosító, IC
és EC
tanúsítvány
száma
valamint az
EC tanúsítvány kelte, és
a bejelentett
(NB) szervezet
neve:
Jellegterv száma:
Egy vonatba sorolható kapcsolt egységek, modulok száma összesen2:
KülönbözĘ típusú egységek, modulok száma a vonatban:
VezetĘállások száma teljes értékĦ / szükség:
Gyártó pontos neve:
Gyártási szám:
Gyártási év:
Nyomtáv:
Szerkesztési szelvény:
Legnagyobb sebesség:

17.
18.
19.
20.
21.
22.1
22.2.

ÜtközĘk közötti hossz:
Alváz hossza:
Legnagyobb szélesség:
Legnagyobb magasság:
ÜtközĘ magasság:
Utastéri padlómagasság:
Alacsony padló aránya:

23.
23.1.

Futó- és hordmĦ jellemzĘi:
Tengelyelrendezés:

1.
2.
3.
3.1.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

1

Bejelentett
szervezet

db
db
db

mm
km/h
mm
mm
mm

Alacsony padló:

mm Normál padló:

: Az EC tanúsítványt kiállító szervezetnek bejelentett szervezetnek kell lennie, ezért a tanúsító
megnevezése mellett fel kell tüntetni az EU bejegyzési számát is.
2
: Egység a motorvonat azon része, amely jármĦként önállóan vonatba sorolható, modul a motorvonat
azon része, amely önállóan vonatba nem sorolható.
*: A megfelelĘ rész aláhúzandó! Ezt a táblázatot motorvonat esetén annyi változatban kell kitölteni, ahány
egymástól különbözĘ egység, vagy modul került megjelölésre a jellegrajzon (Lásd 11. és 11.2. pontokat!)

mm
mm
%
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Forgócsaptáv:
BelsĘ tengelytáv:
SzélsĘ tengelytáv:
Tengelyek száma:

mm
mm
mm
db
Tengelyek gyártási száma:

23.1.4.1.
23.2.
23.2.1.

db

Hajtott forgóváz:
Típusa:
Forgóváz gyártási száma:

23.2.2.
23.2.3.
23.2.4.
23.2.5.
23.2.5.1.
23.2.5.2.
23.2.6
23.3.
23.3.1.

Tengelytáv forgóvázon belül:
Keréktárcsa anyaga:
Kerékpár típusa:
Kerék átmérĘje:
Új:
Kopott:
Primer:
Szekunder:
Rugó típusa (UIC szerint):
Futó forgóváz:
Típusa:
Forgóváz gyártási száma:

mm

mm
mm
db

23.3.2.
23.3.3.
23.3.4.
23.3.5.
23.3.5.1.
23.3.5.2.
23.3.6.

Tengelytáv forgóvázon belül:
Kerékpár típusa:
Kerék átmérĘje
Új:
Kopott:
Rugó típusa (UIC szerint):

24.
24.1.
24.2.
24.3.1.
24.3.2.
24.4.
24.5.1.
24.5.2.
24.5.3.
24.5.4.
24.6.
24.7.1.
24.7.1.1.
24.7.2.
24.7.2.1.

Fékrendszer:
Típusa:
Kormányszelep típusa
MozdonyvezetĘi fékezĘszelep:
KiegészítĘ fékezĘszelep:
Rudazatállító:
Fékhenger:
Fékhenger rugóerĘtárolós:
Fékhenger hajtott forgóvázon:
Fékhenger futó forgóvázon:
Féktuskó:
Féktárcsa hajtott forgóvázban:
Fékbetét:
Féktárcsa futó forgóvázban:
Fékbetét:

24.8.
24.8.1.
24.8.2.

Fékezett tömeg [t ]és [%]:
P:
R:

mm
Keréktárcsa anyaga:
mm
mm
Primer:

Típus:
Típus
Típus
Típus:
Típus:
Típus:
Típus:
Típus:
Típus:
Típus:
Típus:
Típus:
Típus:
Fékezett tömeg
t
t

Szekunder:

db
db
db
db

Méret:
Méret:
Méret:
Méret:

db Méret:
db Méret:

Fékezett tömeg %
%
%

*: A megfelelĘ rész aláhúzandó! Ezt a táblázatot motorvonat esetén annyi változatban kell kitölteni, ahány
egymástól különbözĘ egység, vagy modul került megjelölésre a jellegrajzon (Lásd 11. és 11.2. pontokat!)

db
db
db
db
s
s
s
s
db
mm
db
mm
db
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24.8.3.
24.8.4.
24.8.5.
24.8.6.
24.8.7.
24.8.8.
24.8.9.
24.9.
24.10.
24.11.
24.11.
25.

R vonat:
R+Mg:
R+Mg/E, R+Mg/Hidrodin.:
KiegészítĘ légfék:
Retarder fék:
Egyéb üzemi fék (Hidrodin.):
Villamos üzemi fék:
Retarder fék:
Típus:
Egyéb üzemi fék:
Típus:
Villamos üzemi fék: Típus:
Féktengely:
Van:
Típus:
RögzítĘfék/kézifék:

26.
26.1.
26.2.
26.3.

Vonókészülék:
Jellege4:
GyártómĦ neve:
Típusa:

Vonatvégen:

Kocsik között3

27.

ÜtközĘkészülék:

Vonatvégen:

Kocsik között5:

t
t
t
t
t
t
t

%
%
%
%
%
%
%
Fékteljesítmény:
Fékteljesítmény:
Fékteljesítmény:

kW
kW
kW
db
t

Fékezett tömeg:

6

27.1.
27.2.
27.3.

Típusa :
Lökete:
MunkaemésztĘ képessége:

28.
28.1.
28.2.

Bejárható legkisebb pályaívsugár:
Üzemi kapcsolással vonatban:
Segély kapcsolással:

29.
30.

Saját tömeg:
Max. tengelyterhelés:

31.
31.1.
31.2.
31.3.
31.4.
31.5.
31.6.
32.
32.1.
32.1.1.
32.1.2.
32.1.3.

Energia ellátás rendszere:
Motor típusa / darabszáma:
Motor névleges teljesítménye:
Motorok összteljesítménye:
Üzemanyag típusa:
Üzemanyagtartály térfogata:
Motor hĦtése:
Hajtási rendszer típusa7:
HajtómĦ típusa
HajtómĦ névleges teljesítménye:
HajtómĦvek száma:
HajtómĦ hĦtése:

32.2.
32.2.1.
32.2.2.
32.3.

Generátor / dinamó típusa:
Névleges teljesítménye:
Villamos jellemzĘi
Unévl:
Áramátalakító berendezés típusa:

3
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mm
kJ
m
m

mm
kJ

(max. sebesség:
(max. sebesség:

km/h)
km/h)
t
t

Típus:

Darabszám:

db
kW
kW
l

kW

V Imax:

A Frekvencia:

kW
Hz

: Ezt az oszlopot csak motorvonat esetén kell kitölteni!
: átmenĘ; nem átmenĘ; csavarkapcsos; gumirugós; gyĦrĦrugós; központi; levegĘs kapcsolat; elektronikus
kapcsolat; automata; félautomata; behajtható; rövid; merev; stb.
5
: Ezt az oszlopot csak motorvonat esetén kell kitölteni!
6
: gumirugós; gyĦrĦrugós; A; B; C; stb.
7
: Mechanikus, hidraulikus, villamos, dízel-hidraulikus, dízel-villamos, stb.
*: A megfelelĘ rész aláhúzandó! Ezt a táblázatot motorvonat esetén annyi változatban kell kitölteni, ahány
egymástól különbözĘ egység, vagy modul került megjelölésre a jellegrajzon (Lásd 11. és 11.2. pontokat!)
4

30438

32.3.1.
32.4.
32.4.1.
32.4.2.
32.4.3.
32.4.4.
32.5.
32.5.1.
32.5.1.1.
32.5.1.2.
32.5.1.3.
32.5.2.
32.5.2.1.
32.5.2.2.
32.6.
32.6.1.
32.6.2.
32.6.3.
32.6.4.
32.6.5.
32.6.6.
32.6.7.

8
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Áramátalakító hĦtési rendszere:
Vontatómotor:
Motor jellege8:
Motor típusa, darabszáma:
Motor névleges teljesítménye:
Motor hĦtése:
Hidraulikus rendszer:
Hidroszivattyú típusa:
Névleges teljesítménye:
Hidraulikus jellemzĘk:
Hidraulika folyadék típusa:
Hidromotor típusa:
Névleges teljesítménye:
Hidraulikus jellemzĘk:
Tengelyhajtás rendszere:
Hajtásrendszer jellege9:
HajtómĦ típusa, darabszáma:
HajtómĦ névleges teljesítménye:
OsztómĦ típusa, darabszáma:
Kardántengely típusa:
TengelyhajtómĦ típusa, darabszáma:
TengelyhajtómĦ névl. teljesítménye:

Típus:

•
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Darabszám:

pmax:

bar

Vmax:

l/h

pmax:

bar

Vmax:

l/h

Típus:

Darabszám:

Típus:

Darabszám:

db
kW
db

Típus:

Darabszám:

K

33.

Utastér kialakítása / FérĘhelyek száma / Poggyásztér kialakítása:

33.1.
33.2.
33.3.
33.4.
33.5.
33.6.
33.7.
33.8.

Utastér jellege10:
Szakaszok száma:
ÜlĘhelyek száma:
Állóhelyek száma:
FekvĘhelyek száma:
Poggyásztér méretei:
Kerékpártároló:
Max. rakodási tömeg:

db
kW

I. osztályos:
I. osztályos:

db
db

II. osztályos
II. osztályos:

db
db

I. osztályos:
Rakterület:
Van:

db
m2

II. osztályos:
Raktérfogat:
Kerékpárok száma:

db
m3
db
t

: egyenáramú, aszinkron, zárt forgórészĦ, csúszógyĦrĦs, stb.
: marokágyas, csĘtengely, kardán, stb.
10
: termes, fülkés, stb,
*: A megfelelĘ rész aláhúzandó! Ezt a táblázatot motorvonat esetén annyi változatban kell kitölteni, ahány
egymástól különbözĘ egység, vagy modul került megjelölésre a jellegrajzon (Lásd 11. és 11.2. pontokat!)
9

db
kW
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34.
34.1.
34.1.1.
34.1.2.
34.1.3.
34.2.
34.2.1.
34.2.2.
34.2.3.
34.2.4.
34.2.5.
34.2.6.
34.3.
34.3.1.
34.3.2.

VezetĘállás:
VezetĘpult kialakítása11:
VezérlĘ kontroller típusa12:
Éberségi kapcsolók elhelyezése13:
Vészfék kapcsolók elhelyezése:
VezetĘállás fĦtés, szellĘzés:
VezetĘállás fĦtési rendszer14:
VezetĘállás szellĘzés típusa15:
LevegĘ visszahĦtĘ / légkondicionáló névleges teljesítménye:
LevegĘ visszahĦtĘ / légkondicionáló által biztosított hĘmérséklet csökkenés ǻT:
Szállítási teljesítménye:
Névleges teljesítménye:
Feljáró ajtó kialakítása16:
Darabszáma:
Vészkijárat kialakítása17:

35.
35.1.
35.2.
35.2.1.
35.3.
35.4.
35.4.1.
35.4.2.
35.4.3.
35.4.4.

FĦtés, szellĘzés:
FĦtés fajtája18:
1000 V AC
1500 V AC
1500 V DC
3000 V DC
FĦtési áramnem(ek):
Egyéb fĦtési áramnem:
FĦtési rendszer típusa19:
SzellĘzés típusa20:
LevegĘ visszahĦtĘ / légkondicionáló névleges teljesítménye:
kW
o
LevegĘ visszahĦtĘ / légkondicionáló által biztosított hĘmérséklet csökkenés ǻT:
C
3
Szállítási teljesítménye:
m /h
Névleges teljesítménye:
kW

36.

Utastéri feljáró ajtó / Homlokajtó / átjáró:
Feljáró ajtó típusa21:
Darabszáma:
MĦködtetés módja22:
Vezérlés:
Hajtási rendszer23:
Reteszelés:

Van

36.1.4.

Zöldhurok:

Van

36.2.

Homlokajtó / átjáró ajtó típusa24:

36.1.
36.1.1.
36.1.2.
36.1.2.1.
36.1.2.2.
36.1.3.

11

•

kW
o
C
3
m /h
kW

Nincs
Nincs

: Európai Egységes VezetĘpult, MÁV rendszerĦ; közép elrendezésĦ, jobboldali, stb.
: röviden meg kell határozni, hogy milyen feladatok ellátására szolgál (pl, egyesített menet-fék kapcsoló,
éberségi kapcsoló, stb.)
13
: Meg kell adni, hogy a vezetĘpult mely részén található a kapcsoló
14
: konvekciós, légbefúvásos, stb.
15
: légbefúvásos, levegĘ visszahĦtéses, légkondícionáló
16
: vezetĘállásra nyíló, géptérbe nyíló, stb.
17
: Ha van a vezetĘálláson, akkor méretét és nyitásának módját kell megadni;
18
: villamos, gĘz, melegvizes, stb.
19
: konvekciós, légbefúvásos, stb.
20
: légbefúvásos, levegĘ visszahĦtéses, légkondícionáló
21
: lengĘ tolóajtó, ízelt ajtó, stb.
22
: kézi, automatikus, stb.
23
: pneumatikus, villamos, hidraulikus
24
: lengĘ tolóajtó, ízelt ajtó, stb.
*: A megfelelĘ rész aláhúzandó! Ezt a táblázatot motorvonat esetén annyi változatban kell kitölteni, ahány
egymástól különbözĘ egység, vagy modul került megjelölésre a jellegrajzon (Lásd 11. és 11.2. pontokat!)
12

30440

36.2.1.
36.2.2.
36.2.2.1.
36.2.2.2.

25
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Darabszáma:
MĦködtetés módja25:
Vezérlés:
Hajtási rendszer26:

36.3.

Átjáró típusa27:

36.3.1.

Átjáró utastéri belsĘ szélessége:

mm

36.3.2.

Átjáró kocsik közötti hossza:

mm

37.
37.1.
37.2.
37.3.

Mellékhelyiségek:
WC:
Kézmosók száma:
Zuhanyzók száma:

38.

Mozgáskorlátozottak utazását segítĘ berendezések:

38.1
38.2.
38.3.
38.4.
38.5.

Mozgáskorlátozott WC Van
Külön szakasz:
FérĘhelyek száma:
Van
Kerekesszékes utasok részére kialakított férĘhelyek száma:
Darabszám:
db Lehajtható rampa:
Darabszám:
LépcsĘpótlék:
Kerekesszék emelĘ:
Van

39.
39.1.
39.2.
39.3.1.
39.3.2.
39.4.

Vonatbefolyásolás, vonatrádió:
Vonatbefolyásoló típusa:
Éberségi berendezés típusa:
Rádió berendezés típusa:
Rádió frekvencia:
Távvezérlés:
Hagyományos:

40.

Vonat vezérlése:

40.1
40.2.
40.3.1.
40.3.2.
40.4.1.
40.4.2.
40.3.
40.4.

Típusa:
EgyidejĦleg vezérelhetĘ egységek száma
VezérlĘ szoftver neve / verzió száma:
VezérlĘ szoftver EC tanúsítás száma:
Fék vezérlĘ szoftver neve / verzió száma:
Fék vezérlĘ szoftver EC tanúsítás száma:
Távvezérlés:
Hagyományos:
UIC kábel
Van

41.
41.1.
41.2.
41.3.
41.3.1.

Vészfék / Vészjelzés:
Vészfék:
Vészfék áthidalóval:
VészjelzĘ berendezés:
VészjelzĘ típusa29:

42.
43.
43.1.

Kamerás figyelĘrendszer:
Utas tájékoztatás:
BelsĘ téri:

Típusa28:

db
db
db
db
db
db
db
db

MHz
Zugbusz:

Rádiós:

db
Név:

Verzió szám:

Név:

Verzió szám:

Zugbusz:

Rádiós:
Típusa:
Vészfékhúzók száma:
Vészfékhúzók száma:
VészjelzĘk száma:

Van
Van
Van

BelsĘ téri:

Vizuális:

KülsĘ téri
Hangosítás:

Egyéb:

: kézi, automatikus, stb.
: pneumatikus, villamos, hidraulikus
27
: gyártó és gyártmány típusának meghatározása (pl. HÜBNER, stb.)
28
: hagyományos, zárt rendszerĦ, mozgáskorlátozott, stb.
29
: hang, vagy fényjelzĘ, egyirányú kommunikációra alkalmas vészjelzĘ, kétirányú kommunikációra alkalmas
vészjelzĘ
*: A megfelelĘ rész aláhúzandó! Ezt a táblázatot motorvonat esetén annyi változatban kell kitölteni, ahány
egymástól különbözĘ egység, vagy modul került megjelölésre a jellegrajzon (Lásd 11. és 11.2. pontokat!)
26

db
db
db
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Hangosítás:

43.2.

KülsĘ téri:

Vizuális:

44.
44.1.
44.2.
44.3.
44.3.1.
A
B
C
44.3.2.
A
B
C
44.4.
44.4.1.
A
B
C

ÉtkezĘ / Bisztró / Szalon kocsi:
Típusa30:
Konyha jellege:
Catering:
Konyhába beépített fĘzĘ / melegítĘ eszközök:
FĘzĘ eszközök:
Típusa31:

45.
45.1.
45.2.
45.3.
45.4.
45.5.
45.6.
45.6.1.
45.6.2.

Egyéb jellemzĘk:
Különleges RIC jel(ek):
Diagnosztikai csatlakozás:
Egyedi energiaellátó:
Egyedi fĦtés (kazán):
Nyomásálló kocsiszekrény:
Tolatási korlátozások:
FüggĘleges ív (< 250 m )
Komprajárási szög:

46.
46.1.
46.2.
46.2.1.
46.2.2.
46.3.

Egyéb különleges adatok:
Földrajzi határok:
Környezeti határok:
HĘmérséklet (Tn; Ts; TRIC;; Tn+Ts):
Egyéb:
Fenntartva:

47.

Karbantartási terv száma:

47.1.

EC tanúsítás:

MelegítĘ eszközök:

Egyéb:

MelegítĘ:

FĘzĘ:
db

Típusa32:

db

Konyhába beépített hĦtĘ berendezések:
HĦtĘ eszközök:
Típusa33

db HĦtés módja34

Van

Típus:

Típus:
Van

Teljesítmény:

m
o

o

C

Száma:

Kelte:

Dátum.
A kiállító szervezet megnevezése és pontos címe:
aláírás
név:
beosztás:
P. H.

30

: szalon, étkezĘ, bisztró
: villany tĦzhely, gáz tĦzhely, kerámialapos villany tĦzhely, gáz sütĘ, villany sütĘ, stb.
32
: mikrohullámú sütĘ, grill sütĘ, stb.
33
: hĦtĘszekrény, hĦtĘláda, fagyasztó szekrény, fagyasztó láda, stb
34
: energia felhasználás szerint: gáz, villamos, szárazjég, stb
*: A megfelelĘ rész aláhúzandó! Ezt a táblázatot motorvonat esetén annyi változatban kell kitölteni, ahány
egymástól különbözĘ egység, vagy modul került megjelölésre a jellegrajzon (Lásd 11. és 11.2. pontokat!)
31

kW
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4. táblázat
villamos motorvonat / motorkocsi
motorkocsi / vonófej
vezérlĘkocsi
betétkocsi *

11.
11.1.
11.2.
11.3.
12.
13.
14.
15.
16.

Sorozatjel:
Törzsszám:
Pályaszám / alvázszám:
Korábbi pályaszámok:
Tulajdonos:
Üzembentartó:
Regisztráló állam:
Üzembehelyezés dátuma:
EC tanúsítás dátuma:
Tanúsító szervezet megnevezése1:
IC / EC
A jármĦre
IC / EC
IC
megnevezés
tanúsítvány
felszerelt
tanúsítvány
azonosító
száma
interoperábilis
kelte
alkatrészek
jegyzéke, IC
azonosító, IC
és EC
tanúsítvány
száma
valamint az
EC tanúsítvány kelte, és
a bejelentett
(NB) szervezet
neve:
Jellegterv száma:
Egy vonatba sorolható kapcsolt egységek, modulok száma összesen2:
KülönbözĘ típusú egységek, modulok száma a vonatban:
VezetĘállások száma teljesértékĦ / szükség:
Gyártó pontos neve:
Gyártási szám:
Gyártási év:
Nyomtáv:
Szerkesztési szelvény:
Legnagyobb sebesség:

17.
18.
19.
20.
21.
22.1
22.2.

ÜtközĘk közötti hossz:
Alváz hossza:
Legnagyobb szélesség:
Legnagyobb magasság leeresztett áramszedĘvel:
ÜtközĘ magasság:
Alacsony padló:
Utastéri padlómagasság:
Alacsony padló aránya:

1.
2.
3.
3.1.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

1

mm Normál padló:

Bejelentett
szervezet

db
db
db

mm
km/h
mm
mm
mm
mm
mm
mm
%

: Az EC tanúsítványt kiállító szervezetnek bejelentett szervezetnek kell lennie, ezért a tanúsító
megnevezése mellett fel kell tüntetni az EU bejegyzési számát is.
2
: Egység a motorvonat azon része, amely jármĦként önállóan vonatba sorolható, modul a motorvonat azon
része, amely önállóan vonatba nem sorolható.
*: A megfelelĘ rész aláhúzandó! Ezt a táblázatot motorvonat esetén annyi változatban kell kitölteni, ahány
egymástól különbözĘ egység, vagy modul került megjelölésre a jellegrajzon (Lásd 11. és 11.2. pontokat!)
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betétkocsi
23.
23.1.
23.1.1.
23.1.2.
23.1.3.
23.1.4.

Futó- és hordmĦ jellemzĘi:
Tengelyelrendezés:
Forgócsaptáv:
BelsĘ tengelytáv:
SzélsĘ tengelytáv:
Tengelyek száma:

mm
mm
mm
db
Tengelyek gyártási száma:

23.1.4.1.
23.2.
23.2.1.

db

Hajtott forgóváz:
Típusa:
Forgóváz gyártási száma:

23.2.2.
23.2.3.
23.2.4.
23.2.5.
23.2.5.1.
23.2.5.2.
23.2.6
23.3.
23.3.1.

Tengelytáv forgóvázon belül:
Keréktárcsa anyaga:
Kerékpár típusa:
Kerék átmérĘje:
Új:
Kopott:
Szekunder:
Rugó típusa (UIC szerint): Primer:
Futó forgóváz:
Típusa:
Forgóváz gyártási száma:

mm

23.3.3.
23.3.4.
23.3.5.
23.3.5.1.
23.3.5.2.
23.3.6.

Tengelytáv forgóvázon belül:
Kerékpár típusa:
Kerék átmérĘje
Új:
Kopott:
Rugó típusa (UIC szerint):
Primer:

mm

24.
24.1.
24.2.
24.3.1.
24.3.2.
24.4.
24.5.1.
24.5.2.
24.5.3.
24.5.4.
24.6.
24.7.1.
24.7.1.1.
24.7.2.
24.7.2.1.

Fékrendszer:
Típusa:
Kormányszelep típusa
MozdonyvezetĘi fékezĘszelep:
KiegészítĘ fékezĘszelep:
Rudazatállító:
Fékhenger:
Fékhenger rugóerĘtárolós:
Fékhenger hajtott forgóvázon:
Fékhenger futó forgóvázon:
Féktuskó:
Féktárcsa hajtott forgóvázban:
Fékbetét:
Féktárcsa futó forgóvázban:
Fékbetét:

mm
mm
db

23.3.2.

Típus:
Típus
Típus
Típus:
Típus:
Típus:
Típus:
Típus:
Típus:
Típus:
Típus:
Típus:
Típus:

Keréktárcsa anyaga:
mm
mm
Szekunder:

db
db
db
db

Méret:
Méret:
Méret:
Méret:

db Méret:
db Méret:

*: A megfelelĘ rész aláhúzandó! Ezt a táblázatot motorvonat esetén annyi változatban kell kitölteni, ahány
egymástól különbözĘ egység, vagy modul került megjelölésre a jellegrajzon (Lásd 11. és 11.2. pontokat!)

db
db
db
db
s
s
s
s
db
mm
db
mm
db
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betétkocsi

24.8.
24.8.1.
24.8.2.
24.8.3.
24.8.4.
24.8.5.
24.8.6.
24.8.7.
24.8.8.
24.9.
24.10.
24.11.
25.

3

Fékezett tömeg [t ] és [%]:
P:
R:
R vonat:
R+Mg:
R+Mg/E:
KiegészítĘ légfék:
Villamos fék:
Egyéb üzemi fék:
Villamos fék:
Típusa:
Egyéb üzemi fék: Típus:
Féktengely:
Van:
Típusa:
RögzítĘfék/kézifék:

Fékezett tömeg
t
t
t
t
t
t
t
t

Fékezett tömeg %
%
%
%
%
%
%
%
%
Fékteljesítmény:
kW
Fékteljesítmény:
kW
db
Fékezett tömeg:
t

26.
26.1.
26.2.
26.3.

Vonókészülék:
Jellege4:
GyártómĦ neve:
Típusa:

Vonatvégen:

Kocsik között3

27.

ÜtközĘkészülék:

Vonatvégen:

Kocsik között5:

27.1.
27.2.
27.3.

Típusa6:
Lökete:
MunkaemésztĘ képessége:

28.
28.1.
28.2.

Bejárható legkisebb pályaívsugár:
Üzemi kapcsolással vonatban:
Segély kapcsolással:

29.
30.

Saját tömeg:
Max. tengelyterhelés:

31.
31.1.
A
B
C
D
E

Energiaellátás rendszere:
Üzemi feszültség:
25 kV, 50Hz:
3,0 kV DC:
15 kV, 16,7 Hz:
8
Egyéb áramnem 1 .:
Egyéb áramnem 2.:

mm
kJ
m
m

(max. sebesség:
(max. sebesség:

mm
kJ
km/h)
km/h)
t
t

Névleges teljesítmény7:
kW
kW
kW
kW
kW

: Ezt az oszlopot csak motorvonat esetén kell kitölteni!
: átmenĘ; nem átmenĘ; csavarkapcsos; gumirugós; gyĦrĦrugós; központi; levegĘs kapcsolat; elektronikus
kapcsolat; automata; félautomata; behajtható; rövid; merev; stb.
5
: Ezt az oszlopot csak motorvonat esetén kell kitölteni!
6
gumirugós; gyĦrĦrugós; A; B; C; stb.
7
: az adott üzemi feszültséghez tartozóan kell megadni
8
: feszültség és frekvencia adatok
*: A megfelelĘ rész aláhúzandó! Ezt a táblázatot motorvonat esetén annyi változatban kell kitölteni, ahány
egymástól különbözĘ egység, vagy modul került megjelölésre a jellegrajzon (Lásd 11. és 11.2. pontokat!)
4
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ÁramszedĘk: Magyarországon kizárólag az 1950 mm palettaszélességĦ, legalább
6200 mm legnagyobb üzemi magasságú, karbon (grafit) csúszóbetétes, nem szigetelt
lefutó szarvval ellátott áramszedĘ használható!
A paletta
Legnagyobb
A csúszóbetét
A lefutó szarv
31.2.1.
Típusa:
szélessége: üzemi magassága
anyaga:
szigetelt
mm
mm
A9
mm
mm
B
mm
mm
C
mm
mm
D
mm
mm
E
mm
mm
F
Egyéb még használható áramszedĘ-típusok:
31.2

A Magyarországon NEM használható áramszedĘk pozíciója (31.2.1. szerint):
Áramátalakító berendezés típusa:
31.3.
Áramátalakító hĦtési rendszere:
31.3.1.
Hajtási lánc:
31.4.
31.4.1.
Vontatómotor:
31.4.1.1.
Motor jellege10:
31.4.1.2.
Motor típusa, darabszáma:
Típus:
Darabszám:
31.4.1.3.
Motor névleges teljesítménye:
31.4.1.4.
Motor hĦtése:
31.4.2.
Hajtásrendszer:
31.4.2.1.
Hajtásrendszer jellege11:
31.4.2.2.
HajtómĦ típusa, darabszáma:
Típus:
Darabszám:
31.4.2.3.
HajtómĦ névleges teljesítménye:
31.4.2.4.
Kardántengely típusa:
TengelyhajtómĦ típusa, darabszáma: Típus:
31.4.2.5.
Darabszám:
TengelyhajtómĦ névl. teljesítménye:
31.4.2.6.
VezetĘállás:
32.
VezetĘpult kialakítása12:
32.1.
VezérlĘ kontroller típusa13:
32.1.1.
Éberségi kapcsolók
32.1.2.
elhelyezése14:
32.1.3.
Vészfék kapcsolók elhelyezése:
32.2.
VezetĘállás fĦtés, szellĘzés:
32.2.1.
VezetĘállás fĦtési rendszer15:
32.2.2.
VezetĘállás szellĘzés típusa16:
32.2.3.
LevegĘ visszahĦtĘ / légkondicionáló névleges teljesítménye:
32.2.4.
LevegĘ visszahĦtĘ / légkondicionáló által biztosított hĘmérséklet csökkenés ǻT:
32.2.5.
Szállítási teljesítménye:
32.2.6.
Névleges teljesítménye:
9

kW

kW

kW

kW
o
C
3
m /h
kW

: minden a jármĦvön lévĘ áramszedĘ adatát meg kell adni a jármĦ 1./A. végétĘl kiindulva, folyamatosan, a
betĦk sorrendjében
10
: egyenáramú, aszinkron, zárt forgórészĦ, csúszógyĦrĦs, stb.
11
: marokágyas, csĘtengely, kardán, stb.
12
: európai egységes vezetĘpult, MÁV rendszerĦ; közép elrendezésĦ, jobboldali, stb.
13
: röviden meg kell határozni, hogy milyen feladatok ellátására szolgál (pl, egyesített menet-fék kapcsoló,
éberségi kapcsoló, stb.)
14
: Meg kell adni, hogy a vezetĘpult mely részén található a kapcsoló
15
: konvekciós, légbefúvásos, stb.
16
: légbefúvásos, levegĘ visszahĦtéses, légkondicionáló
*: A megfelelĘ rész aláhúzandó! Ezt a táblázatot motorvonat esetén annyi változatban kell kitölteni, ahány
egymástól különbözĘ egység, vagy modul került megjelölésre a jellegrajzon (Lásd 11. és 11.2. pontokat!)
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32.3.
32.3.1.
32.3.2.

Feljáró ajtó kialakítása17:
Darabszáma:
Vészkijárat kialakítása18:

33.
33.1.
33.2.
33.3.
33.4.
33.5.
33.6.
33.7.
33.8.

Utastér kialakítása / FérĘhelyek száma / Poggyásztér kialakítása
Utastér jellege19:
Szakaszok száma:
I. osztályos:
db
II. osztályos
ÜlĘhelyek száma:
I. osztályos:
db
II. osztályos:
Állóhelyek száma:
FekvĘhelyek száma:
I. osztályos:
db
II. osztályos:
Poggyásztér méretei:
Rakterület:
m2
Raktérfogat:
Kerékpártároló:
Kerékpárok száma:
Van:
Max. rakodási tömeg:

34.
34.1.
34.2.
34.2.1.
34.3.
34.4.
34.4.1.
34.4.2.
34.4.3.
34.4.4.

FĦtés, szellĘzés:
FĦtés fajtája:
1000 V AC
1500 V AC
1500 V DC
FĦtési áramnem(ek):
Egyéb fĦtési áramnem:
FĦtési rendszer típusa20:
SzellĘzés típusa21:
LevegĘ visszahĦtĘ / légkondicionáló névleges teljesítménye:
LevegĘ visszahĦtĘ / légkondicionáló által biztosított hĘmérséklet csökkenés ǻT:
Szállítási teljesítménye:
Névleges teljesítménye:

35.

Utastéri feljáró ajtó / Homlokajtó / átjáró:

35.1.
35.1.1.
35.1.2.
35.1.2.1.
35.1.2.2.
35.1.3.
35.1.4.
35.2.
35.2.1.
35.2.2.
35.2.2.1.
35.2.2.2.

17

Feljáró ajtó típusa22:
Darabszáma:
MĦködtetés módja23:
Vezérlés:
Hajtási rendszer24:
Reteszelés:

Van

Zöldhurok:

Van

db
m3
db
t

3000 V DC

Nincs
Nincs
25

Homlokajtó / átjáró ajtó típusa :
Darabszáma:
MĦködtetés módja26:
Vezérlés:
Hajtási rendszer27:

: vezetĘállásra nyíló, géptérbe nyíló, stb.
: Ha van a vezetĘálláson, akkor méretét és nyitásának módját kell megadni;
19
: termes, fülkés, stb,
20
: konvekciós, légbefúvásos, stb.
21
: légbefúvásos, levegĘ visszahĦtéses, légkondicionáló
22
: lengĘ tolóajtó, ízelt ajtó, stb.
23
: kézi, automatikus, stb.
24
: pneumatikus, villamos, hidraulikus
25
: lengĘ tolóajtó, ízelt ajtó, stb.
26
: kézi, automatikus, stb.
27
: pneumatikus, villamos, hidraulikus
*: A megfelelĘ rész aláhúzandó! Ezt a táblázatot motorvonat esetén annyi változatban kell kitölteni, ahány
egymástól különbözĘ egység, vagy modul került megjelölésre a jellegrajzon (Lásd 11. és 11.2. pontokat!)
18

db
db

kW
o
C
3
m /h
kW
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35.3.

Átjáró típusa28:

35.3.1.

Átjáró utastéri belsĘ szélessége:

mm

35.3.2.

Átjáró kocsik közötti hossza:

mm

36.
36.1.
36.2.
36.3.

Mellékhelyiségek:
WC:
Kézmosók száma:
Zuhanyzók száma:

37.

Mozgáskorlátozottak utazását segítĘ berendezések:

37.1
37.2.
37.3.
37.4.
37.5.

Mozgáskorlátozott WC Van
Külön szakasz:
FérĘhelyek száma:
Van
Kerekesszékes utasok részére kialakított férĘhelyek száma:
Darabszám:
db Lehajtható rampa:
Darabszám:
LépcsĘpótlék:
Kerekesszék emelĘ:
Van

38.
38.1.
38.2.
38.3.1.
38.3.2.
38.4.

Vonatbefolyásolás, vonatrádió,
Vonatbefolyásoló típusa:
Éberségi berendezés típusa:
Rádió berendezés típusa:
Rádió frekvencia:
Távvezérlés:
Hagyományos:

39

Vonat vezérlése

39.1
39.2.
39.3.1.
39.3.2.
39.4.1.
39.4.2.
39.5.
39.6.

Típusa:
EgyidejĦleg vezérelhetĘ egységek száma
VezérlĘ szoftver neve / verzió száma:
VezérlĘ szoftver EC tanúsítás száma:
Fék vezérlĘ szoftver neve / verzió száma:
Fék vezérlĘ szoftver EC tanúsítás száma:
Távvezérlés:
Hagyományos:
UIC kábel
Van

40.
40.1.
40.2.
40.3.
40.3.1.

Vészfék / Vészjelzés:
Vészfék:
Vészfék áthidalóval:
VészjelzĘ berendezés:
VészjelzĘ típusa30:

41.
42.
42.1.
42.2.

Kamerás figyelĘrendszer:

28

Utas tájékoztatás:
BelsĘ téri:
KülsĘ téri:

Típusa29:

db
db
db
db
db
db
db
db

MHz
Zugbusz:

Rádiós:

db
Név:

Verzió szám:

Név:

Verzió szám:

Zugbusz:

Rádiós:
Típusa:
Vészfékhúzók száma:
Vészfékhúzók száma:
VészjelzĘk száma:

Van
Van
Van
BelsĘ téri:

Vizuális:
Vizuális:

KülsĘ téri
Hangosítás:
Hangosítás:

Egyéb:
Egyéb:

: gyártó és gyártmány típusának meghatározása (pl. HÜBNER, stb.)
: hagyományos, zárt rendszerĦ, mozgáskorlátozott, stb.
30
: hang, vagy fényjelzĘ, egyirányú kommunikációra alkalmas vészjelzĘ, kétirányú kommunikációra alkalmas
vészjelzĘ
*: A megfelelĘ rész aláhúzandó! Ezt a táblázatot motorvonat esetén annyi változatban kell kitölteni, ahány
egymástól különbözĘ egység, vagy modul került megjelölésre a jellegrajzon (Lásd 11. és 11.2. pontokat!)
29

db
db
db
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43.
43.1.
43.2.
43.3.
43.3.1.
A
B
C
43.3.2.
A
B
C
43.4.
43.4.1.
A
B
C

ÉtkezĘ / Bisztró / Szalon kocsi:
Típusa31:
Konyha jellege:
Catering:
Konyhába beépített fĘzĘ / melegítĘ eszközök:
FĘzĘ eszközök:
Típusa32:

44.
44.1.
44.2.
44.3.
44.4.
44.5.
44.6.
44.6.1.
44.6.2.

Egyéb jellemzĘk:
Különleges RIC jel(ek):
Diagnosztikai csatlakozás:
Egyedi energiaellátó:
Egyedi fĦtés (kazán):
Nyomásálló kocsiszekrény:
Tolatási korlátozások:
FüggĘleges ív (< 250 m )
Komprajárási szög:

45.
45.1.
45.2.
45.2.1.
45.2.2.
45.3.

Egyéb különleges adatok:
Földrajzi határok:
Környezeti határok:
HĘmérséklet (Tn; Ts; TRIC;; Tn+Ts):
Egyéb:
Fenntartva:

46.

Karbantartási terv száma:

46.1.

EC tanúsítás:

MelegítĘ eszközök:

MelegítĘ:

FĘzĘ:
db

Típusa33:

db

Konyhába beépített hĦtĘ berendezések:
HĦtĘ eszközök:
Típusa34

db HĦtés módja35

Van

Típus:

Típus:
Van

Teljesítmény:

m
o

o

C

Száma:

Kelte:

Dátum.
A kiállító szervezet megnevezése és pontos címe:
aláírás
név:
beosztás:
P. H.

31

: szalon, étkezĘ, bisztró
: villany tĦzhely, gáz tĦzhely, kerámialapos villany tĦzhely, gáz sütĘ, villany sütĘ, stb.
33
: mikrohullámú sütĘ, grill sütĘ, stb.
34
: hĦtĘszekrény, hĦtĘláda, fagyasztó szekrény, fagyasztó láda, stb
35
: energia felhasználás szerint: gáz, villamos, szárazjég, stb
*: A megfelelĘ rész aláhúzandó! Ezt a táblázatot motorvonat esetén annyi változatban kell kitölteni, ahány
egymástól különbözĘ egység, vagy modul került megjelölésre a jellegrajzon (Lásd 11. és 11.2. pontokat!)
32

kW
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5. táblázat
gĘzmozdony

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Sorozatjel:
Pályaszám:
Gyártási szám:
Gyártó pontos neve:
Tulajdonos:
Üzembentartó
Regisztráló állam:
Üzembe helyezés dátuma:
Nyomtáv:
Szerkesztési szelvény:
Legnagyobb sebesség:
ÜtközĘk közötti hossz:
Szerkocsi hossza
Legnagyobb szélesség:
Legnagyobb magasság:
ÜtközĘ magasság:

17.
17.1.
17.2.
17.2.1.
17.2.2.
17.2.3.
17.2.3.1
17.2.3.2
17.2.4.
17.3.
17.3.1.
17.3.2.
17.3.3.
17.3.4.
17.3.4.1
17.3.4.2
17.3.5.
17.4.
17.4.1.
17.4.2.
17.4.3.
17.4.4.
17.4.4.1
17.4.4.2
17.4.5.

Mozdony futó és hordmĦ jellemzĘi:
Tengelyelrendezés
Kapcsolt tengelyek száma:
Kapcsolt kerékpárok tengelytávja:
Kerékpár típusa:
Kerék átmérĘje:
Új:
Kopott:
Rugó típusa:
Futó forgóváz:
Típusa:
Tengelytáv forgóvázon belül:
Kerékpár típusa:
Kerék átmérĘje
Új:
Kopott:
Rugó típusa:
Futókerékpárok:
Típusa:
Tengelytáv a kapcsolt kerékpártól:
Kerékpár típusa:
Kerék átmérĘje
Új:
Kopott:
Rugó típusa:

18.
18.1.
18.1.1.
18.1.2.
18.1.3.
18.1.4.
18.1.4.1
18.1.4.2
18.1.5.

Szerkocsi futó és hordmĦ:
Forgóváz:
Típusa:
Tengelytáv forgóvázon belül:
Kerékpár típusa:
Kerék átmérĘje
Új:
Kopott:
Rugó típusa:

Gyártási év:

mm
km/h
mm
mm
mm
mm
mm

db
mm
Kerékváz anyaga:
mm
mm
Primer:

Secunder:
db
mm

Kerékváz anyaga:
mm
mm
Primer:
ElĘl:

ElĘl:

Secunder:
db Hátul:
mm Hátul:

db
mm

Kerékváz anyaga:
mm
mm
Primer:

Secunder:
db
mm

Kerékváz anyaga:
mm
mm
Primer:

Secunder:

30450
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18.2.
18.2.1.
18.2.2.
18.2.3.
18.2.4.
18.2.4.1
18.2.4.2
18.2.5.
19.
19.1.
19.2.
19.3.1.
19.3.2.
19.4.
19.5.
19.6.
19.7.
19.7.1.
19.7.2.
19.7.3.
19.7.4.
19.8.
20.

Futókerékpárok száma:
Típusa:
Tengelytáv
Kerékpár típusa:
Kerék átmérĘje
Új:
Kopott:
Rugó típusa:
Fékrendszer:
Típusa:
Kormányszelep típusa
MozdonyvezetĘi fékezĘszelep:
KiegészítĘ fékezĘszelep:
Rudazatállító:
Fékhenger:
Féktuskó:
Fékezett tömeg:
G/GG:
P:
R:
Egyéb üzemi fék:
Egyéb üzemi fék:
RögzítĘfék/kézifék:

21.
22.
23.
23.1.
23.2.

Vonókészülék:
ÜtközĘkészülék:
Típus:
Bejárható legkisebb pályaívsugár:
Vonatban:
Laza csavarkapoccsal:

24.
24.1.1.
24.1.2.
24.1.3.
24.2.1.
24.2.2.
24.3.

A jármĦ tömege:
A mozdony saját tömege üresen:
Szolgálatkész tömeg:
Tapadási tömeg:
A szerkocsi saját tömege üresen:
A szerkocsi szolgálatkész tömege:
Legnagyobb tengelyterhelés:

25.
25.1.
25.2.
25.3.
26.
26.1.
26.2.
26.3.
26.4.
26.5.
26.6.
27.
28.
28.1.
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db
mm

mm
mm
Primer:

Secunder:

Típus:
Típus
Típus
Típus:
Típus:
Típus:

db
db
db
db
db
db
t
t
t
t

Típus:
Típus:

Fékezett tömeg:

Típus:
Löket:

A gĘzhajtás jellemzĘi:
A fĦtĘanyag fajtája: Szén:
Pakura:
A fĦtĘanyag tárolótér kapacitása:
Mozdonyon:
Víztartályok térfogata:
Mozdonyon:
A kazán adatai:
A kazán gyártója:
A kazán gyártási száma:
A kazánhasználati engedély érvényessége:
A kazán üzemi nyomása:
A kazán próbanyomása:
A kazán falvastagsága:
Gyártási:
A rostélyfelület nagysága:
A hajtásrendszer jellemzĘi:
A vezérlés rendszere:

mm Munkaem.:

t
kJ
m
m
t
t
t
t
t
t

Olaj:
Fa:
t/m3 Szerkocsin:
m3 Szerkocsin:

mm Megengedett legkisebb:

t/m3
m3

Mpa
Mpa
mm
m2

MAGYAR KÖZLÖNY

28.2.
28.3.
29.
29.1.
29.2.
30.
31.
32.
32.1.1.
32.1.2.
32.1.3.
32.2.
33.
33.1.
33.2.
33.3.

•
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A gĘzhengerek száma:
A hengerelrendezés és típusa:
VonóerĘ:
Gépezeti:
Tapadási:

kN
kN
Típus:

Vonatbefolyásoló berendezés:
Típus:
Rádió berendezés:
Különleges jelölések:
Gurítódomb:

Frekvencia:

Gurítás, szalasztás tilos:
Sínfék alkalmazása tilos:

FüggĘleges ív (> 250 m):
Komprajárási szög:
Egyéb adatok:
Mely országokban közlekedhet / ország jele/:
Honállomás
Fenntartva:

m
o

Dátum.

A kiállító szervezet megnevezése és pontos címe:
aláírás
név:
beosztás:
P. H.

30452
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6. táblázat
dízel mozdony

11.
11.1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sorozatjel:
Törzsszám:
Pályaszám / alvázszám:
Korábbi pályaszámok:
Tulajdonos:
Üzembentartó:
Regisztráló állam:
Üzembehelyezés dátuma:
EC tanúsítás dátuma:
Tanúsító szervezet megnevezése1:
IC / EC
A jármĦre
megnevezés IC azonosító tanúsítvány
felszerelt
száma
interoperábilis
alkatrészek
jegyzéke, IC
azonosító, IC
és EC
tanúsítvány
száma
valamint az
EC tanúsítvány kelte, és
a bejelentett
(NB) szervezet
neve:
Jellegterv száma:
VezetĘállások száma teljesértékĦ / szükség:
Gyártó pontos neve:
Gyártási szám:
Gyártási év:
Nyomtáv:
Szerkesztési szelvény:
Legnagyobb sebesség:
Névleges vontatási teljesítmény:
Legnagyobb vonóerĘ:

19.
20.
21.
22.
23.

ÜtközĘk közötti hossz:
Alváz hossza:
Legnagyobb szélesség:
Legnagyobb magasság:
ÜtközĘ magasság:

mm
mm
mm
mm
mm

24.
24.1.
24.1.1.
24.1.2.
24.1.3.
24.1.4.

Futó- és hordmĦ jellemzĘi:
Tengelyelrendezés:
Forgócsaptáv:
BelsĘ tengelytáv:
SzélsĘ tengelytáv:
Tengelyek száma:

mm
mm
mm
db

1.
2.
3.
3.1.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

IC / EC
tanúsítvány
kelte

Tengelyek gyártási száma:
24.1.4.1.

1

: Az EC tanúsítványt kiállító szervezetnek bejelentett szervezetnek kell lennie, ezért a tanúsító
megnevezése mellett fel kell tüntetni az EU bejegyzési számát is.

Bejelentett
szervezet

db

mm
km/h
kW
kN
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24.2.
24.2.1.
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db

Hajtott forgóváz:
Típusa:
Forgóváz gyártási száma:

24.2.2.
24.2.3.
24.2.4.
24.2.5.
24.2.5.1.
24.2.5.2.
24.2.6
24.3.
24.3.1.

Tengelytáv forgóvázon belül:
Kerékpár típusa:
Keréktárcsa anyaga:
Kerék átmérĘje:
Új:
Kopott:
Primer:
Szekunder:
Rugó típusa (UIC szerint):
Futó forgóváz:
Típusa:
Forgóváz gyártási száma:

mm

24.3.3.
24.3.4.
24.3.5.
24.3.5.1.
24.3.5.2.
24.3.6.

Tengelytáv forgóvázon belül:
Kerékpár típusa:
Kerék átmérĘje
Új:
Kopott:
Rugó típusa (UIC szerint):

mm

25.
25.1.
25.2.
25.3.1.
25.3.2.
25.4.
25.5.1.
25.5.2.
25.5.3.
25.5.4.
25.6.
25.7.1.
25.7.1.1.
25.7.2.
25.7.2.1.
25.8.
25.8.1.
25.8.2.
25.8.3.
25.8.4.
25.8.5.
25.8.6.
25.8.7.
25.8.8.
25.8.9.
25.8.10.
25.9.
25.10.
25.11.
25.12.
26.

Fékrendszer:
Típusa:
Kormányszelep típusa
MozdonyvezetĘi fékezĘszelep:
KiegészítĘ fékezĘszelep:
Rudazatállító:
Fékhenger:
Fékhenger rugóerĘtárolós:
Fékhenger hajtott forgóvázon:
Fékhenger futó forgóvázon:
Féktuskó:
Féktárcsa hajtott forgóvázban:
Fékbetét:
Féktárcsa futó forgóvázban:
Fékbetét:
Fékezett tömeg [t] és [%]:
G/GG
P:
R:
R vonat:
R+Mg:
R+Mg/E:
KiegészítĘ légfék:
Retarder fék:
Egyéb üzemi fék (Hidrodin.):
Villamos üzemi fék:
Retarder fék:
Típus:
Egyéb üzemi fék:
Típus:
Villamos üzemi fék: Típus:
Féktengely:
Van:
Típus:
RögzítĘfék/kézifék:

mm
mm
db

24.3.2.

Keréktárcsa anyaga:
mm
mm
Primer:

Típus:
Típus
Típus
Típus:
Típus:
Típus:
Típus:
Típus:
Típus:
Típus:
Típus:
Típus:
Típus:
Fékezett tömeg
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

Szekunder:

db
db
db
db

Méret:
Méret:
Méret:
Méret:

db Méret:
db Méret:
Fékezett tömeg %
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Fékteljesítmény:
Fékteljesítmény:
Fékteljesítmény:
Fékezett tömeg:

db
db
db
db
s
s
s
s
db
mm
db
mm
db

kW
kW
kW
db
t
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27.
27.1.
27.2.
27.3.

Vonókészülék:
Jellege2:
GyártómĦ neve:
Típusa:

28.

ÜtközĘkészülék:

28.1.
28.2.
28.3.

Típusa3:
Lökete:
MunkaemésztĘ képessége:

29.
29.1.
29.2.

Bejárható legkisebb pályaívsugár:
Üzemi kapcsolással vonatban:
Segély kapcsolással:

30.
31.

Saját tömeg:
Max. tengelyterhelés:

32.
32.1.
32.2.
32.3.
32.4.
32.5.
32.6.
33.
33.1.
33.1.1.
33.1.2.
33.1.3.
33.2.
33.2.1.
33.2.2.
33.3.
33.3.1.
33.4.
33.4.1.
33.4.2.
33.4.3.
33.4.4.
33.5.
33.5.1.
33.5.1.1.
33.5.1.2.
33.5.1.3.
33.5.2.
33.5.2.1.
33.5.2.2.

2
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Energia ellátás rendszere:
Motor típusa / darabszáma:
Típus:
Motor névleges teljesítménye:
Motorok összteljesítménye:
Üzemanyag típusa:
Üzemanyagtartály térfogata:
Motor hĦtése:
Hajtási rendszer típusa4:
HajtómĦ típusa
HajtómĦ névleges teljesítménye:
HajtómĦvek száma:
HajtómĦ hĦtése:
Generátor / dinamó típusa:
Névleges teljesítménye:
Villamos jellemzĘi
Unévl:
V Imax:
Áramátalakító berendezés típusa:
Áramátalakító hĦtési rendszere:
Vontatómotor:
Motor jellege5:
Motor típusa, darabszáma:
Típus:
Motor névleges teljesítménye:
Motor hĦtése:
Hidraulikus rendszer:
Hidroszivattyú típusa:
Névleges teljesítménye:
Hidraulikus jellemzĘk:
pmax:
Hidraulika folyadék típusa:
Hidromotor típusa:
Névleges teljesítménye:
Hidraulikus jellemzĘk:
pmax:

•
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mm
kJ
m
m
t
t
Darabszám:

db
kW
kW
l

kW

A Frekvencia:

Darabszám:

kW
Hz

db
kW

bar

Vmax:

l/h

bar

Vmax:

l/h

: átmenĘ; nem átmenĘ; csavarkapcsos; gumirugós; gyĦrĦrugós; központi; levegĘs kapcsolat; elektronikus
kapcsolat; automata; félautomata; behajtható; rövid; merev; stb.
3
: gumirugós; gyĦrĦrugós; A; B; C; stb.
4
: Mechanikus, hidraulikus, villamos, dízel-hidraulikus, dízel-villamos, stb.
5
: egyenáramú, aszinkron, zárt forgórészĦ, csúszógyĦrĦs, stb.
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33.6.
33.6.1.
33.6.2.
33.6.3.
33.6.4.
33.6.5.
33.6.6.
33.6.7.

Tengelyhajtás rendszere:
Hajtásrendszer jellege6:
HajtómĦ típusa, darabszáma:
HajtómĦ névleges teljesítménye:
OsztómĦ típusa, darabszáma:
Kardántengely típusa:

34.

VonatfĦtés

34.1.
34.2.
34.2.1.

VonatfĦtés fajtája7:
FĦtési áramnem(ek):
Egyéb fĦtési áramnem:

35.
35.1.
35.1.1.
35.1.2.
35.1.3.
35.2.
35.2.1.
35.2.2.
35.2.3.
35.2.4.
35.2.5.
35.2.6.
35.3.
35.3.1.
35.3.2.

VezetĘállás:
VezetĘpult kialakítása8:
VezérlĘ kontroller típusa9:
Éberségi kapcsolók elhelyezése10:
Vészfék kapcsolók elhelyezése:
VezetĘállás fĦtés, szellĘzés:
VezetĘállás fĦtési rendszer11:
VezetĘállás szellĘzés típusa12:
LevegĘ visszahĦtĘ / légkondícionáló névleges teljesítménye:
LevegĘ visszahĦtĘ / légkondícionáló által biztosított hĘmérséklet csökkenés ǻT:
Szállítási teljesítménye:
Névleges teljesítménye:
Feljáró ajtó kialakítása13:
Darabszáma:
Vészkijárat kialakítása14:

36.

Vonatbefolyásolás, vonatrádió,

36.1.
36.2.
36.3.1.
36.3.2.
36.4.

Vonatbefolyásoló típusa:
Éberségi berendezés típusa:
Rádió berendezés típusa:
Rádió frekvencia:
Távvezérlés:
Hagyományos:

37.
37.1
37.2.
37.3.1.
37.3.2.
37.4.1.
37.4.2.
37.5.
37.6.

Vezérlés
Típusa:
EgyidejĦleg vezérelhetĘ egységek száma
VezérlĘ szoftver neve / verzió száma:
VezérlĘ szoftver EC tanúsítás száma:
Fék vezérlĘ szoftver neve / verzió száma:
Fék vezérlĘ szoftver EC tanúsítás száma:
Távvezérlés:
Hagyományos:
UIC kábel
Van

TengelyhajtómĦ típusa, darabszáma:
TengelyhajtómĦ névl. teljesítménye:

Típus:

Darabszám:

Típus:

Darabszám:

Típus:

Darabszám:

1000 V AC

1500 V AC

1500 V DC

db
kW
db
db
kW

3000 V DC

MHz
Zugbusz:

Rádiós:

db
Név:

Verzió szám:

Név:

Verzió szám:

Zugbusz:

Rádiós:
Típusa:

: marokágyas, csĘtengely, kardán, stb.
: villamos, gĘz, melegvizes, stb.
8
: Európai Egységes VezetĘpult, MÁV rendszerĦ; közép elrendezésĦ, jobboldali, stb.
9
: röviden meg kell határozni, hogy milyen feladatok ellátására szolgál (pl, egyesített menet-fék kapcsoló,
éberségi kapcsoló, stb.)
10
: Meg kell adni, hogy a vezetĘpult mely részén található a kapcsoló
11
: konvekciós, légbefúvásos, stb.
12
: légbefúvásos, levegĘ visszahĦtéses, légkondícionáló
13
: vezetĘállásra nyíló, géptérbe nyíló, stb.
14
: Ha van a vezetĘálláson, akkor méretét és nyitásának módját kell megadni;
7

kW
o
C
3
m /h
kW
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38.

Vészfék / Vészjelzés:

38.1.
38.2.
38.3.
38.3.1.

Vészfék:
Vészfék áthidalóval:
VészjelzĘ berendezés:
VészjelzĘ típusa15:

39.
39.1.
39.2.
39.3.
39.4.
39.5.
39.5.1.
39.5.2.

Egyéb jellemzĘk:
Különleges jelek16:
Diagnosztikai csatlakozás:
Egyedi fĦtés (kazán):
Nyomásálló kocsiszekrény:
Tolatási korlátozások:
FüggĘleges ív (< 250 m )
Komprajárási szög:

40.
40.1.
40.2.
40.2.1.
40.2.2.
40.3.

Egyéb különleges adatok:
Földrajzi határok:
Környezeti határok:
HĘmérséklet (Tn; Ts; Tn+Ts):
Egyéb:
Fenntartva:

41.
41.1.

Karbantartási terv száma:
EC tanúsítás:

•

Vészfékhúzók száma:
Vészfékhúzók száma:
VészjelzĘk száma:

Van
Van
Van

Típus:
Teljesítmény:

Van
Típus:
Van

2010. évi 197. szám

db
db
db

kW

m
o

o

C

Száma:

Kelte:

Dátum.

A kiállító szervezet megnevezése és pontos címe:
aláírás
név:
beosztás:
P. H.

15

: hang, vagy fényjelzĘ, egyirányú kommunikációra alkalmas vészjelzĘ, kétirányú kommunikációra alkalmas
vészjelzĘ
16
: Meg kell adni, hogy mely országokban közlekedhet

MAGYAR KÖZLÖNY
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7. táblázat
villamos mozdony

11.
11.1.
12.
13.
14.
15.
16.

Sorozatjel:
Törzsszám:
Pályaszám / alvázszám:
Korábbi pályaszámok:
Tulajdonos:
Üzembentartó:
Regisztráló állam:
Üzembe helyezés dátuma:
EC tanúsítás dátuma:
Tanúsító szervezet megnevezése1:
IC / EC
A jármĦre
megnevezés IC azonosító tanúsítvány
felszerelt
száma
interoperábilis
alkatrészek
jegyzéke, IC
azonosító, IC
és EC
tanúsítvány
száma
valamint az
EC tanúsítvány kelte, és
a bejelentett
(NB) szervezet
neve:
Jellegterv száma:
VezetĘállások száma teljes értékĦ / szükség:
Gyártó pontos neve:
Gyártási szám:
Gyártási év:
Nyomtáv:
Szerkesztési szelvény:
Legnagyobb sebesség:

17.
18.
19.
20.
21.

ÜtközĘk közötti hossz:
Alváz hossza:
Legnagyobb szélesség:
Legnagyobb magasság leeresztett áramszedĘvel:
ÜtközĘ magasság:

mm
mm
mm
mm
mm

22.
22.1.
22.1.1.
22.1.2.
22.1.3.
22.1.4.

Futó- és hordmĦ jellemzĘi:
Tengelyelrendezés:
Forgócsaptáv:
BelsĘ tengelytáv:
SzélsĘ tengelytáv:
Tengelyek száma:

mm
mm
mm
db

1.
2.
3.
3.1.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

IC / EC
tanúsítvány
kelte

Tengelyek gyártási száma:
22.1.4.1.

1

: Az EC tanúsítványt kiállító szervezetnek bejelentett szervezetnek kell lennie, ezért a tanúsító
megnevezése mellett fel kell tüntetni az EU bejegyzési számát is.

Bejelentett
szervezet

db

mm
km/h

30458
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db

Hajtott forgóváz:
Típusa:
Forgóváz gyártási száma:

22.2.2.
Tengelytáv forgóvázon belül:
Kerékpár típusa:
Keréktárcsa anyaga:
Kerék átmérĘje:
Új:
Kopott:
Primer:
Szekunder:
Rugó típusa (UIC szerint):
Futó forgóváz:
Típusa:
Forgóváz gyártási száma:

mm

22.3.3.
22.3.4.
22.3.5.
22.3.5.1.
22.3.5.2.
22.3.6.

Tengelytáv forgóvázon belül:
Kerékpár típusa:
Kerék átmérĘje
Új:
Kopott:
Rugó típusa (UIC szerint):

mm

23.
23.1.
23.2.
23.3.1.
23.3.2.
23.4.
23.5.1.
23.5.2.
23.5.3.
23.5.4.
23.6.
23.7.1.
23.7.1.1.
23.7.2.
23.7.2.1.
23.8.
23.8.1.
23.8.2.
23.8.3.
23.8.4.
23.8.5.
23.8.6.
23.8.7.
23.8.8.
23.8.9.
23.9.
23.10.
23.11.
24.

Fékrendszer:
Típusa:
Kormányszelep típusa
MozdonyvezetĘi fékezĘszelep:
KiegészítĘ fékezĘszelep:
Rudazatállító:
Fékhenger:
Fékhenger rugóerĘtárolós:
Fékhenger hajtott forgóvázon:
Fékhenger futó forgóvázon:
Féktuskó:
Féktárcsa hajtott forgóvázban:
Fékbetét:
Féktárcsa futó forgóvázban:
Fékbetét:
Fékezett tömeg [t] és [%]:
G/GG
P:
R:
R vonat:
R+Mg:
R+Mg/E:
KiegészítĘ légfék:
Villamos fék:
Egyéb üzemi fék:
Villamos fék:
Típusa:
Egyéb üzemi fék: Típus:
Féktengely:
Van:
Típus:
RögzítĘfék/kézifék:

22.2.3.
22.2.4.
22.2.5.
22.2.5.1.
22.2.5.2.
22.2.6
22.3.
22.3.1.

mm
mm
db

22.3.2.

Keréktárcsa anyaga:
mm
mm
Primer:

Típus:
Típus
Típus
Típus:
Típus:
Típus:
Típus:
Típus:
Típus:
Típus:
Típus:
Típus:
Típus:
Fékezett tömeg
t
t
t
t
t
t
t
t
t

Szekunder:

db
db
db
db

Méret:
Méret:
Méret:
Méret:

db Méret:
db Méret:
Fékezett tömeg %
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Fékteljesítmény:
Fékteljesítmény:
Fékezett tömeg:

db
db
db
db
s
s
s
s
db
mm
db
mm
db

kW
kW
db
t
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25.
25.1.
25.2.
25.3.

Vonókészülék:
Jellege2:
GyártómĦ neve:
Típusa:

26.

ÜtközĘkészülék:

26.1.
26.2.
26.3.

Típusa3:
Lökete:
MunkaemésztĘ képessége:

27.
27.1.
27.2.

Bejárható legkisebb pályaívsugár:
Üzemi kapcsolással vonatban:
Segély kapcsolással:

28.
29.

Saját tömeg:
Max. tengelyterhelés:

mm
kJ
m
m
t
t

Energiaellátás rendszere:
Üzemi feszültség:
Névleges teljesítmény4:
kW
25 kV 50Hz:
kW
3,0 kV DC:
kW
15 kV 16,7 Hz:
5
kW
Egyéb áramnem 1 ::
kW
Egyéb áramnem 2::
ÁramszedĘk: Magyarországon kizárólag az 1950 mm palettaszélességĦ, legalább
30.2
6200 mm legnagyobb üzemi magasságú, karbon (grafit) csúszóbetétes, nem szigetelt
lefutó szarvval ellátott áramszedĘ használható!
A paletta
Legnagyobb
A csúszóbetét
A lefutó szarv
30.2.1.
Típusa:
szélessége: üzemi magassága
anyaga:
szigetelt
mm
mm
A6
mm
mm
B
mm
mm
C
mm
mm
D
Egyéb még használható áramszedĘ-típusok:
30.
30.1.
A
B
C
D
E

A Magyarországon NEM használható áramszedĘk pozíciója (30.2.1. szerint):
Áramátalakító berendezés típusa:
30.3.
Áramátalakító hĦtési rendszere:
30.3.1.
30.4.
Hajtási lánc:
30.4.1.
Vontatómotor:
30.4.1.1.
Motor jellege7:
30.4.1.2.
Motor típusa, darabszáma:
Típus:
Darabszám:
30.4.1.3.
Motor névleges teljesítménye:
30.4.1.4.
Motor hĦtése:

2

: átmenĘ; nem átmenĘ; csavarkapcsos; gumirugós; gyĦrĦrugós; központi; levegĘs kapcsolat; elektronikus
kapcsolat; automata; félautomata; behajtható; rövid; merev; stb.
3
: gumirugós; gyĦrĦrugós; A; B; C; stb.
4
: az adott üzemi feszültséghez tartozóan kell megadni
5
: feszültség és frekvencia adatok
6
: minden a jármĦvön lévĘ áramszedĘ adatát meg kell adni a jármĦ 1./A. végétĘl kiindulva, folyamatosan, a
betĦk sorrendjében
7
: egyenáramú, aszinkron, zárt forgórészĦ, csúszógyĦrĦs, stb.

db
kW
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30.4.2.
30.4.2.1.
30.4.2.2.
30.4.2.3.
30.4.2.4.
30.4.2.5.
30.4.2.6.

8
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Hajtásrendszer:
Hajtásrendszer jellege8:
HajtómĦ típusa, darabszáma:
HajtómĦ névleges teljesítménye:
Kardántengely típusa:
TengelyhajtómĦ típusa, darabszáma:
TengelyhajtómĦ névl. teljesítménye:

•
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Típus:

Darabszám:

db
kW

Típus:

Darabszám:

db
kW

31.
31.1.
31.2.
31.2.1.

VonatfĦtés:
VonatfĦtés fajtája:
FĦtési áramnem(ek):
Egyéb fĦtési áramnem:

32.
32.1.
32.1.1.
32.1.2.
32.1.3.
32.2.
32.2.1.
32.2.2.
32.2.3.
32.2.4.
32.2.5.
32.2.6.
32.3.
32.3.1.
32.3.2.

VezetĘállás:
VezetĘpult kialakítása9:
VezérlĘ kontroller típusa10:
Éberségi kapcsoló elhelyezése11:
Vészfék kapcsolók elhelyezése:
VezetĘállás fĦtés, szellĘzés:
VezetĘállás fĦtési rendszer12:
VezetĘállás szellĘzés típusa13:
LevegĘ visszahĦtĘ / légkondicionáló névleges teljesítménye:
LevegĘ visszahĦtĘ / légkondicionáló által biztosított hĘmérséklet csökkenés ǻT:
Szállítási teljesítménye:
Névleges teljesítménye:
Feljáró ajtó kialakítása14:
Darabszáma:
Vészkijárat kialakítása15:

33.
33.1.
33.2.
33.3.1.
33.3.2.
33.4.

Vonatbefolyásolás, vonatrádió,
Vonatbefolyásoló típusa:
Éberségi berendezés típusa:
Rádió berendezés típusa:
Rádió frekvencia:
Távvezérlés:
Hagyományos:

34.

Vonat vezérlése

34.1
34.2.
34.3.1.
34.3.2.
34.4.1.
34.4.2.
34.5.
34.6.

Típusa:
EgyidejĦleg vezérelhetĘ egységek száma
VezérlĘ szoftver neve / verzió száma:
VezérlĘ szoftver EC tanúsítás száma:
Fék vezérlĘ szoftver neve / verzió száma:
Fék vezérlĘ szoftver EC tanúsítás száma:
Távvezérlés:
Hagyományos:
UIC kábel
Van

1000 V AC

1500 V AC

1500 V DC

3000 V DC

MHz
Zugbusz:

Rádiós:

db
Név:

Verzió szám:

Név:

Verzió szám:

Zugbusz:

Rádiós:
Típusa:

: marokágyas, csĘtengely, kardán, stb.
: Európai Egységes VezetĘpult, MÁV rendszerĦ; közép elrendezésĦ, jobboldali, stb.
10
: röviden meg kell határozni, hogy milyen feladatok ellátására szolgál (pl, egyesített menet-fék kapcsoló,
éberségi kapcsoló, stb.)
11
: Meg kell adni, hogy a vezetĘpult mely részén található a kapcsoló
12
: konvekciós, légbefúvásos, stb.
13
: légbefúvásos, levegĘ visszahĦtéses, légkondícionáló
14
: vezetĘállásra nyíló, géptérbe nyíló, stb.
15
: Ha van a vezetĘálláson, akkor méretét és nyitásának módját kell megadni;
9
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o
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35.
35.1.
35.2.
35.3.
35.3.1.
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Vészfék / Vészjelzés:
Vészfék:
Vészfék áthidalóval:
VészjelzĘ berendezés:
VészjelzĘ típusa16:

Vészfékhúzók száma:
Vészfékhúzók száma:
VészjelzĘk száma:

Van
Van
Van

36.
36.1.
36.2.
36.3.
36.4.
36.5.
36.6.1.
36.6.2.

Egyéb jellemzĘk:
Diagnosztikai csatlakozás:
Egyedi energiaellátó:
Egyedi fĦtés (kazán):
Nyomásálló kocsiszekrény:
Tolatási korlátozások:
FüggĘleges ív (< 250 m )
Komprajárási szög:

37.
37.1.
37.2.
37.2.1.
37.2.2.
37.3.

Egyéb különleges adatok:
Földrajzi határok:
Környezeti határok:
HĘmérséklet (Tn; Ts; TRIC;; Tn+Ts):
Egyéb:
Fenntartva:

38.

Karbantartási terv száma:

38.1.

EC tanúsítás:

Van

Típus:

Típus:
Van

Teljesítmény:

db
db
db

kW

m
o

o

C

Száma:

Kelte:

Dátum.

A kiállító szervezet megnevezése és pontos címe:
aláírás
név:
beosztás:
P. H.

16

: hang, vagy fényjelzĘ, egyirányú kommunikációra alkalmas vészjelzĘ, kétirányú kommunikációra alkalmas
vészjelzĘ
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8. táblázat
különleges jármĦ
1.
2.
3.
3.1.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sorozatjel:
Törzsszám:
Pályaszám / bevert pályaszám:
Korábbi pályaszámok:
Tulajdonos:
Üzembentartó:
Regisztráló állam:
Üzembehelyezés dátuma:
EC tanúsítás dátuma:
Tanúsító szervezet megnevezése:
IC / EC
megnevezés IC azonosító tanúsítvány
száma

IC / EC
tanúsítvány
kelte

Bejelentett
szervezet

10.

A jármĦre
felszerelt
interoperábilis
alkatrészek
jegyzéke, IC
azonosító, IC és
EC tanúsítvány
száma valamint
az EC tanúsítvány kelte, és a
bejelentett (NB)
szervezet neve:

11.
12.
13.
14.
14.1.
14.2
15.
16.
17.

Jellegterv száma:
Gyártó pontos neve:
Gyártási szám:
Nyomtáv1:
Nyomtáv:
Nyomtáv:
Szerkesztési szelvény:
Legnagyobb sebesség üresen:
Legnagyobb sebesség rakottan:

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ÜtközĘk közötti hossz:
Alváz hossza:
Legnagyobb szélesség:
Legnagyobb magasság:
ÜtközĘ magasság:
Padlómagasság:
Rakfelület nagysága:
Raktérfogat:

mm
mm
mm
mm
mm
mm
m2
m3

26.
26.1.
26.1.1.
26.1.2.
26.1.3.
26.1.4.

Futó- és hordmĦ jellemzĘi:
Tengelyelrendezés:
Forgócsaptáv:
BelsĘ tengelytáv:
SzélsĘ tengelytáv:
Tengelyek száma:

mm
mm
mm
db

Gyártási év:
mm
mm
mm

km/h Elegytömeg:

km/h
t

Tengelyek gyártási száma:
26.1.4.1.

1

: Amennyiben nyomtávváltós kerékpárral/forgóvázzal szerelték a jármĦvet, akkor az alapnyomtáv mellett
értelemszerĦen meg kell adni a 14.1. és 14.2. pontokban a további nyomtávok értékeit is.
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26.2.
26.2.1.
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db

Hajtott forgóváz:
Típusa:
Forgóváz gyártási száma:

26.2.2.
26.2.3.
26.2.4.
26.2.5.
26.2.5.1.
26.2.5.2.
26.2.6
26.3.
26.3.1.

Tengelytáv forgóvázon belül:
Kerékpár típusa:
Keréktárcsa anyaga:
Kerék átmérĘje:
Új:
Kopott:
Primer:
Sekunder:
Rugó típusa (UIC szerint):
Futó forgóváz:
Típusa:
Forgóváz gyártási száma:

mm

26.3.3.
26.3.4.
26.3.5.
26.3.5.1.
26.3.5.2.
26.3.6.

Tengelytáv forgóvázon belül:
Kerékpár típusa:
Kerék átmérĘje
Új:
Kopott:
Rugó típusa (UIC szerint):

mm

27.
27.1.
27.2.
27.3.1.
27.3.2.
27.4.
27.5.1.
27.5.2.
27.5.3.
27.5.4.
27.6.
27.7.1.
27.7.1.1.
27.7.2.
27.7.2.1.
28.8.
28.8.1.
28.8.2.
28.8.3.
28.8.4.
28.8.5.
28.8.6.
28.8.7.
28.8.8.
28.8.9.
28.9.
28.10.
28.11.
29.

Fékrendszer:
Típusa:
Kormányszelep típusa
MozdonyvezetĘi fékezĘszelep:
KiegészítĘ fékezĘszelep:
Rudazatállító:
Fékhenger:
Fékhenger rugóerĘtárolós:
Fékhenger hajtott forgóvázon:
Fékhenger futó forgóvázon:
Féktuskó:
Féktárcsa hajtott forgóvázban:
Fékbetét:
Féktárcsa futó forgóvázban:
Fékbetét:

mm
mm
db

26.3.2.

Keréktárcsa anyaga:
mm
mm
Primer:

Fékezett tömeg [t ]és [%]:
G/GG
P:
R:
R vonat:
R+Mg:
R+Mg/E:
Z:
Villamos fék:
Egyéb üzemi fék:
Villamos fék:
Típusa:
Egyéb üzemi fék:
Típus:
Féktengely:
Van:
Típus:
RögzítĘfék/kézifék:

Sekunder:

Típus:
Típus
Típus
Típus:
Típus:
db Méret:
Típus:
db Méret:
Típus:
db Méret:
Típus:
db Méret:
Típus:
Típus:
db Méret:
Típus:
Típus:
db Méret:
Típus:
Fékezett tömeg %
FékezettFékezett
tömeg tömeg
t
%
t
%
t
%
t
%
t
%
t
%
t
%
t
%
t
%
Fékteljesítmény:
Fékteljesítmény:
Fékezett tömeg:

db
db
db
db
s
s
s
s
db
mm
db
mm
db

kW
kW
db
t
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30.
30.1.
30.2.
30.3.

Vonókészülék:
Jellege2:
GyártómĦ neve:
Típusa:

31.
31.1.
31.2.
31.3.

ÜtközĘkészülék:
Típusa3:
Lökete:
MunkaemésztĘ képessége:

32.
32.1.
32.2.

Bejárható legkisebb pályaívsugár:
Vonatban:
Laza csavarkapoccsal:

33.
34.

Saját tömeg:
Max. tengelyterhelés:

35.
35.1.1.
35.1.2.
35.1.3.
35.1.4.
35.1.5.
35.1.6.
35.2.1.
A
B
C
D
E
35.2.2
35.2.2.1.
A
B
C
D
35.2.3.
35.2.3.1.
36.
36.1.
36.1.1.
36.1.2.
36.1.3.
36.2.
36.2.1.
36.2.2.
36.3.
2
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mm
kJ
m
m
t
t

Energia ellátás rendszere:
Motor típusa / darabszáma:
Típus:
Darabszám:
db
kW
Motor névleges teljesítménye:
kW
Motorok összteljesítménye:
Üzemanyag típusa:
l
Üzemanyagtartály térfogata:
Motor hĦtése:
Üzemi feszültség:
Névleges teljesítmény4:
kW
25 kV 50Hz:
kW
3,0 kV DC:
kW
15 kV 16,7 Hz:
5
kW
Egyéb áramnem 1 ::
kW
Egyéb áramnem 2::
ÁramszedĘk:
Típusa:
Darabszáma
Paletta szélesség:
Csúszóbetét anyaga:
db
mm
db
mm
db
mm
db
mm
Áramátalakító berendezés típusa:
Áramátalakító hĦtési rendszere:
Hajtási rendszer típusa6:
HajtómĦ típusa
HajtómĦ névleges teljesítménye:
kW
HajtómĦvek száma:
HajtómĦ hĦtése:
Generátor / dinamó típusa:
Névleges teljesítménye:
kW
Villamos jellemzĘi
Unévl:
V Imax:
A Frekvencia:
Hz
Áramátalakító berendezés típusa:

: átmenĘ; nem átmenĘ; csavarkapcsos; gumirugós; gyĦrĦrugós; központi; levegĘs kapcsolat; elektronikus
kapcsolat; automata; félautomata; behajtható; rövid; merev; stb.
3
: gumirugós; gyĦrĦrugós; A; B; C; stb.
4
: az adott üzemi feszültséghez tartozóan kell megadni
5
: feszültség és frekvencia adatok
6
: Mechanikus, hidraulikus, villamos, dízel-hidraulikus, dízel-villamos, stb.

MAGYAR KÖZLÖNY

36.3.1.
36.4.
36.4.1.
36.4.2.
36.4.3.
36.4.4.
36.5.
36.5.1.
36.5.1.1.
36.5.1.2.
36.5.1.3.
36.5.2.
36.5.2.1.
36.5.2.2.
36.6.
36.6.1.
36.6.2.
36.6.3.
36.6.4.
36.6.5.

30465
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Áramátalakító hĦtési rendszere:
Vontatómotor:
Motor jellege7:
Motor típusa, darabszáma:
Motor névleges teljesítménye:
Motor hĦtése:
Hidraulikus rendszer:
Hidroszivattyú típusa:
Névleges teljesítménye:
Hidraulikus jellemzĘk:
Hidraulika folyadék típusa:
Hidromotor típusa:
Névleges teljesítménye:
Hidraulikus jellemzĘk:
Tengelyhajtás rendszere:
Hajtásrendszer jellege8:
HajtómĦ típusa, darabszáma:
HajtómĦ névleges teljesítménye:
OsztómĦ típusa, darabszáma:
Kardántengely típusa:

Típus:

Darabszám:

bar

Vmax:

l/h

pmax:

bar

Vmax:

l/h

Típus:

Darabszám:

Típus:

Darabszám:

db
kW
db

Típus:

Darabszám:

db

36.6.7.
37.

VonatfĦtés:

37.1.
37.2.
37.2.1.

VonatfĦtés fajtája:
FĦtési áramnem(ek):
Egyéb fĦtési áramnem:

38.
38.1.
38.1.1.

VezetĘállás:
VezetĘpult kialakítása9:
VezérlĘ kontroller típusa10:
Éberségi kapcsoló
elhelyezése11:
Vészfék kapcsolók elhelyezése:
VezetĘállás fĦtés, szellĘzés:
VezetĘállás fĦtési rendszer12:
VezetĘállás szellĘzés típusa13:
LevegĘ visszahĦtĘ / légkondicionáló névleges teljesítménye:
LevegĘ visszahĦtĘ / légkondicionáló által biztosított hĘmérséklet csökkenés ǻT:
Szállítási teljesítménye:
Névleges teljesítménye:
Feljáró ajtó kialakítása14:
Darabszáma:
Vészkijárat kialakítása15:

38.1.2.
38.1.3.
38.2.
38.2.1.
38.2.2.
38.2.3.
38.2.4.
38.2.5.
38.2.6.
38.3.
38.3.1.
38.3.2.

db
kW

pmax:

TengelyhajtómĦ típusa,
darabszáma:
TengelyhajtómĦ névl. teljesítménye:

36.6.6.

7

•

1500 V DC

kW

1000 V AC

1500 V AC

kW
o
C
3
m /h
kW

: egyenáramú, aszinkron, zárt forgórészĦ, csúszógyĦrĦs, stb.
: marokágyas, csĘtengely, kardán, stb.
9
: Európai Egységes VezetĘpult, MÁV rendszerĦ; közép elrendezésĦ, jobboldali, stb.
10
: röviden meg kell határozni, hogy milyen feladatok ellátására szolgál (pl. egyesített menet-fék kapcsoló,
éberségi kapcsoló, stb.)
11
: Meg kell adni, hogy a vezetĘpult mely részén található a kapcsoló
12
: konvekciós, légbefúvásos, stb.
13
: légbefúvásos, levegĘ visszahĦtéses, légkondícionáló
14
: vezetĘállásra nyíló, géptérbe nyíló, stb.
15
: Ha van a vezetĘálláson, akkor méretét és nyitásának módját kell megadni;
8

30466

MAGYAR KÖZLÖNY

39.
39.1.
39.2.
39.3.1.
39.3.2.
39.4.

Vonatbefolyásolás, vonatrádió,
Vonatbefolyásoló típusa:
Éberségi berendezés típusa:
Rádió berendezés típusa:
Rádió frekvencia:
Távvezérlés:
Hagyományos:

40.

Vezérlés

40.1
40.2.
40.3.1.
40.3.2.

40.5.
40.6.

Típusa:
EgyidejĦleg vezérelhetĘ egységek száma
VezérlĘ szoftver neve / verzió száma:
Név:
VezérlĘ szoftver EC tanúsítás száma:
Fék vezérlĘ szoftver neve / verzió
Név:
száma:
Fék vezérlĘ szoftver EC tanúsítás
száma:
Távvezérlés:
Hagyományos:
Zugbusz:
UIC kábel
Van

41.
41.1.
41.2.
41.3.
41.3.1.

Vészfék / Vészjelzés:
Vészfék:
Van
Vészfék áthidalóval:
Van
VészjelzĘ berendezés: Van
VészjelzĘ típusa16:

42.

RAKOMÁNYRA VONATKOZÓ ADATOK:
Terhelési határtáblázat:

40.4.1.
40.4.2.

A

B1

•
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Hz
Zugbusz:

Rádiós:

db
Verzió szám:
Verzió szám:

Rádiós:
Típusa:
Vészfékhúzók száma:
Vészfékhúzók száma:
VészjelzĘk száma:

B2

C2

C3

C4

D2

D3

db
db
db

D4

S
SS
43.
43.1.
43.2.
43.3.
43.4.
43.5.
43.6.
43.7.

Tartály jellemzĘk:
Tartály gyártója:
Tartály gyártási száma:
Tartály anyaga:
Tartály falvastagság min.:
Tartály max. üzemi nyomás:
Tartály max: próbanyomás:
Tartály térfogat:

gyártási:

Megnevezés:

43.8.

16

Szállítható anyagok:(RID)

mm üzemi:

UN szám:

mm
bar
bar
m3
Töltési fok:
%
%
%
%
%
%
%
%

: hang, vagy fényjelzĘ, egyirányú kommunikációra alkalmas vészjelzĘ, kétirányú kommunikációra alkalmas
vészjelzĘ
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Koncentrált és megoszló terhelések ( 2 m-es támaszközzel ):
t

m

44.2.

a–a
0
00
00
b–b
0
00
00
c–c
00
00
00
d–d
00
00
00
e–e
00
00
00
Koncentrált és megoszló terhelések ( 1,2 m-es támaszközzel ):
t

m
a–a
b–b
c–c
d–d
e–e
45.1.
45.2.
45.3.1.
45.3.2.
45.4.
45.5.1.
45.5.2.
45.5.3.
45.6.
45.6.1
45.6.2.

0
0
00
00
00

00
00
00
00
00

00
00
00
00
00

EMELėDARURA VONATKOZÓ ADATOK:
A daru típusa
Megengedett legnagyobb terhelése:
Megengedett legnagyobb gémkinyúlás:
Legnagyobb gémkinyúláshoz tartozó legnagyobb terhelés:
Gém szerkezete és mozgatása17:
Letalpalás rendszere18:
Letalpalás geometriai elrendezése:
Hossz:
Letalpalók felülete:
Daru energiaellátása:
Motor típusa:
Motor teljesítménye:

t
m
t

m Szélesség:

kW

46.

UTASTÉR KIALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK
Utastér kialakítása / FérĘhelyek száma / Poggyásztér kialakítása:

46.1.
46.2.
46.3.
46.4.
46.5.
46.6.
46.7.
46.8.

Utastér jellege19:
Szakaszok száma:
ÜlĘhelyek száma:
Állóhelyek száma:
FekvĘhelyek száma:
Poggyásztér méretei:
Raktártér:
Max. rakodási tömeg:

47.

FĦtés, szellĘzés:

47.1.
47.2.1.
47.2.2.
47.3.
47.4.
47.4.1.
47.4.2.
47.4.3.

FĦtés fajtája:
FĦtési áramnem(ek):
1500 V DC
1000 V AC
1500 V AC
Egyéb fĦtési áramnem:
FĦtési rendszer típusa20:
SzellĘzés típusa21:
LevegĘ visszahĦtĘ / légkondícionáló névleges teljesítménye:
LevegĘ visszahĦtĘ / légkondícionáló által biztosított hĘmérséklet csökkenés ǻT:
Szállítási teljesítménye:

17

I. osztályos:
I. osztályos:

db
db

II. osztályos
II. osztályos:

db
db

I. osztályos:
Rakterület:
Rakterület:

db
m2
m2

II. osztályos:
Raktérfogat:
Raktérfogat:

db
m3
m3
t

: teleszkóp, rácsos tartó, futómacska, billenĘgémes; kötélmozgatású, hidraulikus, láncos stb.
: mechanikus, hidraulikus, stb.
19
: termes, fülkés, stb,
20
: konvekciós, légbefúvásos, stb.
21
: légbefúvásos, levegĘ visszahĦtéses, légkondícionáló
18

m
m2

kW
o
C
3
m /h
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47.4.4.
48.
48.1.
48.2.
48.3.1.
48.3.2.
48.3.3.
48.4.
48.5.
49.
49.1.
49.2.
49.3.

Névleges teljesítménye:
Utastéri feljáró ajtó:
Típusa22:
Darabszáma:
MĦködtetés módja23:
Vezérlés:
Hajtási rendszer24:
Reteszelés:
Zöldhurok:
Mellékhelyiségek:
WC:
Kézmosók száma:
Zuhanyzók száma:

50.
50.1.
50.2.
50.3.
50.3.1.

Vészfék / Vészjelzés:
Vészfék:
Vészfék, vészfék áthidalóval:
VészjelzĘ berendezés:
VészjelzĘ típusa26:

51.
51.1.1.
51.1.2.
51.2.
51.2.1.
51.2.2.
51.2.3.
51.3.
51.4.
51.5.
51.6.
51.7.
51.7.1.
51.7.2.
51.7.3.
51.7.4.
51.8.
51.8.1.

Egyéb jellemzĘk:
Különleges RIC jel(ek):
Különleges RIV jel(ek):
SínvezetĘ szerkezet:
Típusa:
EC tanúsítvány:
Száma:
Kelte:
EC tanúsítványt kiállító szervezet:
Diagnosztikai csatlakozás:
Típus:
Van
Egyedi energiaellátó:
Egyedi fĦtés (kazán):
Típus:
Teljesítmény:
Nyomásálló kocsiszekrény:
Van
Tolatási korlátozások:
Gurítódomb:
Gurítás, szalasztás tilos:
Sínfék alkalmazása tilos:
FüggĘleges ív ( > 250 m ):
Komprajárási szög:
ÁtmenĘ villamos fĦtési fĘvezeték:
Van:
Megengedett áramerĘsség:
Alkalmazható villamos
1000 V 16,6 Hz
1000 V 50 Hz
3000 V DC
fĦtési áramnemek:
1500 V 16,6 Hz
1500 V 50 Hz
1500 V DC
Egyéb különleges jelölések:
Földrajzi határok:
Környezeti határok:
HĘmérséklet (Tn; Ts; TRIV,RIC;; Tn+Ts):
Egyéb:
HĦtési rendszer:
Válaszfalak száma:
Fenntartva:

51.8.2.
52.
52.1.
52.2.
52.2.1.
52.2.2.
52.3.
52.4.
52.5.
22

kW

Van
Van

Nincs
Nincs

Típusa25:

Van
Van
Van

db
db
db
Vészfékhúzók száma:
Vészfékhúzók száma:
VészjelzĘk száma:

kW

M
o

A

o

C

db

: lengĘ tolóajtó, ízelt ajtó, stb.
: kézi, automatikus, stb.
24
: pneumatikus, villamos, hidraulikus
25
: hagyományos, zárt rendszerĦ, mozgáskorlátozott, stb.
26
: hang vagy fényjelzĘ, egyirányú kommunikációra alkalmas vészjelzĘ, kétirányú kommunikációra alkalmas
vészjelzĘ
23
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53.
53.1.
53.1.1.
53.1.2.
53.1.3
53.1.4.
53.1.5.
53.2.
53.2.1.
53.2.2.
53.2.3.
53.2.4.
53.2.5.
53.3.
53.3.1.
53.3.2.
53.3.3.
53.3.4.
53.3.5.
53.4.
53.4.1.
53.4.2.
53.4.3.
53.4.4.
53.4.5.
53.5.
53.5.1.
53.5.2.
53.5.3.
53.5.4.
53.5.5.
54.
54.1.

•
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Egyéb szerelékek, jellemzĘk27:
Megnevezés 1:
JellemzĘ adatok:

Megnevezés 2:
JellemzĘ adatok:

Megnevezés 3:
JellemzĘ adatok:

Megnevezés 4:
JellemzĘ adatok:

Megnevezés 5:
JellemzĘ adatok:

Karbantartási terv száma:
EC tanúsítás:

Száma:

Kelte:

Dátum.

A kiállító szervezet megnevezése és pontos címe:
aláírás
név:
beosztás:
P. H.

27

: Minden olyan szerelvényt, fĘ egységet, jellemzĘt meg kell adni, amely a jármĦ mozgatását, vagy
közlekedésbiztonságát befolyásolja (pl. sikló esetén: kötél adatok, telepített hajtási rendszer adatai, stb.)
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9. táblázat
közúti-vasúti jármĦ (villamos) / metró / MILLFAV
fogaskerekĦ vasúti jármĦ
elĘvárosi vasúti jármĦ
csuklós motorkocsi / motorkocsi / vonófej
vezérlĘkocsi
betétkocsi *

11.
11.1.
11.2.
11.3.
12.
13.
14.
15.
16.

Sorozatjel:
Törzsszám:
Pályaszám / alvázszám:
Korábbi pályaszámok:
Tulajdonos:
Üzembentartó:
Regisztráló állam:
Üzembehelyezés dátuma:
EC tanúsítás dátuma:
Tanúsító szervezet megnevezése1:
IC / EC
A jármĦre
IC / EC
megnevezés IC azonosító tanúsítvány
felszerelt
tanúsítvány
száma
interoperábilis
kelte
alkatrészek
jegyzéke, IC
azonosító, IC
és EC
tanúsítvány
száma
valamint az
EC tanúsítvány kelte, és
a bejelentett
(NB) szervezet
neve:
Jellegterv száma:
Egy vonatba sorolható kapcsolt egységek, modulok száma összesen2:
KülönbözĘ típusú egységek, modulok száma a vonatban:
VezetĘállások száma teljesértékĦ / szükség:
Gyártó pontos neve:
Gyártási szám:
Gyártási év:
Nyomtáv:
Szerkesztési szelvény:
Legnagyobb sebesség:

17.
18.
19.
20.
21.
22.1
22.2.

ÜtközĘk közötti hossz:
Alváz hossza:
Legnagyobb szélesség:
Legnagyobb magasság leeresztett áramszedĘvel:
ÜtközĘ magasság:
Alacsony padló:
Utastéri padlómagasság:
Alacsony padló aránya:

1.
2.
3.
3.1.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

1

mm Normál padló:

Bejelentett
szervezet

db
db
db

mm
km/h
mm
mm
mm
mm
mm
mm
%

: Az EC tanúsítványt kiállító szervezetnek bejelentett szervezetnek kell lennie, ezért a tanúsító
megnevezése mellett fel kell tüntetni az EU bejegyzési számát is.
2
: Egység a motorvonat azon része, amely jármĦként önállóan vonatba sorolható, modul a motorvonat azon
része, amely önállóan vonatba nem sorolható.
*: A megfelelĘ rész aláhúzandó! Ezt a táblázatot motorvonat esetén annyi változatban kell kitölteni, ahány
egymástól különbözĘ egység, vagy modul került megjelölésre a jellegrajzon (Lásd 11. és 11.2. pontokat!)
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23.1.
23.1.1.
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Futó- és hordmĦ jellemzĘi:
Tengelyelrendezés:
Forgócsaptáv:
BelsĘ tengelytáv:
SzélsĘ tengelytáv:
Tengelyek száma:

mm
mm
mm
db
Tengelyek gyártási száma:

23.1.4.1.
23.2.
23.2.1.

db

Hajtott forgóváz:
Típusa:
Forgóváz gyártási száma:

23.2.2.
23.2.3.
23.2.4.
23.2.5.
23.2.5.1.
23.2.5.2.
23.2.6
23.3.
23.3.1.

Tengelytáv forgóvázon belül:
Kerékpár típusa:
Kerék átmérĘje:
Új:
Kopott:
Rugó típusa (UIC szerint):
Futó forgóváz:
Típusa:

mm
Keréktárcsa anyaga:
mm
mm
Primer:

Szekunder:
db

Forgóváz gyártási száma:
23.3.2.
mm

23.3.3.
23.3.4.
23.3.5.
23.3.5.1.
23.3.5.2.
23.3.6.

Tengelytáv forgóvázon belül:
Kerékpár típusa:
Kerék átmérĘje
Új:
Kopott:
Rugó típusa :

Primer:

24.
24.1.
24.2.
24.3.1.
24.3.2.
24.4.
24.5.1.
24.5.2.
24.5.3.
24.5.4.
24.6.
24.7.1.
24.7.1.1.
24.7.2.
24.7.2.1.

Fékrendszer:
Típusa:
Kormányszelep típusa
MozdonyvezetĘi fékezĘszelep:
KiegészítĘ fékezĘszelep:
Rudazatállító:
Fékhenger:
Fékhenger rugóerĘtárolós:
Fékhenger hajtott forgóvázon:
Fékhenger futó forgóvázon:
Féktuskó:
Féktárcsa hajtott forgóvázban:
Fékbetét:
Féktárcsa futó forgóvázban:
Fékbetét:

Típus:
Típus
Típus
Típus:
Típus:
Típus:
Típus:
Típus:
Típus:
Típus:
Típus:
Típus:
Típus:

Keréktárcsa anyaga:
mm
mm
Szekunder:

db
db
db
db

Méret:
Méret:
Méret:
Méret:

db Méret:
db Méret:

*: A megfelelĘ rész aláhúzandó! Ezt a táblázatot motorvonat esetén annyi változatban kell kitölteni, ahány
egymástól különbözĘ egység, vagy modul került megjelölésre a jellegrajzon (Lásd 11. és 11.2. pontokat!)

db
db
db
db
s
s
s
s
db
mm
db
mm
db
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24.8.
24.9.
24.10
24.11.
25.

Villamos fék:
Típus:
Egyéb üzemi fék:
Típus:
Sínfék
Típus:
Féktengely:
Van:
Típus:
RögzítĘfék/kézifék:

26.
26.1.
26.2.
26.3.

Vonókészülék:
Jellege4:
GyártómĦ neve:
Típusa:

Vonatvégen:

Kocsik között3

27.

ÜtközĘkészülék:

Vonatvégen:

Kocsik között5:

27.1.
27.2.
27.3.

Típusa6:
Lökete:
MunkaemésztĘ képessége:

28.
28.1.
28.2.
29.
30.

Bejárható legkisebb pályaívsugár:
Üzemi kapcsolással vonatban:
Segély kapcsolással:
Saját tömeg:
Max. tengelyterhelés:

31.
31.1.
A
B
C
D
E
F
G
H

Energiaellátás rendszere:
Üzemi feszültség:
600 V DC:
750 V DC:
1,0 kV DC:
1,5 kV DC
15 kV, 16,7 Hz:
25 kV, 50 Hz:
8
Egyéb áramnem 1 ::
Egyéb áramnem 2::

3

Fékteljesítmény:
Fékteljesítmény:
HúzóerĘ:

kW
kW
kN
db
t

Féksúly:

mm
kJ
m
m

(max. sebesség:
(max. sebesség:

mm
kJ
km/h)
km/h)
t
t

Névleges teljesítmény7:

: az oszlopot csak motorvonat esetén kell kitölteni!
: átmenĘ; nem átmenĘ; csavarkapcsos; gumirugós; gyĦrĦrugós; központi; levegĘs kapcsolat; elektronikus
kapcsolat; automata; félautomata; behajtható; rövid; merev; stb.
5
: az oszlopot csak motorvonat esetén kell kitölteni!
6
: gumirugós; gyĦrĦrugós; A; B; C; stb.
7
: az adott üzemi feszültséghez tartozóan kell megadni
8
: feszültség és frekvencia adatok
*: A megfelelĘ rész aláhúzandó! Ezt a táblázatot motorvonat esetén annyi változatban kell kitölteni, ahány
egymástól különbözĘ egység, vagy modul került megjelölésre a jellegrajzon (Lásd 11. és 11.2. pontokat!)
4

kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
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ÁramszedĘk:
Rendszere9:

Típusa:

Meghatározó méretei (pl.: a paletta,
szélessége, legnagyobb üzemi
magassága, egyéb)

A csúszóbetét
anyaga:

A10
B
C
D
E
F
Egyéb még használható áramszedĘ-típusok:
31.3.
31.3.1.
31.4.
31.4.1.
31.4.1.1.
31.4.1.2.
31.4.1.3.
31.4.1.4.
31.4.2.
31.4.2.1.
31.4.2.2.
31.4.2.3.
31.4.2.4.
31.4.2.5.
31.4.2.6.
32.
32.1.
32.1.1.
32.1.2.
32.1.3.

9

Áramátalakító berendezés típusa:
Áramátalakító hĦtési rendszere:
Hajtási lánc:
Hajtómotor:
Motor jellege11:
Motor típusa, darabszáma:
Motor névleges teljesítménye:
Motor hĦtése:
Hajtásrendszer:
Hajtásrendszer jellege12:
HajtómĦ típusa, darabszáma:
HajtómĦ névleges teljesítménye:
Kardántengely típusa:
TengelyhajtómĦ típusa, darabszáma:
TengelyhajtómĦ névl. teljesítménye:

Típus:

Darabszám:

db
kW

Típus:

Darabszám:

db
kW

Típus:

Darabszám:

db
kW

VezetĘállás:
VezetĘpult kialakítása13:
VezérlĘ kontroller típusa14:
Éberségi kapcsolók elhelyezése15:
Vészfék kapcsolók elhelyezése:

: harmadik sínes, felsĘvezetéki, pantográf, stb.
: minden a jármĦvön lévĘ áramszedĘ adatát meg kell adni a jármĦ 1./A. végétĘl kiindulva, folyamatosan, a
betĦk sorrendjében
11
: egyenáramú, aszinkron, zárt forgórészĦ, csúszógyĦrĦs, stb.
12
: marokágyas, csĘtengely, kardán, stb.
13
: Európai Egységes VezetĘpult, MÁV rendszerĦ; közép elrendezésĦ, jobboldali, stb.
14
: röviden meg kell határozni, hogy milyen feladatok ellátására szolgál (pl, egyesített menet-fék kapcsoló,
irányváltó, éberségi kapcsoló, stb.)
15
: Meg kell adni, hogy a vezetĘpult mely részén található a kapcsoló
*: A megfelelĘ rész aláhúzandó! Ezt a táblázatot motorvonat esetén annyi változatban kell kitölteni, ahány
egymástól különbözĘ egység, vagy modul került megjelölésre a jellegrajzon (Lásd 11. és 11.2. pontokat!)
10
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32.2.
32.2.1.
32.2.2.
32.2.3.
32.2.4.
32.2.5.
32.2.6.
32.3.

VezetĘállás fĦtés, szellĘzés:
VezetĘállás fĦtési rendszer16:
VezetĘállás szellĘzés típusa17:
LevegĘ visszahĦtĘ / légkondicionáló névleges teljesítménye:
LevegĘ visszahĦtĘ / légkondicionáló által biztosított hĘmérséklet csökkenés ǻT:
Szállítási teljesítménye:
Névleges teljesítménye:
Feljáró ajtó kialakítása18:

32.3.1.
32.3.2.

Darabszáma:
Vészkijárat kialakítása19:

33.
33.1.
33.2.
33.3.
33.4.
33.5.
34.
34.1.
34.2.
34.2.1.
34.3.
34.4.
34.4.1.
34.4.2.
34.4.3.
34.4.4.
34.4.5.
35.
35.1.
35.1.1.
35.1.2.
35.1.3.
35.1.3.1.
35.1.3.2.
35.1.4.
35.1.5.

16
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kW
o
C
3
m /h
kW

Utastér kialakítása / FérĘhelyek száma / Poggyásztér kialakítása
Utastér jellege20:
ÜlĘhelyek száma:
Állandó:
db Lehajtható:
db Kerekesszék:
Állóhelyek száma:
4 fĘ / m2:
db 5 fĘ / m2:
db 8 fĘ / m2:
Szállítható utasok száma (összes ülĘhely + 5 fĘ / m2 álló utas):
Kerékpártároló:
Kerékpárok száma:
Van:
FĦtés, szellĘzés:
FĦtés fajtája:
600 V DC
750 V DC
1,0 kV DC
1,5 kV DC
FĦtési áramnem(ek):
Egyéb fĦtési áramnem:
FĦtési rendszer típusa21:
SzellĘzés típusa22:
LevegĘ visszahĦtĘ / légkondicionáló névleges teljesítménye:
LevegĘ visszahĦtĘ / légkondicionáló által biztosított hĘmérséklet csökkenés ǻT:
Szállítási teljesítménye:
Névleges teljesítménye:
PadlófĦtés:
Teljesítménye:
Van:
Utastéri feljáró ajtó / Homlokajtó / átjáró:
Feljáró ajtó típusa23:
Darabszáma:
Egy ajtószárnyra jutó utasterhelés24:
MĦködtetés módja25:
Vezérlés:
Hajtási rendszer26:
Reteszelés:
Van
Zöldhurok:
Van

1,5 kV AC

kW
o
C
3
m /h
kW
kW

fĘ / ajtószárny

Nincs
Nincs

: konvekciós, légbefúvásos, stb.
: légbefúvásos, levegĘ visszahĦtéses, légkondicionáló
18
: vezetĘállásra nyíló, utastérbĘl nyíló, stb.
19
: Ha van a vezetĘálláson, akkor méretét és nyitásának módját kell megadni;
20
: termes, fülkés, egyterĦ, páholyos, stb,
21
: konvekciós, légbefúvásos, stb.
22
: légbefúvásos, levegĘ visszahĦtéses, légkondicionáló
23
: lengĘ tolóajtó, ízelt ajtó, stb.
24
: számítás menete: szállítható utasok száma / egy oldalra jutó ajtószárnyak száma
25
: kézi, automatikus, stb.
26
: pneumatikus, villamos, hidraulikus
*: A megfelelĘ rész aláhúzandó! Ezt a táblázatot motorvonat esetén annyi változatban kell kitölteni, ahány
egymástól különbözĘ egység, vagy modul került megjelölésre a jellegrajzon (Lásd 11. és 11.2. pontokat!)
17

db
db
db
db
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35.2.
35.2.1.
35.2.2.
35.2.2.1.
35.2.2.2.
35.3.

•
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Homlokajtó / átjáró ajtó típusa27:
Darabszáma:
MĦködtetés módja28:
Vezérlés:
Hajtási rendszer29:
Átjáró típusa30:

35.3.1.

Átjáró utastéri belsĘ szélessége:

mm

35.3.2.

Átjáró kocsik közötti hossza:

mm

36.
36.1.
36.2.
37.
37.1
37.2.
37.3.
37.4.
38.
38.1.
38.2.
38.3.1.
38.3.2.
38.4.
39

Mellékhelyiségek:
WC:
Kézmosók száma:

Típusa31:

db
db

Mozgáskorlátozottak utazását segítĘ berendezések:
Mozgáskorlátozott WC
Külön szakasz:
LépcsĘpótlék:
Kerekesszék emelĘ:

Van
Van
Darabszám:
Van

Vonatbefolyásolás, vonatrádió,
Vonatbefolyásoló típusa:
Éberségi berendezés típusa:
Rádió berendezés típusa:
Rádió frekvencia:
Távvezérlés:
Hagyományos:

db

FérĘhelyek száma:
Darabszám:
Lehajtható rampa:

MHz
Zugbusz:

Rádiós:

Vonat vezérlése

39.1
39.2.
39.3.1.
39.3.2.
39.4.1.
39.4.2.
39.5.
39.6.

Típusa:
EgyidejĦleg vezérelhetĘ egységek száma
VezérlĘ szoftver neve / verzió száma:
Név:
VezérlĘ szoftver EC tanúsítás száma:
Fék vezérlĘ szoftver neve / verzió száma: Név:
Fék vezérlĘ szoftver EC tanúsítás száma:
Távvezérlés:
Hagyományos:
Zugbusz:
UIC kábel
Van

41.
41.1.
41.2.
41.3.
41.3.1.

Vészfék / Vészjelzés:
Vészfék:
Vészfék áthidalóval:
VészjelzĘ berendezés:
VészjelzĘ típusa32:

27

Van
Van
Van

db
Verzió szám:
Verzió szám:
Rádiós:
Típusa:
Vészfékhúzók száma:
Vészfékhúzók száma:
VészjelzĘk száma:

: lengĘ tolóajtó, ízelt ajtó, stb.
: kézi, automatikus, stb.
29
: pneumatikus, villamos, hidraulikus
30
: gyártó és gyártmány típusának meghatározása (pl. HÜBNER, stb.)
31
: hagyományos, zárt rendszerĦ, mozgáskorlátozott, stb.
32
: hang, vagy fényjelzĘ, egyirányú kommunikációra alkalmas vészjelzĘ, kétirányú kommunikációra alkalmas
vészjelzĘ
*: A megfelelĘ rész aláhúzandó! Ezt a táblázatot motorvonat esetén annyi változatban kell kitölteni, ahány
egymástól különbözĘ egység, vagy modul került megjelölésre a jellegrajzon (Lásd 11. és 11.2. pontokat!)
28

db
db
db
db

db
db
db
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42
43.
43.1.
43.2.

Kamerás figyelĘrendszer:

44.
44.1.
44.2.
44.3.
44.4.
44.5.
44.5.1.

Egyéb jellemzĘk:
Diagnosztikai csatlakozás:
Egyedi energiaellátó:
Egyedi fĦtés (kazán):
Nyomásálló kocsiszekrény:
Tolatási korlátozások:
FüggĘleges ív (< 250 m )

45.
45.1.
45.2.
45.2.1.
45.2.2.
45.3.

Egyéb különleges adatok:
Földrajzi határok:
Környezeti határok:
HĘmérséklet (Tn; Ts; TRIC;; Tn+Ts):
Egyéb:
Fenntartva:

46.
46.1.

Utas tájékoztatás:
BelsĘ téri:
KülsĘ téri:

BelsĘ téri:

2010. évi 197. szám

KülsĘ téri
Hangosítás:
Hangosítás:

Vizuális:
Vizuális:

•

Egyéb:
Egyéb:

Van

Típus:

Típus:
Van

Teljesítmény:

m

o

C

Karbantartási terv száma:
EC tanúsítás:

kW

Száma:

Kelte:

Dátum.

A kiállító szervezet megnevezése és pontos címe:
aláírás
név:
beosztás:
P. H.

*: A megfelelĘ rész aláhúzandó! Ezt a táblázatot motorvonat esetén annyi változatban kell kitölteni, ahány
egymástól különbözĘ egység, vagy modul került megjelölésre a jellegrajzon (Lásd 11. és 11.2. pontokat!)
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10. táblázat
trolibusz
1.
2.
3.
3.1.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sorozatjel:
Törzsszám:
Pályaszám / bevert pályaszám:
Korábbi pályaszámok:
Tulajdonos:
Üzembentartó:
Regisztráló állam:
Üzembehelyezés dátuma:
EC tanúsítás dátuma:
Tanúsító szervezet megnevezése1:
megnevezés IC azonosító

IC / EC
tanúsítvány
száma

10.

A jármĦre
felszerelt
interoperábilis
alkatrészek
jegyzéke, IC
azonosító, IC és
EC tanúsítvány
száma valamint
az EC tanúsítvány kelte, és a
bejelentett (NB)
szervezet neve:

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Jellegterv száma:
Gyártó pontos neve:
Gyártási szám:
Nyomtáv:
Szerkesztési szelvény:
Legnagyobb sebesség:

17.
18.
19.
20.
20.1.
20.2.
21.
22.1
22.2.

Közúti alapjármĦ hatósági engedély száma:
Alváz hossza:
Legnagyobb szélesség:
Legnagyobb magasság:
Leengedett áramszedĘvel:
Felengedett áramszedĘvel:
ÜtközĘ magasság:
Alacsony padló:
Utastéri padlómagasság:
Alacsony padló aránya:

23.
23.1.
23.1.1.
23.1.2.

1

mm
km/h
mm
mm

mm Normál padló:

mm
mm
mm
mm
%

mm
mm
Tengelyek gyártási száma:

Hajtott tengely típusa:
Kerék mérete:
Rugózás típusa :

Bejelentett
szervezet

Gyártási év:

Futó- és hordmĦ jellemzĘi:
Tengelyelrendezés:
BelsĘ tengelytáv:
SzélsĘ tengelytáv:

23.1.3.
23.2.
23.2.1.
23.2.2.

IC / EC
tanúsítvány
kelte

Primer:

Sekunder:

: Az EC tanúsítványt kiállító szervezetnek bejelentett szervezetnek kell lennie, ezért a tanúsító
megnevezése mellett fel kell tüntetni az EU bejegyzési számát is.

30478

23.3.
23.3.1.
23.3.2.
23.3.3.
23.3.4.
23.3.5.
23.3.6.
23.4.
23.4.1.
23.4.2.
24.
24.1.
24.2.
24.3.
24.4.1.
24.4.1.1.
24.4.2.
24.4.2.1.
24.4.3.
24.4.3.1.
24.5.1.
24.5.1.1.
24.5.2.
24.5.2.1.
24.5.3.
24.5.3.1.
24.7.
24.8.
24.9.
25.

MAGYAR KÖZLÖNY

Kormányzott tengely típusa:
KormánymĦ jellege2
KormánymĦ típusa:
KormánymĦ áttétele:
Kanyarodási sugár min.:
Kerék mérete:
Rugózás típusa :
Futó tengely típusa:
Kerék mérete:
Rugózás típusa :

2010. évi 197. szám

m
Primer:

Primer:

Fékrendszer:
Típusa:
Kormányszelep típusa
Rudazatállító:
Fékhenger hajtott tengelyen:
Féktuskó:
Fékhenger kormányzott tengelyen:
Féktuskó:
Fékhenger futó tengelyen:
Féktuskó:
Féktárcsa hajtott tengelyen:
Fékbetét:
Féktárcsa kormányzott tengelyen:
Fékbetét
Féktárcsa futó tengelyen:
Fékbetét:
Villamos fék:
Típus:
Egyéb üzemi fék:
Típus:
Féktengely:
Van:
Típus:
RögzítĘfék/kézifék:

26.
26.1.
26.2.
26.3.

Vonókészülék:
Jellege3:
GyártómĦ neve:
Típusa:

27.
27.1.
27.2.
28.
29.

Bejárható legkisebb pályaívsugár:
Üzemi kapcsolással:
Segély kapcsolással:
Saját tömeg:
Max. tengelyterhelés:

30.
30.1.
A
B
C
D
E

Energiaellátás rendszere:
Üzemi feszültség:
600 V DC:
750 V DC:
1,0 kV DC:
5
Egyéb áramnem 1 ::
Egyéb áramnem 2:

2

•

Típus:
Típus:
Típus:
Típus
Típus:
Típus
Típus:
Típus
Típus:
Típus:
Típus:
Típus:
Típus:
Típus:

Sekunder:

Sekunder:

db Méret:
db Méret:
db Méret:
db Méret:
db Méret:
db Méret:
Fékteljesítmény:
Fékteljesítmény:
Féksúly:

m
m
t
t
Névleges teljesítmény4:

: fogasléces, globoidcsigás, fogsíves, szervó rásegítéses, stb.
: átmenĘ; nem átmenĘ; csavarkapcsos; gumirugós; gyĦrĦrugós; központi; levegĘs kapcsolat; elektronikus
kapcsolat; automata; félautomata; behajtható; rövid; merev; stb.
4
: az adott üzemi feszültséghez tartozóan kell megadni
5
: feszültség és frekvencia adatok
3

db
db
s
db
s
db
s
db
s
db
mm
db
mm
db
kW
kW
db
t

kW
kW
kW
kW
kW
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30.2
30.2.1.
30.2.2.
30.2.3.
30.3.
30.3.1.
30.4.
30.4.1.
30.4.1.1.
30.4.1.2.
30.4.1.3.
30.4.1.4.
30.4.2.
30.4.2.1.
30.4.2.2.
30.4.2.3.
30.4.2.4.
30.4.2.5.
30.4.2.6.
31.
31.1.
31.1.1.
31.1.2.
31.1.3.
31.2.
31.2.1.
31.2.2.
31.2.3.
31.2.4.
31.2.5.
31.2.6.
32.
32.1.
32.2.
32.3.
32.4.
32.5.

6

•
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ÁramszedĘ:
Rendszere6:
Típusa:
Csúszóbetét anyaga:
Áramátalakító berendezés típusa:
Áramátalakító hĦtési rendszere:
Hajtási lánc:
Hajtómotor:
Motor jellege7:
Motor típusa, darabszáma:
Motor névleges teljesítménye:
Motor hĦtése:
Hajtásrendszer:
Hajtásrendszer jellege8:
HajtómĦ típusa, darabszáma:
HajtómĦ névleges teljesítménye:
Kardántengely típusa:
TengelyhajtómĦ típusa, darabszáma:
TengelyhajtómĦ névl. teljesítménye:

Típus:

Darabszám:

db
kW

Típus:

Darabszám:

db
kW

Típus:

Darabszám:

db
kW

VezetĘállás:
VezetĘpult kialakítása9:
VezérlĘ kontroller típusa10:
Éberségi kapcsolók elhelyezése11:
Vészfék kapcsolók elhelyezése:
VezetĘállás fĦtés, szellĘzés:
VezetĘállás fĦtési rendszer12:
VezetĘállás szellĘzés típusa13:
LevegĘ visszahĦtĘ / légkondicionáló névleges teljesítménye:
LevegĘ visszahĦtĘ / légkondicionáló által biztosított hĘmérséklet csökkenés ǻT:
Szállítási teljesítménye:
Névleges teljesítménye:
Utastér kialakítása / FérĘhelyek száma / Poggyásztér kialakítása
Utastér jellege14:
ÜlĘhelyek száma:
Állandó:
db Lehajtható:
db Kerekesszék:
Állóhelyek száma:
4 fĘ / m2:
db 5 fĘ / m2:
db 8 fĘ / m2:
Szállítható utasok száma (összes ülĘhely + 5 fĘ / m2 álló utas):
Kerékpártároló:
Kerékpárok száma:
Van:

: pantográf, harmadik sínes, stb.
: egyenáramú, aszinkron, zárt forgórészĦ, csúszógyĦrĦs, stb.
8
: marokágyas, csĘtengely, kardán, stb.
9
: Európai Egységes VezetĘpult, MÁV rendszerĦ; közép elrendezésĦ, jobboldali, stb.
10
: röviden meg kell határozni, hogy milyen feladatok ellátására szolgál (pl, egyesített menet-fék kapcsoló,
éberségi kapcsoló, stb.)
11
: Meg kell adni, hogy a vezetĘpult mely részén található a kapcsoló
12
: konvekciós, légbefúvásos, stb.
13
: légbefúvásos, levegĘ visszahĦtéses, légkondicionáló
14
: termes, fülkés, egyterĦ, páholyos, stb,
7

kW
o
C
3
m /h
kW

db
db
db
db
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33.
33.1.
33.2.
33.3.
33.3.1.
33.3.2.
33.3.3.
33.3.4.
33.3.5.
34.
34.1.
34.1.1.
34.1.2.
34.1.3.
34.1.3.1.
34.1.3.2.
34.1.4.
34.1.5.
34.2.

MAGYAR KÖZLÖNY

FĦtés, szellĘzés:
FĦtés fajtája:
FĦtési rendszer típusa15:
SzellĘzés típusa16:
LevegĘ visszahĦtĘ / légkondicionáló névleges teljesítménye:
LevegĘ visszahĦtĘ / légkondicionáló által biztosított hĘmérséklet csökkenés ǻT:
Szállítási teljesítménye:
Névleges teljesítménye:
PadlófĦtés:
Teljesítménye:
Van:
Utastéri feljáró ajtó, átjáró:
Feljáró ajtó típusa17:
Darabszáma:
Egy ajtószárnyra jutó utasterhelés18:
MĦködtetés módja19:
Vezérlés:
Hajtási rendszer20:
Reteszelés:
Nincs
Van
Zöldhurok:
Van
Nincs
Átjáró típusa21:

•
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kW
o
C
3
m /h
kW
kW

fĘ / ajtószárny

34.2.1.

Átjáró utastéri belsĘ szélessége:

mm

34.2.2.

Átjáró kocsik közötti hossza:

mm

35.
35.1.
35.2.
35.3.

Mozgáskorlátozottak utazását segítĘ berendezések:
LépcsĘpótlék:
Térdeplési funkció:
Kerekesszék emelĘ:

Darabszám:

37.
37.1.
37.2.
37.3.
37.3.1.

Vészfék / Vészjelzés:
Vészfék:
Vészfék áthidalóval:
VészjelzĘ berendezés:
VészjelzĘ típusa22:

15

Darabszám:

Kamerás figyelĘrendszer:

db
db

Vonatbefolyásolás, vonatrádió,
Éberségi berendezés típusa:
Rádió berendezés típusa:
Rádió frekvencia:
Távvezérlés:
Hagyományos:

Utas tájékoztatás:
BelsĘ téri:
KülsĘ téri:

Lehajtható rampa:

Van:
Van

36.
36.1.
36.2.1.
36.2.2.
36.3.

38
39.
39.1.
39.2.

db

Hz
Zugbusz:

Rádiós:
Vészfékhúzók száma:
Vészfékhúzók száma:
VészjelzĘk száma:

Van
Van
Van
BelsĘ téri:
Vizuális:
Vizuális:

db
db
db

KülsĘ téri
Hangosítás:
Hangosítás:

Egyéb:
Egyéb:

: konvekciós, légbefúvásos, stb.
: légbefúvásos, levegĘ visszahĦtéses, légkondicionáló
17
: lengĘ tolóajtó, ízelt ajtó, stb.
18
: számítás menete: szállítható utasok száma / egy oldalra jutó ajtószárnyak száma
19
: kézi, automatikus, stb.
20
: pneumatikus, villamos, hidraulikus
21
: gyártó és gyártmány típusának meghatározása (pl. HÜBNER, stb.)
22
: hang, vagy fényjelzĘ, egyirányú kommunikációra alkalmas vészjelzĘ, kétirányú kommunikációra alkalmas
vészjelzĘ
16
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40.
40.1.
40.2.
40.2.1.
40.2.2.
40.3.

Egyéb különleges adatok:
Földrajzi határok:
Környezeti határok:
HĘmérséklet (Tn; Ts; Tn+Ts):
Egyéb:
Fenntartva:

41.

Karbantartási terv száma:

41.1.
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EC tanúsítás:

o

C

Száma:

Kelte:

Dátum.

A kiállító szervezet megnevezése és pontos címe:
aláírás
név:
beosztás:
P. H.

30482
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2. melléklet a 31/2010. (XII. 23.) NFM rendelethez
A vasúti jármûvek üzembehelyezésével kapcsolatos egyes hatósági engedélyek iránti kérelmekhez
mellékelendõ iratok
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.

Az elõzetes típusengedély kiadása iránti kérelemhez legalább egy eredeti és két másolati példányban mellékelni kell:
a jármû részletes mûszaki leírását,
a jármû jellegtervét,
a jármû ívbeállásának vizsgálatát,
a jármû szelvényvizsgálatát és szûkítési számítását,
a jármû forgóvázainak és kerékpárjainak összeállítási rajzát, a kerékpártengely szilárdsági számítását,
a jármû fékvázlatát és fékszámítását,
a jármû vezérlésének és biztonsági berendezéseinek – hardver és szoftver elemei – mûködését és biztonsági funkcióit
leíró részletes mûszaki leírást,
a jármû vezérlése és biztonsági berendezései hardver elemeinek elvi kapcsolási rajzát,
a jármû vezérlésének és biztonsági berendezéseinek energia ellátását biztosító segédüzemi berendezések elvi
kapcsolási rajzát és részletes mûszaki leírását,
a jármû tûzvédelmi jellemzõit, a tûzmegelõzésre tervezett megoldások részletes ismertetését,
a jármû munka- és környezetvédelmi szempontból való elbírálásához szükséges adatokat,
a jármû baleseti mentési lehetõségeinek részletes mûszaki leírását és az esetlegesen szükségessé váló baleseti emelés
és szétkapcsolás folyamatát bemutató mûszaki rajzokat, leírásokat,
a jármûbeszerzés tervezett darabszámát,
a jármûvet gyártó cég megnevezését és címét,
külön jogszabályban meghatározott bejelentett szervezet által kiadott nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy tervek és
az azok szerint legyártott vasúti jármû megfelel a vonatkozó nemzetközi és nemzeti elõírásoknak,
külön jogszabályban meghatározott bejelentett szervezet által kiadott nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a gyártó
cég alkalmas vasúti jármû gyártására,
a saját célú vasút üzemeltetésére vonatkozó végrehajtási utasítást.
Ha a vasúti jármû megfelel a Vasúti Anyagok Mûszaki Engedélyezése (ATMF) európai szervezet elõírásainak, részletes
gyártási dokumentációjának, az elõzetes típusengedély iránti kérelemhez a felsorolt dokumentációk közül csak
az 1.1.–1.2., 1.6., 1.11. és 1.13.–1.14. pontban foglaltakat, a gyártó megfelelõségi nyilatkozatát, valamint az Európai
Vasutak Közössége (CER) által akkreditált független tanúsító szervezet tanúsítványát kell mellékelni.

2. Az elvi elõzetes típusengedély iránti kérelemhez az 1.1. és 1.2. pontokban foglaltakat, valamint az 1.3.–l.12. pontok
teljesítéséhez szükséges alapparamétereket leíró részletes feltétfüzetet, vagy tender dokumentációt kell mellékelni
legalább három példányban.
Az 1.2. pont szerinti jellegtervnek olyannak kell lennie, amelybõl egyértelmûen kiderül, hogy jellegében milyen típusú
(teherkocsi, személykocsi, közúti vasúti jármû, trolibusz stb.; hosszúsági, szélességi, magassági méretek,
a megengedett vagy elvárt kapcsolt egységek száma, padló magasság, speciális követelmények, pl. emeletes, vagy
daruzható kialakítás) jármû beszerzésére törekszik a beszerzési eljárás kiírója. Jellegterv hiányában a jármû struktúráját
meghatározó torzított jellegrajzot kell mellékelni, amelybõl a jármû alapvetõ paraméterei megállapíthatóak.
3. A típusengedély kiadása iránti kérelemhez egy eredeti és három másolati példányban mellékelni kell:
3.1. a gyártó és a megrendelõ együttes nyilatkozatát arról, hogy a vasúti jármû az elõzetes típusengedélynek megfelelõen
készült el,
3.2. a jármû típusvizsgálatának és a 8. § (2) bekezdés b)–c) pontja szerint elõírt vizsgálatainak mérési jegyzõkönyveit,
3.3. a jármû munkavédelmi minõsítést, vagy munkavédelmi szakvéleményt,
3.4. a típusvizsgálati eredmények alapján módosított tervdokumentációt, az 1. pont részletezésének megfelelõen,
amennyiben ezt a típusvizsgálatok eredményei szükségessé teszik,
3.5. a jármû menetíró berendezése által rögzített adatok kiolvasásához szükséges szoftvert, a menetíró berendezés
kezelési utasítását,
3.6. igazolást a közlekedésbiztonsági szervezettõl, hogy az e) pont szerinti szoftver és kezelési utasítás
a közlekedésbiztonsági szervezet részére átadásra került,
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3.7. a jármû baleseti mentési lehetõségeinek részletes mûszaki leírását és az esetlegesen szükségessé váló baleseti emelés
és szétkapcsolás folyamatát bemutató mûszaki rajzokat, leírásokat, továbbá nyilatkozatot a szükséges speciális elemek
rendelkezésre állásáról és a mentést végzõ szervezetrõl, valamint a mentést végzõ szervezet oktatásáról szóló
bizonylatokat,
3.8. vontató jármûvek és önjáró jármûvek esetében – az 1. melléklet szerinti táblázatos formában – meg kell adni, a vasúti
pályahálózat mûködtetõje által jóváhagyott
3.8.1. a megindítható és a kritikusnál nagyobb sebességre felgyorsítható vonatterheléseket a terhelési szakaszok
függvényében (2A),
3.8.2. a megengedhetõ tartós igénybevétel alapján elõírt legnagyobb vonatterheléseket a sebesség függvényében (2B),
3.8.3. a vonókészülék szempontjából megengedhetõ legnagyobb terhelési értékeket a terhelési szakaszok függvényében
(2C),
3.8.4. a kissebességû vonattovábbításoknál, a vontató-, az elõfogatoló- és a tolómozdonyként történõ alkalmazáskor, az egy
vontatómotorra jutó megengedett legnagyobb áram értékét, az áramkorlátozáshoz tartozó sebességhatár egyidejû
megadásával (2D),
3.8.5. az egyensúlyi vonatterhelést, amely megadja a terhelési szakasz és a sebesség függvényében azt a legnagyobb
elegytömeget, amelyet a vontató vagy önjáró jármû a legkedvezõtlenebb viszonyok között is képes továbbítani
a megadott sebességgel (2E).
3.9. a típusvizsgálatokat és méréseket végzõ bejelentett szervezet, vagy a bejelentett szervezet által felkért minõsítõ
intézet(ek) kijelölését, vagy akkreditálását igazoló tanúsítványt,
3.10. a gyártómû alkalmasságát igazoló tanúsítvány másolatát,
3.11. a gyártmány CE tanúsítását igazoló okirat másolatát,
3.12. a gyártómû – bejelentett szervezet által végzett – tanúsítását arra vonatkozóan, hogy a gyártómû az adott jármûtípus
sorozat gyártására alkalmas és a minõségbiztosítási feladatokat milyen átvételi rendszerben képes ellátni.
4. A honosítási engedély kiadása iránti kérelemhez egy eredeti és három másolati példányban mellékelni kell:
4.1. a Magyarországon üzembehelyezendõ vasúti jármû elsõ üzembehelyezési eljárását lefolytató állam engedélyezõ
hatósága által kiadott típusengedély hiteles másolatát és annak hiteles magyar fordítását, vagy ezek hiányában,
4.2. az állam engedélyezõ hatósága által kiállított, a 3. mellékletben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelõ
nyilatkozatot, és annak hiteles magyar fordítását, amely igazolja, hogy a jármû üzembehelyezését a vonatkozó
nemzetközi elõírásoknak megfelelõen végezték és a jármû a nyilatkozat kiállításának idõpontjában is megfelel
a nemzetközi elõírásoknak, vagy a nemzetközi elõírásoktól milyen paraméterekben tér el, és azok milyen korlátozások
mellett teszik alkalmassá a jármûvet a vasúti forgalomban való részvételre,
4.3. a jármû jellegtervét,
4.4. a jármû mûszaki leírását,
4.5. vasúti tartálykocsi esetében:
4.5.1. a tartály elsõ üzembehelyezési eljárását lefolytató állam engedélyezõ hatósága által kiadott típusengedély hiteles
másolatát és annak hiteles magyar fordítását, vagy ezek hiányában,
4.5.2. az állam engedélyezõ hatósága által kiállított, a 2. mellékletben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelõ
nyilatkozatot, és annak hiteles magyar fordítását, amely igazolja, hogy a tartály gyártása és üzembehelyezése
a vonatkozó nemzetközi elõírásoknak megfelelõen történt és a tartály a nyilatkozat kiállításának idõpontjában is
megfelel a nemzetközi elõírásoknak, vagy a nemzetközi elõírásoktól milyen paraméterekben tér el, és azok milyen
korlátozások mellett teszik alkalmassá a tartályt a vasúti áruszállításra, valamint
4.5.3. Magyarországon bejegyzett, független kazánbiztos, vagy RID szakértõ szakvéleményét a tartály és szerelvényei
megfelelõségére vonatkozóan,
4.6. a vasúti jármûre vonatkozó, 1. melléklet szerinti, a jármû típusát meghatározó adatokat tartalmazó táblázatot, a jármû
elsõ üzembehelyezési eljárását lefolytató hatóság által záradékolva.
5. Az átalakítási engedély iránti kérelemhez négy példányban az 1. pontban felsorolt dokumentumok közül azokat kell
mellékelni, amelyek a jármû típusmeghatározó adatainak valamelyike, vagy a jármû tûzvédelmi,
közlekedésbiztonsági, üzletbiztonsági jellemzõinek az átalakítás során bekövetkezõ megváltoztatásának
szakszerûségét igazolják.
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6. Az üzembehelyezési engedély iránti kérelemhez négy példányban mellékelni kell a hatóság részére:
6.1. a jármû gyártása, vagy üzembehelyezését megelõzõ vizsgálata során keletkezett azon mérési jegyzõkönyveket,
dokumentumokat, amelyekkel igazolható, hogy a jármû megfelel a típusengedélyben meghatározott típusazonosító
adatoknak, a közlekedés- és üzletbiztonsági követelményeknek,
6.2. a jármûre vonatkozó EK hitelesítési nyilatkozatot,
6.3. a jármû tulajdonosának személyét igazoló okiratot,
6.4. amennyiben a jármû üzemben tartója és tulajdonosa különbözik, akkor a tulajdonos írásbeli nyilatkozatát
az üzembentartó személyérõl,
6.5. a vasúti jármûre vonatkozó kötelezõ felelõsségbiztosítási szerzõdés hiteles másolatát, vagy a biztosítási jogviszonyt
igazoló, a biztosító társaság által kiadott hiteles dokumentumot,
6.6. amennyiben a vasúti jármû a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) C Függelék Melléklete, a Veszélyes
Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) hatálya alá tartozik, az annak megfelelõ
dokumentumokat,
6.7. amennyiben a vasúti jármû a vasúti jármûvekre szerelt, vasútüzemi célt szolgáló kazánok és nyomástartó edények
üzembe helyezésérõl, idõszakos vizsgálatáról és ellenõrzésérõl szóló rendelet hatálya alá tartozik, a rendeletben
meghatározott dokumentumokat.
7. A vasúti jármû idõszakos hatósági vizsgálata során be kell nyújtani a hatóság részére:
7.1. a jármû tervszerû megelõzõ karbantartásának keretében elvégzett javítások szakszerûségét igazoló
dokumentumokat;
7.2. a jármû futójavítása során elvégzett javítási munkák szakszerûségét igazoló dokumentumokat;
7.3. amennyiben a jármû üzemben tartója és tulajdonosa különbözõ, akkor a tulajdonos írásbeli felhatalmazását – pl.
szerzõdést az üzemeltetõi jogok és kötelezettségek átadásáról – arra vonatkozóan, hogy a vasúti jármûvet ki
üzemelteti,
7.4. a vasúti jármûre vonatkozó biztosítási szerzõdés hiteles másolatát, vagy a biztosítási jogviszonyt igazoló, a biztosító
társaság által kiadott hiteles dokumentumot,
7.5. amennyiben a vasúti jármû a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) C Függelék Melléklete, a Veszélyes
Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) hatálya alá tartozik, az annak megfelelõ
dokumentumokat,
7.6. amennyiben a vasúti jármû a vasúti jármûvekre szerelt, vasútüzemi célt szolgáló kazánok és nyomástartó edények
üzembe helyezésérõl, idõszakos vizsgálatáról és ellenõrzésérõl szóló rendelet hatálya alá tartozik, a rendeletben
meghatározott dokumentumokat.
8. Különleges menet lebonyolítására vonatkozó engedély iránti kérelemhez két példányban mellékelni kell:
8.1. a vasúti jármû jellegtervét,
8.2. a vasúti jármûre vonatkozó 1. mellékletben felsorolt adatokat tartalmazó, a vasúti jármû üzembentartója, vagy
feladója által kitöltött táblázatot,
8.3. a vasúti pálya, pályahálózat és tartozékai üzemeltetõjének nyilatkozatát arról, hogy a különleges menet
lebonyolításához milyen mûszaki, személyi és forgalomtechnikai feltételekkel járul hozzá,
8.4. a különleges menet lebonyolításának részletes programját,
8.5. a különleges menet lebonyolításához szükséges, a vasúti pálya, pályahálózat és tartozékai üzemeltetõje által
meghatározott feltételek teljesítésére végrehajtott, vagy betartandó intézkedések részletes ismertetését,
8.6. a különleges menet zavartalan lebonyolításához figyelembe veendõ óvórendszabályok ismertetését,
8.7. a különleges menet lebonyolításáért felelõs mûszaki vezetõ megnevezését, képzettségét,
8.8. a különleges menetet helyszínen irányító személy nevét, képzettségét, képesítését,
8.9. a különleges menet tényleges lebonyolításában részt vevõ személyek listáját;
8.10. az üzembentartó, vagy a feladó felelõsségvállaló nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a különleges menet
lebonyolítása során keletkezett valamennyi kárt harmadik fél számára megtéríti, vagy a vasúti jármûre vonatkozó
kötelezõ felelõsségbiztosítási szerzõdés hiteles másolatát, vagy a biztosítási jogviszonyt igazoló, a biztosító társaság
által kiállított hiteles dokumentumot.
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9. Az engedélyezõ hatóság indokolt esetben további dokumentumok csatolását is elrendelheti, amelyek igazolják, hogy
a vasúti jármû megfelel a mûködési helye szerinti pályahálózatnak és a helyhez kötött berendezéseknek, többek
között az éghajlati feltételeknek, az energiaellátási rendszernek, a jelzõ-, irányító-, és vezérlõrendszernek,
a nyomtávnak és a pályahálózatra jellemzõ szelvényeknek, a legnagyobb engedélyezett tengelyterhelésnek és egyéb
hálózati kikötéseknek. A dokumentumokat magyar nyelven kell benyújtani.
10. A valamely EGT-államban hatályos üzembehelyezési engedéllyel rendelkezõ jármû esetében a valamely
EGT-államban bejelentett szervezetként elfogadott tanúsító szervezet mérési jegyzõkönyveit és egyéb bizonylatait
eredeti nyelven a hatóság elfogadja, amennyiben az azokban foglalt megállapítások, végkövetkeztetések hiteles
magyar fordítását a kérelmezõ csatolja.
11. A bejelentett szervezetként el nem fogadott, vagy bejelentett szervezet által el nem fogadott vizsgáló intézet mérési
jegyzõkönyvét és egyéb vizsgálati bizonylatát a magyar hatóság nem köteles elfogadni.

3. melléklet a 31/2010. (XII. 23.) NFM rendelethez
Vasúthatósági nyilatkozatok
1. számú nyilatkozat:
VASÚTHATÓSÁGI Nyilatkozat
vasúti jármû honosítási/üzembehelyezési* engedélyéhez
A ...... sorozatjelû, ....... törzsszámú, ..................................... pályaszámú, .............................................. típusú,
a .................................................................................................. (cég neve, címe) által gyártott, vasúti jármûvet
a ............................................................. (tulajdonos cég pontos neve és címe) ............. évben szerezte be.
A jármû típus és üzembehelyezési engedélyezését a (hatóság pontos neve és címe)
............................................................................... végezte. Fent nevezett vasúti jármû feltétel nélkül/feltételekkel* megfelel
valamennyi hatályos UIC döntvénynek, ORE, vagy a vonatkozó ÁME-k (TSI) elõírásainak*.
Típusengedély száma:
Üzembehelyezési engedély száma:
Feltételek:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
A jármû típusmeghatározó adatait a mellékelt táblázat tartalmazza.
Dátum .........................................
Kiállító hatóság megnevezése:
........................................................................................................
Kiállító hatóság pontos címe:

P. H.

* a megfelelõ rész aláhúzandó

név: ..............................................................................................
beosztás: ....................................................................................
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2. számú nyilatkozat:
VASÚTHATÓSÁGI Nyilatkozat
vasúti jármûre szerelt Tartály/nyomástartó edény/Kazán*
hatósági engedélyezésére vonatkozóan
A ................... számú, vasúti jármûre szerelt, a ................................................................... (cég neve, címe) által gyártott
tartályt/nyomástartó edényt/kazánt* a ....................................................................................................... (cég neve és
címe) ............. évben szerezte be.
A tartály/nyomástartó edény/kazán* gyártásának engedélyezését (hatóság pontos neve és címe) .................................
.............................................. végezte, és használatbavételére az engedélyt a (hatóság pontos neve és címe)
................................. .............................................. adta ki.
A fenti számú hatósági engedéllyel rendelkezõ tartály/nyomástartó edény/kazán* feltétel nélkül/feltételekkel
megfelel valamennyi hatályos Európai Uniós elõírásnak, vagy a RID vonatkozó elõírásainak.
Feltételek:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Használatbavételi engedély száma:
Tartályvizsgálati könyv/kazánkönyv* száma:
A tartály/kazán* fõbb mûszaki adatait a mellékelt táblázat tartalmazza.
Dátum .........................................
Kiállító hatóság megnevezése:
........................................................................................................
Kiállító hatóság pontos címe:

P. H.

* a megfelelõ rész aláhúzandó

név: ..............................................................................................
beosztás: ....................................................................................
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4. melléklet a 31/2010. (XII. 23.) NFM rendelethez
A nemzeti jármûnyilvántartás adattartama
I.

A nyilvántartás tartalma és formátuma
1.
Tartalom

Formátum

2.
Tartalom

Formátum

3.
Tartalom
Formátum
4.
Tartalom
Formátum

5.
Tartalom
Formátum

6.
Tartalom
Formátum
7.
Tartalom
Formátum

Európai jármûszám
Numerikus azonosító kód a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer
üzemeltetési és forgalomirányítási alrendszerével kapcsolatos kölcsönös
átjárhatóságára vonatkozó mûszaki elõírásokról szóló miniszteri
rendeletben meghatározottak szerint
1.1. Szám
1.2. Elõzõ szám (ha alkalmazható adott esetben, újraszámozott jármû
esetén)
EGT-állam és nemzeti vasútbiztonsági hatóság
Azon EGT-állam és nemzeti vasútbiztonsági hatóság azonosítása, ahol
a jármûvet engedélyezték. Harmadik országból származó jármû esetén
az a tagállam, amelyben azt engedélyezték
2.1. Az EGT-állam számkódja az OPE TSI P. mellékletében meghatározottak
szerint
2.2. A nemzeti vasútbiztonsági hatóság megnevezése
Gyártási év
Az az év, amelyben a jármû elhagyta a gyárat
3. Gyártási év
EK-hivatkozás
Hivatkozás az EK-hitelesítési nyilatkozatra és a kibocsátó szervezetre
(ajánlatkérõ)
4.1. A nyilatkozat kelte
4.2. EK-hivatkozás
4.3. A kibocsátó szervezet (ajánlatkérõ) neve
4.4. Cégjegyzékszám
4.5. A szervezet címe (utca, házszám)
4.6. Város
4.7. Országkód
4.8. Irányítószám
Hivatkozás a jármûnyilvántartásra (RRS)
Hivatkozás a jármûnyilvántartásért felelõs szervre
5.1. A jármûnyilvántartásért felelõs szerv
5.2. A szervezet címe (utca, házszám)
5.3. Város
5.4. Országkód
5.5. Irányítószám
5.6. E-mail cím
5.7. A vonatkozó mûszaki adatok jármûnyilvántartásból történõ
visszakereséséhez szükséges hivatkozás
Korlátozások
A jármû lehetséges használati módjának bármiféle korlátozása
6.1. Kódolt korlátozások (lásd a II. pontot)
6.2. Kódolatlan korlátozások
Tulajdonos
A jármû tulajdonosának azonosítása
7.1. A szervezet neve

Kötelezõ

12 számjegy
12 számjegy
Kötelezõ

2 számjegyû kód
Szöveg
Kötelezõ
ÉÉÉÉ
Kötelezõ

Dátum
Szöveg
Szöveg
Szöveg
Szöveg
Szöveg
ISO
Alfanumerikus
kód
Kötelezõ
Szöveg
Szöveg
Szöveg
ISO
Alfanumerikus
kód
E-mail
Alfanumerikus
kód
Kötelezõ
Kód
Szöveg
Opcionális
Szöveg
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7.2. Cégjegyzékszám
7.3. A szervezet címe
7.4. Város
7.5. Országkód
7.6. Irányítószám
8.
Tartalom
Formátum

Üzembentartó
A jármû üzembentartójának azonosítása
8.1. A szervezet neve
8.2. Cégjegyzékszám
8.3. A szervezet címe
8.4. Város
8.5. Országkód
8.6. Irányítószám
8.7. Üzembentartói jelzés (VKM) – opcionális

9.
Tartalom
Formátum

10.
Tartalom

A karbantartásért felelõs szerv
Hivatkozás a karbantartásért felelõs szervre
9.1. A karbantartásért felelõs szerv
9.2. A szervezet címe
9.3. Város
9.4. Országkód
9.5. Irányítószám
9.6. E-mail cím
Visszavonás

Formátum

A hivatalos selejtezés, vagy más ártalmatlanítási intézkedés, valamint
a visszavonási mód kódja
10.1. Ártalmatlanítás módja
(lásd a III. pontot)
10.2. Visszavonás dátuma
A jármûvet engedélyezõ tagállamok
Azon EGT-államok felsorolása, ahol a jármûvet engedélyezték
11. Az EGT-állam numerikus kódja a. mellékletben meghatározottak szerint
Engedély száma
A forgalomba helyezés harmonizált, a nemzeti biztonsági hatóság által
kiadott engedélyszáma
12. Engedély száma

13.
Tartalom
Formátum

Üzembehelyezési engedély
A jármû üzembehelyezési engedélyének kelte és érvényessége
13.1. Az engedély kelte

Formátum

11.
Tartalom
Formátum
12.
Tartalom

13.2. Az engedély érvényességének vége

13.3. Az engedély felfüggesztése
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Szöveg
Szöveg
Szöveg
ISO
Alfanumerikus
kód
Kötelezõ
Szöveg
Szöveg
Szöveg
Szöveg
ISO
Alfanumerikus
kód
Alfanumerikus
kód
Kötelezõ
Szöveg
Szöveg
Szöveg
ISO
Alfanumerikus
kód
E-mail
Adott esetben
kötelezõ

2 számjegyû kód
Dátum
Kötelezõ
Felsorolás
Kötelezõ

EASZ-alapú
alfanumerikus
kód (lásd
a IV. pontot)
Kötelezõ
Dátum
(ÉÉÉÉHHNN)
Dátum (az
érvényesség
utolsó napja)
Igen/nem
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Korlátozáskódok
1. Elvek
A hatóság által hozzáférhetõ egyéb nyilvántartásokban már rögzített korlátozásokat (mûszaki jellemzõk) nem
szükséges a nemzeti jármûnyilvántartásban megismételni.
2. Felépítés
A kódok felépítése háromszintû:
– 1. szint: Korlátozás kategóriája
– 2. szint: Korlátozás típusa
– 3. szint: Érték vagy meghatározás
Korlátozáskódok
Kat.

Típus

Érték

1
1
2
3

Numerikus (3)
–
Numerikus (3)

1
2

Alfanumerikus (3)
Kódolt lista
1
2
–
–
Numerikus (3)

2

3
4
5
3
1

Kódolt lista
1
2
3

1
2

–
–

4

Megnevezés

A kialakítással összefüggõ mûszaki korlátozás
Minimális ívsugár (méter)
Sínáramkörrel összefüggõ korlátozások
Sebességkorlátozás (km/h) (a kocsikon fel van tüntetve,
de a mozdonyokon nincs)
Földrajzi korlátozás
Kinematikus szelvény (kódolás: VK ÁME, C. melléklet)
Nyomtáv
Változtatható nyomtáv (1435/1520)
Változtatható nyomtáv (1435/1668)
A fedélzeten nincs ellenõrzõ-irányító rendszer
ERTMS A a fedélzeten
B-rendszer a fedélzeten1
Környezeti korlátozások
EN 50125:1999 éghajlati övezet
T1
T2
T3
Az engedélyezési okiratban feltüntetett korlátozások
Idõalapú
Feltételalapú (megtett távolság, kopás stb.)

1

Ha a jármû egynél több B-rendszerrel van elszerelve, minden egyes rendszer tekintetében egyéni kódot kell feltüntetni. A számkód három
számjegybõl áll, ahol:
– az „1xx” jelzõrendszerrel felszerelt jármûvet jelöl
– a „2xx” rádióval felszerelt jármûvet jelöl
– az „Xx” s CCS ÁME B. melllékletében található numerikus kódolásnak felel meg.

III.

Visszavonással kapcsolatos kódok
Kód

00
10

11
20

Visszavonás módja

Nincs
Nyilvántartás
felfüggesztése
Meghatározott indok
nélkül
Nyilvántartás
felfüggesztése
Nyilvántartás átvezetése

Leírás

A jármû nyilvántartása érvényes.
A jármû nyilvántartását a tulajdonos vagy az üzembentartó kérésére,
vagy a nemzeti biztonsági hatóság vagy a nyilvántartó szerv
határozata alapján felfüggesztik.
A jármûvet üzemképes állapotban, inaktív vagy stratégiai tartalékként
szándékoznak tárolni.
A jármûvet tudvalevõleg más szám alatt vagy más nemzeti
jármûnyilvántartásban vették újra nyilvántartásba az európai
vasúthálózaton (annak egészén vagy egy részén) történõ folytatólagos
használatra.

30490

MAGYAR KÖZLÖNY

Kód

Visszavonás módja

30

31

Nyilvántartás törlése
Meghatározott indok
nélkül
Nyilvántartás törlése

32

Nyilvántartás törlése

33

Nyilvántartás törlése

34

Nyilvántartás törlése
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Leírás

Az európai vasúthálózaton történõ mûködés tekintetében a jármû
nyilvántartása ismert újbóli nyilvántartásba vétel nélkül megszûnt.
A jármûvet a továbbiakban az európai vasúthálózaton kívül
szándékoznak vasúti jármûként használni.
A jármûvet jelentõsebb kölcsönösen átjárható
rendszerelemek/modulok/pótalkatrészek pótlásának céljára vagy
nagyobb átépítésre szánják.
A jármûvet selejtezésre szánják, az anyagok (beleértve a nagyobb
pótalkatrészeket) újrahasznosításáról gondoskodnak.
A jármûvet az európai vasúthálózaton kívüli használatra, elszigetelt
hálózaton „mûemlék gördülõ állományként” történõ üzemeltetésre,
vagy helyben történõ kiállításra szánják.

A kódok használata
Ha a visszavonás indokát nem határozták meg, a nyilvántartási állapot változásának jelzésére a 10-es, 20-as és 30-as
kódot használják.
Ha a visszavonás indoka ismert: a 11-es, 31-es, 32-es, 33-as és 34-es opció választható a nemzeti jármûnyilvántartás
adatbázisában. E kódok kizárólag az üzembentartó vagy a tulajdonos által a nyilvántartó szervnek szolgáltatott
információn alapulnak.
IV.

AZ EASZ felépítése és tartalma
1. AZ EASZ felépítése
1. mezõ
Országkód
(2 betû)
I

T

2. mezõ
Dokumentum
típusa
(2 számjegy)
5
1

3. mezõ
Kiállítás éve
(4 számjegy)
2

0

0

4. mezõ
Számláló
(4 számjegy)
6

0

0

0

5

2. AZ EASZ tartalma
1. MEZÕ: ORSZÁGKÓD (2 BETÛ)
Állam

Ausztria
Belgium
Bulgária
Ciprus
Cseh Köztársaság
Dánia
Észtország
Finnország
Franciaország
Németország
Magyarország

Kód

AT
BE
BG
CY
CZ
DK
EE
FI
FR
DE
HU

Állam

Izland
Írország
Olaszország
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Norvégia
Málta
Görögország

Kód

IS
IE
IT
LV
LI
LT
LU
NO
MT
EL

Állam

Hollandia
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovák Köztársaság
Szlovénia
Spanyolország
Svédország
Svájc
Egyesült Királyság

Kód

NL
PL
PT
RO
SK
SI
ES
SE
CH
UK

A multinacionális biztonsági hatóságok kódját is így kell összeállítani. Jelenleg egyetlen ilyen hatóság létezik:
a Csatornaalagút Biztonsági Hatóság. Javasolt a következõ kód használata:
Multinacionális biztonsági hatóság
Csatornaalagút Biztonsági Hatóság
2. MEZÕ: A DOKUMENTUM TÍPUSA (2 SZÁMJEGYÛ SZÁM)
Két számjegy teszi lehetõvé a dokumentum típusának azonosítását:
– az elsõ számjegy azonosítja a dokumentum általános besorolását,
– a második számjegy a dokumentum altípusát adja meg.

Kód
CT
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Amennyiben további kódokra van szükség, ez a számozási rendszer kibõvíthetõ. A következõkben az ismert,
lehetséges kétszámjegyû kombinációk ajánlott jegyzéke található, kibõvítve a jármûvek üzembehelyezési engedélye
tekintetében javasoltakkal:
A 2. mezõ
számkombinációja

[0 1]
[0 x]
[1 1]
[1 2]
[1 x]
[2 1]
[2 2]
[2 x]
[3 x]
[4 x]

2

Dokumentum típusa

Engedélyek
Engedélyek
Biztonsági tanúsítvány
Biztonsági tanúsítvány
Biztonsági tanúsítvány
Biztonsági engedély
Biztonsági engedély
Biztonsági engedély
Fenntartva: pl. gördülõ állomány, vasúti pálya, pályahálózat és
tartozékai vagy egyebek karbantartása
Fenntartva a bejelentett szervezeteknek

[5 1] és [5 5]2
[5 2] és [5 6]3

Forgalombahelyezési engedély
Forgalombahelyezési engedély

[5 3] és [5 7]4
[5 4] és [5 8]5
[6 x] ... [9 x]

Forgalombahelyezési engedély
Forgalombahelyezési engedély
Fenntartva (4 dokumentumtípus)

Ha egy éven belül teljes mértékben felhasználják a 4.
megfelelõen a következõképpen változik:
– [5 1] helyett [5 5] a vontató gördülõ állomány,
– [5 2] helyett [5 6] a vontatott személyszállító jármûvek,
– [5 3] helyett [5 7] a kocsik,
– [5 4] helyett [5 8] a különleges jármûvek esetében.
3
Ha egy éven belül teljes mértékben felhasználják a 4.
megfelelõen a következõképpen változik:
– [5 1] helyett [5 5] a vontató gördülõ állomány,
– [5 2] helyett [5 6] a vontatott személyszállító jármûvek,
– [5 3] helyett [5 7] a kocsik,
– [5 4] helyett [5 8] a különleges jármûvek esetében.
4
Ha egy éven belül teljes mértékben felhasználják a 4.
megfelelõen a következõképpen változik:
– [5 1] helyett [5 5] a vontató gördülõ állomány,
– [5 2] helyett [5 6] a vontatott személyszállító jármûvek,
– [5 3] helyett [5 7] a kocsik,
– [5 4] helyett [5 8] a különleges jármûvek esetében.
5
Ha egy éven belül teljes mértékben felhasználják a 4.
megfelelõen a következõképpen változik:
– [5 1] helyett [5 5] a vontató gördülõ állomány,
– [5 2] helyett [5 6] a vontatott személyszállító jármûvek,
– [5 3] helyett [5 7] a kocsik,
– [5 4] helyett [5 8] a különleges jármûvek esetében.

Dokumentum altípusa

Vasútvállalatok engedélyei
Egyéb
A. rész
B. rész
Egyéb
A. rész
B. rész
Egyéb

Pl. különféle bejelentett
szervezetek
Vontató gördülõ állomány
Vontatott személyszállító
jármûvek
Kocsik
Különleges jármûvek
Fenntartva (egyenként
10 altípus)

mezõnél (számláló) rendelkezésre álló 4 számjegyet, a 2. mezõ elsõ két számjegye ennek

mezõnél (számláló) rendelkezésre álló 4 számjegyet, a 2. mezõ elsõ két számjegye ennek

mezõnél (számláló) rendelkezésre álló 4 számjegyet, a 2. mezõ elsõ két számjegye ennek

mezõnél (számláló) rendelkezésre álló 4 számjegyet, a 2. mezõ elsõ két számjegye ennek

3. MEZÕ: KIÁLLÍTÁS ÉVE (4 SZÁMJEGYÛ SZÁM)
Ez a mezõ mutatja azt az évet (a megadott formátumban: éééé, azaz 4 számjeggyel), amelyben az engedélyt
kiállították.
4. MEZÕ: SZÁMLÁLÓ
A számláló egy növekvõ szám lesz, amelyet minden egyes tanúsítvány kiállítását követõen eggyel növelni kell, tekintet
nélkül arra, hogy új, meghosszabbított vagy frissített/módosított tanúsítványról van szó. Egy tanúsítványra utaló
számot akkor sem lehet újrahasználni, ha a tanúsítványt visszavonták, vagy az engedélyt felfüggesztették.
A számláló minden évben lenullázódik.
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Hozzáférési jogok
A nemzeti jármûnyilvántartásban szereplõ adatokhoz való hozzáférési jogokat a következõ táblázat sorolja fel
az alábbiakban meghatározott hozzáférési kódok használatával:
Hozzáférési kód

0.
1.
2.
3.
4.
Szerv

„XX” NYSZ/NBH
Más NBH/NYSZ

ERA
Üzembentartók

Jármûpark-üzemeltetõk

Tulajdonosok

VV
PM
FSZ és SZSZ

Más jogszerû
felhasználók

Hozzáférés típusa

Nincs hozzáférés
Korlátozott megtekintés (feltételek a „Megtekintési jogok” oszlopban)
Korlátlan megtekintés
Korlátozott megtekintés és frissítés
Korlátlan megtekintés és frissítés
Meghatározás

a hatóság
Más nemzeti
biztonsági
hatóságok, vagy
nyilvántartó szervek
Európai Vasúti
Ügynökség
Jármû
üzembentartója

Megtekintési jogok

Frissítési jogok

7. tétel

Minden egyéb
tétel

Minden adat
Minden adat

Minden adat
Nincs

4
2

4
2

Minden adat

Nincs

2

2

Nincs

1

1

Nincs

1

1

Nincs

1

1

Nincs

0

1

Nincs

0

1

Nincs

2

2

Nincs

0

1

Az általa üzemben
tartott jármûvek
minden adata
Azon jármûvek,
Az üzembentartó
által megbízott jármû amelyek
üzemeltetésével õt
üzemeltetõk
az üzembentartó
megbízta
A jármû tulajdonosa A tulajdonában lévõ
jármûvek minden
adata
Vasúti társaság
Minden adat
a jármûszám alapján
Pályahálózat-mûköd- Minden adat
tetõ
a jármûszám alapján
Minden adat
A tagállam által
a felülvizsgálat vagy
bejelentett
ellenõrzés tárgyát
felülvizsgálati és
képezõ jármûvekrõl
ellenõrzõ szervek
Alkalmanként
A NBH vagy az ERA
által elismert minden meghatározandó,
az idõtartam
alkalmi felhasználó
korlátozható
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A rendelet hatálybalépésekor üzemben lévõ vasúti jármûvek bejegyzése a nemzeti jármûnyilvántartásba
Tételszám

Tétel címe

bejegyzés szükségessége

1. tétel

Pályaszám

kötelezõ

2. tétel:

Tagállam és nemzeti
biztonsági hatóság

kötelezõ

3. tétel

Gyártási év

kötelezõ

4. tétel:

EK-hivatkozás

5. tétel:

Hivatkozás
a jármûnyilvántartásra
(RRS)

Csak akkor rögzítendõ, ha
rendelkezésre áll.
Csak akkor rögzítendõ, ha
rendelkezésre áll.

Megjegyzés

a) A 12 számjegyû azonosító számmal
már rendelkezõ jármûvek megtartják
jelenlegi számukat. A 12 számjegyû
azonosítót minden módosítás nélkül kell
nyilvántartásba venni.
Fõ országkóddal és elõzõleg kiadott
egyéni kóddal is rendelkezõ országok:
* Németország: fõ országkód 80,
AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn)
egyéni kód 68,
* Svájc: fõ országkód 85,
BLS (Bern–Lötschberg–Simplon
Eisenbahn) egyéni kód 63,
* Olaszország: fõ országkód 83,
FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio)
egyéni kód 64,
Magyarország: fõ országkód 55,
GySEV/ROeEE (Gyõr–Sopron–Ebenfurti
Vasút Részvénytársaság/
Raab–Ödenburg–Ebenfurter Eisenbahn)
egyéni kód 43.
A jármûvek megtartják jelenlegi
számukat. A 12 számjegyû azonosítót
minden módosítás nélkül kell
nyilvántartásba venni6.
Az IT-rendszernek mindkét kódot
(fõ országkód és egyéni kód) ugyanazon
országhoz tartozóként kell felismernie.
b) Nemzetközi forgalomban használt
12 számjegyû azonosító szám nélküli
jármûvek
Kétlépéses eljárást kell alkalmazni:
* a nemzeti jármûnyilvántartásban
a jármû jellemzõi szerint meghatározott
12 számjegyû azonosítót kell kiosztani
(az OPE TSI szerint). Az IT-rendszernek ezt
a bejegyzett számot a jelenlegi
jármûszámhoz kell kötnie,
* a 12 számjegyû azonosítót magára
a jármûre 6 éves idõszakon belül kell
alkalmazni.
c) Belföldi forgalomban használt
12 számjegyû azonosító szám nélküli
jármûvek
A „tagállam” tételnek mindig azon
tagállamra kell utalnia, amely nemzeti
jármûnyilvántartásába a jármûvet
bevezetik. A „nemzeti biztonsági hatóság”
tétel a jármû forgalombahelyezési
engedélyét kiadó szervre utal.
Amennyiben a gyártási év nem ismert
pontosan, megközelítõleges évszámot
kell beírni.

30494

MAGYAR KÖZLÖNY

Tételszám

Tétel címe

6. tétel:

Korlátozások

7. tétel:

Tulajdonos

8. tétel:
9. tétel:

Üzembentartó
Karbantartásért felelõs
szervezet
Visszavonás

10. tétel:
11. tétel:

A jármûvet engedélyezõ
EGT-államok

12. tétel:

Engedély száma

13. tétel:

Forgalomba helyezés

*
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Megjegyzés

Csak akkor rögzítendõ,
ha rendelkezésre áll.
Csak akkor rögzítendõ,
ha rendelkezésre áll, és ha
az üzembentartótól eltér
kötelezõ
kötelezõ
adott esetben
alkalmazandó
adott esetben
alkalmazandó

Rendszerint a RIV és RIC, valamint kétvagy többoldalú megállapodások hatálya
alá tartozó kocsikat és jármûveket
ilyenként veszik nyilvántartásba. Ha ez
az információ rendelkezésre áll, azt ennek
megfelelõen kell rögzíteni.

Csak akkor rögzítendõ,
ha rendelkezésre áll.
kötelezõ

Amennyiben a forgalomba helyezés
idõpontja nem ismert pontosan,
megközelítõleges évszámot kell beírni.

Mindamellett az AAE, BLS, FNME és GySEV/ROeEE valamennyi forgalomba helyezett új jármûvének szabványos országkódot kell adni.

5. melléklet a 31/2010. (XII. 23.) NFM rendelethez
Engedélyezett jármûvek szabványos nyilvántartási ûrlapja(1)
Kérelem célja:

Új nyilvántartásba vétel

Módosítás

(2)

Visszavonás

A JÁRMÛ ADATAI
0. Pályaszám(3) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ – _
2. Az engedélyezési kérelem szerinti EGT-állam és nemzeti biztonsági hatóság
2.1. EGT-állam: _ _
2.2. Nemzeti biztonsági hatóság megnevezése: .......................................................................................................................................
3. Gyártási év: _ _ _ _
4. EK-hivatkozás
4.1. A nyilatkozat kelte: _ _ _ _ _ _ _ _
4.2. EK-hivatkozás: ................................................................................................................................................................................................
4.3. Kibocsátó szerv neve: ..................................................................................................................................................................................
4.4. Cégjegyzékszám: ..........................................................................................................................................................................................
A szervezet címe
4.5. Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................................
4.6. Város: .................................................................................................................................................................................................................
4.7. Országkód: ......................................................................................................................................................................................................
4.8. Irányítószám: ..................................................................................................................................................................................................
5. Hivatkozás a jármûnyilvántartásra (RRS)
5.1. A nyilvántartásért felelõs szerv: ...............................................................................................................................................................
A szervezet címe
5.2. Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................................
5.3. Város: .................................................................................................................................................................................................................

(1)
(2)
(3)

Ezen ûrlapot elektronikus formában is be lehet nyújtani.
A módosítandó tétel elõtti négyzetet is meg kell jelölni.
Elsõ nyilvántartásba vételkor nem kell kitölteni.
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5.4. Országkód: ......................................................................................................................................................................................................
5.5. Irányítószám: ..................................................................................................................................................................................................
5.6. E-mail cím: .......................................................................................................................................................................................................
5.7. Hivatkozás a jármûnyilvántartásra: ........................................................................................................................................................
6. Korlátozások
6.1. Korlátozások (kód): _ _ _, _ _ _, _ _ _, _ _ _, _ _ _, _ _ _, _ _ _, _ _ _, _ _ _, _ _ _, _ _ _
_ _ _, _ _ _, _ _ _, _ _ _, _ _ _, _ _ _, _ _ _, _ _ _
6.2. Korlátozások (szöveg): ................................................................................................................................................................................
A JÁRMÛÉRT FELELÕS SZERVEK ADATAI
7. Tulajdonos
7.1. A szervezet neve: ..........................................................................................................................................................................................
7.2. Cégjegyzékszám: ..........................................................................................................................................................................................
A szervezet címe
7.3. Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................................
7.4. Város: .................................................................................................................................................................................................................
7.5. Országkód: ......................................................................................................................................................................................................
7.6. Irányítószám: ..................................................................................................................................................................................................
8. Üzembentartó
8.1. A szervezet neve: ..........................................................................................................................................................................................
8.2. Cégjegyzékszám: ..........................................................................................................................................................................................
A szervezet címe
8.3. Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................................
8.4. Város: .................................................................................................................................................................................................................
8.5. Országkód: ......................................................................................................................................................................................................
8.6. Irányítószám: ..................................................................................................................................................................................................
8.7. Üzembentartói jelzés (VKM): ....................................................................................................................................................................
ÜZEMELTETÉSI ADATOK
9. A karbantartásért felelõs szerv
9.1. A szervezet neve: ..........................................................................................................................................................................................
A szervezet címe
9.2. Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................................
9.3. Város: .................................................................................................................................................................................................................
9.4. Országkód: ......................................................................................................................................................................................................
9.5. Irányítószám: ..................................................................................................................................................................................................
9.6. E-mail cím: .......................................................................................................................................................................................................
10. Visszavonás
10.1. Módja (kód): _ _ _
10.2. Dátum: _ _ _ _ _ _ _ _
11. A jármûvet már engedélyezõ tagállamok: ...........................................................................................................................................
A nyilvántartásba vételt kérelmezõ szerv azonosítója:
Kelt: _ _ _ _ _ _ _ _
Felelõs tisztviselõ neve és aláírása: ...................................................................................................................
BIZTONSÁGI HATÓSÁGI HIVATKOZÁSOK
1.1. Kiadott pályaszám(1) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ – _
12. Engedély száma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
13. Forgalomba helyezés
13.1. Engedély kelte: _ _ _ _ _ _ _ _
13.2. Engedély érvényességének vége: _ _ _ _ _ _ _ _

(1)

Több, azonos sorozatú vagy rendszerû jármû felsorolása csatolható.
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Kérelem beérkezési dátuma: _ _ _ _ _ _ _ _
Visszavonás dátuma: _ _ _ _ _ _ _ _
Az egy vagy több jármû-nyilvántartási tétel módosítását kérelmezõ szerv:
* megjelöli a „Módosítás” rovatot,
* megjelöli az európai jármûszámot (1. tétel),
* megjelöli a módosítandó tétel(ek)re vonatkozó rovatot,
beírja a módosított tétel(ek)hez tartozó új tartalmat, majd továbbítja az ûrlapot bármely olyan tagállam nyilvántartó szervéhez, ahol a jármûvet
nyilvántartásba vették.

6. melléklet a 31/2010. (XII. 23.) NFM rendelethez
A 12 JEGYÛ PÁLYASZÁM KIALAKÍTÁSA:
HAGYOMÁNYOS TRANSZEURÓPAI VASÚTI VONTATÓJÁRMÛVEK VÁROSI, ELÕVÁROSI KÖTÖTTPÁLYÁS
KÖZFORGALMÚ KÖZLEKEDÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ JÁRMÛVEI KESKENY NYOMKÖZÛ VASUTAK JÁRMÛVEI
1. Bevezetés
Az egységes kialakítású, 12 jegyû pályaszámon alapul az Európai Közösségek Bizottságának a 96/48EK és a 2001/16/EK
irányelv 14. cikkének (4) és (5) bekezdésében elõírt nemzeti jármûnyilvántartás közös elõírásainak elfogadásáról szóló
2007/756/EK határozata. A vontatójármûvek pályaszámai képzésének részletes szabályai a transzeurópai
hagyományos vasúti rendszer üzemeltetési és forgalomirányítási alrendszerével kapcsolatos kölcsönös
átjárhatóságára vonatkozó mûszaki elõírásokról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: ÁME) P. mellékletében
elõírtak figyelembevételével az alábbiakban találhatók.
Az egységes vasúti jármûnyilvántartás miatt szükségessé vált, hogy az irányelv hatálya alá nem tartozó, de a hatóság
feladatkörébe tartozó valamennyi vasúti jármû bekerüljön a nemzeti jármûnyilvántartásba. Elõzõek miatt az alábbiak
szerint kell meghatározni a 12 jegyû pályaszámot az irányelv és az ÁME P. mellékletének hatálya alá nem tartozó, helyi-,
elõvárosi-, térségi- és saját célú vasúti pályahálózaton üzemeltetett valamennyi vasúti jármûnél.
1.1. Számozási alapelvek:
Az ÁME P. melléklet Általános megjegyzéseinek követelményei miatt a vontatójármûveknek egy adott tagállamon
belül 6 számjegy alapján is egyértelmûen azonosíthatónak kell lennie. Az új pályaszám rendszer kidolgozásánál
alapelvként szerepel a jelenlegi pályaszám formátum lehetséges megtartása is.
A jármûsorozatokon belül a jármûvek meglévõ sorszáma változatlan marad, tehát a már leselejtezett jármûvek helyei
üresen maradnak. Új jármûsorozatok számozásánál azonban a sorszámok 001-gyel kezdõdnek és folyamatosan,
kihagyás nélkül lesznek kiadva.
A motorvonatok pályaszámának meghatározásánál a motorvonat hajtott tengelyeinek száma a mértékadó, nem
a jármûegységé (pl. a 6341 típusnak 4 db hajtott kerékpárja van, míg az egyes jármûegységeknek csak 2–2).
Az ÁME P. mellékletében leírtak alapján a jármûvek homlokfalán a tulajdonos/üzemben tartó a 12 jegyû pályaszámtól
eltérõ, egyedi megjelölést is alkalmazhat, ezért a jelenleg használt pályaszám elvben ott továbbra is megmaradhat.
Ilyen megjelölés azonban nem alkalmazható a jelenleg is 12 jegyû pályaszámot viselõ, de új 12 jegyû pályaszámot
kapó jármûveknél, azok nem viselhetik tovább a korábbi homlokfeliratot. Új jármûsorozatok esetén, a jármû
homlokfalán a 12 jegyû pályaszámból az 5–11. számjegyeket kell feliratozni, ellenõrzõ szám nélkül, a pályaszámnál
szereplõ bontásban, (pl. 431 001; 1106 001). Amennyiben az 5. karakter helyén „0” áll, azt nem kell feltüntetni.
Az üzemképes és esetenként, vagy rendszeresen közlekedõ történelmi (múzeumi, nosztalgia) jármûveket az egységes
nemzeti jármûnyilvántartásba való felvétel miatt el kell látni az új elveknek megfelelõ, 12 jegyû pályaszámmal. Ezt
a jármûvön is fel kell tüntetni, ugyanakkor az alkalmazott eredeti pályaszám továbbra is használható.
Megjegyzés: a megõrzött gõzmozdonyok megtartják eredeti pályaszámukat (220,194-tõl 490,058-ig. Az ezek számára
fenntartott számok* – az értelmezhetõ összeállítások – vontatójármûvek részére nem lesznek kiadva.
A 8. számjegyben is eltérõ a számkód feloldása, mint általában!
*– fenntartott számok: 220,*** 324,*** 341,*** 424,*** 490,***
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2. Transzeurópai hagyományos vasúti vontatójármûvek új, 12 jegyû pályaszámai
Elsõ számjegy:gX XX XXXX XXX – X
9
– vontató- (és speciális) jármûvek
Második számjegy:Xg XX XXXX XXX – X
0
gõz-, hibridmozdony, városi vasutak és trolibusz
1
villamos mozdony (V³100 km/h)
2
3
4
5
6
7
8
9

dízel mozdony (V³100 km/h)
nagysebességû villamos motorkocsi/vonat (V<190 km/h)
villamos motorkocsi/vonat (V³190 km/h)
dízel motorkocsi/vonat
különleges mellék–, vagy pótkocsi*
villamos tolatómozdony (V<100 km/h)
dízel tolatómozdony (V<100 km/h)
speciális, építési és karbantartási jármûvek

* hajtott tengellyel rendelkezõ betétkocsi, vagy olyan különleges (betét-)kocsi, amely nélkül a (motor)vonat nem, vagy csak korlátozottan üzemképes.

Amennyiben a második számjegy 0, az 5. – 8. jegyek értelmezése eltér az alább leírtaktól!
Harmadik és negyedik számjegyek:XX gg XXXX XXX – X
55 – a magyarországi vasutak kódszáma
A GYSEV Zrt. állományában levõ jármûveken a „43” kód tovább alkalmazható, de új jármûveknél már az egységes
országkódot kell alkalmazni.
Ötödik számjegy:XX XX gXXX XXX – X
A motorvonatok számozásánál alapelvként lett meghatározva, hogy minden kocsiszekrénynek külön pályaszámmal
kell rendelkeznie, ezért az ötödik számjegyet erre a megjelölésre alkalmazzuk.
Az egyes számjegyek jelentése a következõ:
(0–7 és 9: normál nyomtávolságú jármûvek!)
0
– egytagú egység (minden mozdony és motorkocsi)
1
– többtagú egység A. (kocsija) jármûegysége
2
– többtagú egység B. kocsija
3
– többtagú egység 3. kocsija
4
– többtagú egység 4. kocsija
5
– többtagú egység 5. kocsija
6
– többtagú egység 6. kocsija
7
– csatolt – 10-nél több tengelyû mozdony (ekkor a 6. helyen a hajtott kerékpárok száma n–10 áll –
pl. 12 tengelyes jármû. jelölése 9x 55 72xx xxx-x
8
– eltérõ nyomtávú egység (mozdony és motorkocsi)
9
– speciális jármûvek, az ÁME P.11. melléklete szerint.
Hatodik, hetedik és nyolcadik számjegyek:XX XX Xggg XXX – X
A jármû sorozatszámát jelölik, az alábbiak szerint:
Hatodik számjegy:
– a hajtott kerékpárok számát jelzi
Hetedik számjegy:
– „folyószám”, a hajtott kerékpárok száma szerint azonos csoportba tartozó jármûvek közti megkülönböztetés
A hatodik és hetedik számjegy a mozdonyok esetében – általában – változatlanul a ma használatos (típus-) jelölés
lehet.
Nyolcadik számjegy:
Az OPE TSI követelményei miatt – 6 számjegy is egyértelmûen azonosíthatóvá tegye az adott jármûvet – kialakított
kódszám a következõ:
0
– villanymozdony – sorozaton belüli változat
1
– villanymozdony – sorozaton belüli változat
2
– villanymozdony – sorozaton belüli változat
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villanymozdony – sorozaton belüli változat
villamos motorkocsi – sorozat
villamos motorvonat – sorozat
dízel motorvonat – sorozat
dízel motorkocsi – sorozat
dízelmozdony – sorozaton belüli változat
dízelmozdony – sorozaton belüli változat

Kilencedik, tízedik és tizenegyedik számjegyek:XX XX XXXX ggg – X
A jármû adott sorozaton belüli sorszáma, vagy a jelenlegi sorozaton belül viselt sorszáma („folyószám”).
A jelenlegi pályaszám utolsó 3 számjegyét a legtöbb esetben változatlanul meg lehet hagyni, villamos mozdonyoknál
minden esetben:
pl.: V43 1234 = 91 55 0431 234-x
Amennyiben a jelenlegi pályaszám második csoportja csak 3 jegyû, a nyolcadik pozícióban a (hozzáadott) szám
villamos mozdonynál: 0
pl.: V63 004 = 91 55 0630 004 – 4
dízel mozdonynál: 8
pl.: M61 017 = 92 55 0618 017 – 9
Abban az esetben, ha a pályaszám más felépítésû, az alábbi az eljárás:
pl.: 1047 001 = 91 55 0470 001 – 1
Megjegyzés: Kivétel a gõzmozdonyok pályaszáma, itt a hatodik-hetedik-nyolcadik számjegy adja a sorozatszámot,
a kilencedik-tizedik-tizenegyedik az egyes sorozatokon belüli sorszám. Amennyiben a régi pályaszám sorszámot
tartalmazó szakasza négyjegyû lenne, a 12 jegyû átírásnál egyszerûsítéssel kell élni.
pl.: 424 009 = 90 55 0424 009 – 4,
de: 324 1564 = 90 55 0324 564 – 9
Amennyiben – és ez csak elvi lehetõség – a meglevõ gõzmozdony sorozatszámokkal 6 jegyében azonos pályaszám
adódna más jármûvekre, úgy azt a (sorozat-)számot már foglaltnak kell tekinteni, nem kiadható.
Tizenkettedik számjegy:XX XX XXXX XXX – g
Ez az ellenõrzõ számjegy. Számítása az ÁME P.3. melléklete szerint.
Példák:
V46 012
97 55 0460 012-x
M44 321
98 55 0448 321-x
M62 508
98 55 8628 508-x
Bzmot 234
95 55 0117 234-X
6341 012
95 55 1416 012-x és 95 55 2416 012-x
3. Helyi és elõvárosi pályahálózaton közlekedõ vasúti jármûvek 12 jegyû pályaszámai
3.1. „Motorkocsik, motorvonatok, gumikerekes („kétéltû”) vasúti jármûvek (trolibuszok)
A bevezetõben említettek szerint ezekre a jármûvekre az irányelv elõírásai nem vonatkoznak, ennek ellenére
az egységes nemzeti jármûnyilvántartás kialakítása érdekében szükséges az azonos számformátumot, nyilvántartási
rendszert alkalmazni.
A 12 jegyû pályaszámot a városi jármûveken általános esetekben elegendõ – hatósági azonosítóként – az azt
tartalmazó „pályaszám-táblán” az „A” végen levõ vezetõállásban a fülke belsõ falán a mennyezet alatt, ennek
hiányában a homlokfal belsõ felületén a mennyezet alatt elhelyezni (l. 5. sz. melléklet). A pályaszám táblák kivitelét
a 4. sz. melléklet tartalmazza.
Elsõ számjegy:
9
– vontatójármû
Második számjegy:
0
– vagyis gõz-, hibrid stb. mozdony, „városi vasutak”
Harmadik és negyedik számjegyek: 55, a magyarországi vasutak kódszáma.
Ötödik számjegy:
– a jármû felépítésére vonatkozó kódszám:
0
– egytagú („motorkocsi”)
pl.: T5C5
1
– csatolt vonategység 1. tagja (A kocsi)
pl.: MXa/1
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2
– csatolt vonategység 2. tagja (B kocsi)
3
– csatolt vonategység 3. tagja (középsõ kocsi)
4
– csuklós, két, vagy háromtagú, négytengelyes
5
– csuklós, kéttagú, háromtengelyes (csuklós-trolibuszok)
6
– csuklós, kéttagú, hattengelyes
7
– tartalék
8
– csuklós, háromtagú, nyolctengelyes
9
– csuklós, háromnál több tagú
Hatodik számjegy:
– a jelleg kódolása:
0
földalatti-vasút („hagyományos”)
1
földalatti gyorsvasút (metró)
2
közúti vasút (villamos) – hagyományos, legnagyobb szélesség <2400 mm
3
közúti vasút (villamos) – hagyományos legnagyobb szélesség ³2400 mm
4

pl.: MXa/3
pl.: PXXVIIIa/2
pl.: KT4D, FVV
pl.: IK–280T
pl.: KCSV6
–
pl.: KCSV7
pl.: COMBINO

közúti vasút (villamos) – földalatti közlekedésre is alkalmas, legnagyobb szélesség £2400 mm

közúti vasút (villamos) – földalatti közlekedésre is alkalmas, legnagyobb szélesség ³2400 mm
6
elõvárosi gyorsvasút – hagyományos
7
elõvárosi gyorsvasút – földalatti közlekedésre is alkalmas
8
trolibusz
9
speciális, kötöttpályás közúti jármû (pl. dízel-elektromos hajtású autóbusz)
Hetedik számjegy:
– a jármû üzemi jellemzõit tartalmazza:

5

Kódszám

Vezetõállások

ajtók_oldalon

padlószint jellemzõje

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
0
1
0
0
1
0
0
1
*

1
2
2
1
2
2
1
2
2
*

A
A
A
N
N
N
M
M
M
*

N – normál padlószint: fellépõ + 1 lépcsõ
A – alacsony padlószint: fellépõ, +lépcsõ nincs
M – magas padlószint: fellépõ + 2 lépcsõ
* – egyéb jármû, ami 0–8-ig nem besorolható
A padlószint besorolása változó szint esetén a kedvezõbb adat szerint történik.
– a vezetõállások oszlop értelmezése – a jármûvek jellemzõi alapján – nem azonos a motorkocsiknál szereplõvel!
Nyolcadik számjegy: 6
A városi közlekedés jármûveinek egyértelmû négyjegyû azonosítója miatt, egyetlen ezres sorozat elegendõ
a pótkocsik beszámozására. Az esetlegesen üzemben tartott UV pótkocsik jórészt olyan sorozatba esnek, ahol eddig is
voltak ilyen pályaszámmal ellátott jármûvek.
Átírási példák:
pl.:6032 pályaszámú BKV („Füzesi”) UV pótkocsi–>50 55 0246 032–0
pl.:300 pályaszámú MKV SGP C3 pótkocsi–>50 55 0266 300–6
De eltérõ a rendszer – egyedileg – nosztalgia (muzeális) kocsikra:
pl.:5807 pályaszámú BKV („MVG”) UV pótkocsi–>50 55 0245 807–6
Kilencedik számjegy:
Az eredeti pályaszám eleme, vagy, ha kétjegyû az eredeti pályaszám: 0.
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Tízedik tizenegyedik számjegyek:
– az eredeti pályaszám eleme – az utolsó két karakter
Tizenkettedik számjegy:
Az ÁME P.3 melléklete szerinti ellenõrzõ szám.
3.2. Helyi és elõvárosi pályahálózaton közlekedõ vasúti jármûvek teherkocsijai, önjáró munkagépei:
Ezeket a jármûveket felhasználási területük figyelembevételével az ÁME P. melléklete szerint, teherkocsiként, vagy
különleges jármûként kell 12 jegyû pályaszámmal ellátni.
4. Keskeny-nyomközû vasutak jármûveinek 12 jegyû pályaszámai
4.1. Keskeny nyomtávú mozdonyok, motorkocsik
Jármûvek számozása megegyezik az elõzõ fejezetben, a normál nyomtávolságú vontatójármûvekre vonatkozó
elõírásokkal.
Az 5. számjegyben a „8” szám az eltérõ nyomtáv, a keskeny nyomközû jármûvek megkülönböztetését szolgálja,
a további számjegyeket jelentése a 2. fejezetben leírtakkal megegyezik. Amennyiben egy adott jármûsorozatban
a jármû jelenlegi sorszáma 4 számjegyû, a második karakter „0” számjegye figyelmen kívül marad, hogy az egyezéseket
kizárjuk.
Pl. 490.2005
90 55 8490 205-x
Mk48.2012
98 55 8488 212-x
Mk49.1001
98 55 8488 101-x
A gõzmozdonyok pályaszám meghatározása itt is az eredeti, jelenlegi pályaszám alapján, annak lehetõség szerinti
meghagyásával történik.
Pl. 490.053
90 55 8490 053-x
4.2. Vontatott jármûvek
Személyszállító kocsik
A nagyvasúti személykocsik számozásával összhangban a 12 karakteres számozásnál az ÁME P. melléklet – UIC 438–1
döntvényén lapuló – szerinti számozást kell alkalmazni.
4.3. Teherszállító kocsik
A normál nyomtávolságú teherkocsik számozásával összhangban a 12 karakteres számozásnál az ÁME P. mellékletén
alapuló számozást kell alkalmazni. Eltérést a keskeny nyomtávolságú egyedi jármûtípusok miatt kell alkalmazni,
a jármûtípushoz rendelt eddigi fõsorozatjel átvételével:
G fedett teherkocsik
J Nyitott teherkocsik
L Lórék
N Põre kocsik
U Csillék, önürítõs kocsik
Az alsorozatjeleket a kocsitípusra jellemzõen, az ÁME P. melléklete szerint kell meghatározni.
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A nemzeti fejlesztési miniszter 32/2010. (XII. 23.) NFM rendelete
a villamos energia rendszerhasználati díjakról szóló
119/2007. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 11. és 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 89. §
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

A villamos energia rendszerhasználati díjakról szóló 119/2007. (XII. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) a következõ
9. §-sal egészül ki:
„9. § Az 1. számú melléklet I. fejezetének 4. és 5. pontja
a) a villamos energia határokon keresztül történõ kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési
feltételekrõl szóló, 2003. június 26-i 1228/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b) az átvitelirendszer-üzemeltetõk közötti ellentételezésre és az átviteli díjak szabályozásának közös elveire
vonatkozó iránymutatás megállapításáról szóló, 2010. szeptember 2-i 774/2010/EU bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

2. §

Az R. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. § Az 1. számú melléklet I. fejezetének 4. és 5. pontja
a) a villamos energia határokon keresztül történõ kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési
feltételekrõl és az 1228/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2009. július 13-i 714/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet,
b) az átvitelirendszer-üzemeltetõk közötti ellentételezések mechanizmusára és az átviteli díjak szabályozásának
közös elveire vonatkozó iránymutatás megállapításáról szóló, 2010. szeptember 23-i 838/2010/EU bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

3. §

(1)
(2)
(3)
(4)

Az R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
Az R. 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
Az R. 2. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
Az R. 4. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. §

Az R. 4. § (1) bekezdésében a „az Európai Parlament és a Tanács a villamos energia határokon keresztül történõ
kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekrõl szóló, 2003. június 26-i 1228/2003/EK
rendeletében (a továbbiakban: 1228/2003/EK rendelet)” szövegrész helyébe a „az Európai Parlament és a Tanács
a villamos energia határokon keresztül történõ kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekrõl
és az 1228/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2009. július 13-i 714/2009/EK rendeletében
(a továbbiakban: 714/2009/EK rendelet)” szöveg lép.

5. §

Az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energiának az átviteli rendszerirányító által történõ szétosztásáról és
a szétosztás során alkalmazható árak meghatározásának módjáról szóló 109/2007. (XII. 23.) GKM rendelet 12. §-a
a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A KÁT átvevõk vonatkozásában a 3. § (1a) bekezdésében foglaltakat 2011. február 1-jétõl kell alkalmazni.”

6. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2011. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 2. §, a 3. § (2) bekezdése, a 4. § és a 2. melléklet 2011. március 3-án lép hatályba.
(3) Ez a rendelet 2011. március 4-én hatályát veszti.

7. §

(1) E rendelet 1. §-a, 3. § (1) bekezdése, valamint 1. melléklete
a) a villamos energia határokon keresztül történõ kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési
feltételekrõl szóló, 2003. június 26-i 1228/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b) az átvitelirendszer-üzemeltetõk közötti ellentételezésre és az átviteli díjak szabályozásának közös elveire
vonatkozó iránymutatás megállapításáról szóló, 2010. szeptember 2-i 774/2010/EU bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
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(2) E rendelet 2. §-a, 3. § (2) bekezdése, 4. §-a valamint a 2. melléklete
c) a villamos energia határokon keresztül történõ kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési
feltételekrõl és az 1228/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2009. július 13-i 714/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet,
d) az átvitelirendszer-üzemeltetõk közötti ellentételezések mechanizmusára és az átviteli díjak szabályozásának
közös elveire vonatkozó iránymutatás megállapításáról szóló, 2010. szeptember 23-i 838/2010/EU bizottsági
rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 32/2010. (XII. 23.) NFM rendelethez
„1. számú melléklet a 119/2007. (XII. 29.) GKM rendelethez

A villamos energia rendszerhasználat legmagasabb hatósági díjai (áfa nélkül)
I.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.

4.1.1.
4.1.2.
4.2.
4.2.1.

4.2.2.
5.

ÁTVITELI-RENDSZERIRÁNYÍTÁSI DÍJ ÉS RENDSZERSZINTÛ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA
Az átviteli vagy az elosztó hálózatra közvetlenül vagy közvetve csatlakozó, a villamos energia rendszert vételezésre
használó rendszerhasználó az 1.1. és az 1.2. pontban meghatározott mértékû díjakat köteles megfizetni:
Átviteli-rendszerirányítási díj:
1,272 Ft/kWh
Rendszerszintû szolgáltatások díja:
0,637 Ft/kWh
Az átviteli vagy az elosztó hálózatra csatlakozó erõmû a villamos energia rendszer betáplálási célú használatáért a 2.1.
és a 2.2. pontban meghatározott mértékû díjakat köteles megfizetni:
Átviteli-rendszerirányítási díj:
0 Ft/kWh
Rendszerszintû szolgáltatások díja:
0 Ft/kWh
Az átviteli hálózatra csatlakozó elosztó a 3.1. és a 3.2. pontban meghatározott mértékû díjakat köteles megfizetni:
Átviteli-rendszerirányítási díj:
2,159 Ft/kWh
Rendszerszintû szolgáltatások díja:
0,637 Ft/kWh
Rendszerösszekötõ vezetéken keresztül történõ villamos energia kiszállítás esetén a szállítást végzõ a 4.1. és
a 4.2. pontban meghatározott mértékû díjakat köteles megfizetni:
A 1228/2003/EK rendelet 3. cikkében, valamint az átvitelirendszer-üzemeltetõk közötti ellentételezésre és az átviteli
díjak szabályozásának közös elveire vonatkozó iránymutatás megállapításáról szóló 2010. szeptember 2-i
774/2010/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 774/2010/EU rendelet) Melléklete A. részének 7.2. és 7.3. pontjaiban
foglaltak végrehajtására az átviteli rendszerirányító által kötött szerzõdésben részes országba történõ kiszállítás
esetén:
Átviteli-rendszerirányítási díj:
0 Ft/kWh
Rendszerszintû szolgáltatások díja:
0 Ft/kWh
Egyéb országba történõ kiszállítás esetén:
átviteli-rendszerirányítási díj:
A 774/2010/EU rendelet Melléklete A. részének 7.2. és
7.3. pontjai alapján a magyar átviteli rendszerirányító
által közzétett érték és az MNB tárgynapi hivatalos
deviza középárfolyamának szorzata.
Rendszerszintû szolgáltatások díja:
0 Ft/kWh
Rendszerösszekötõ vezetéken keresztül történõ villamos energia beszállítás esetén a szállítást végzõ az 5.1. és
a 5.2. pontban meghatározott mértékû díjakat köteles megfizetni:
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A 1228/2003/EK rendelet 3. cikkében, valamint a 774/2010/EU rendelet Melléklete A. részének 7.2. és 7.3. pontjaiban
foglaltak végrehajtására az átviteli rendszerirányító által kötött szerzõdésben részes országból történõ beszállítás
esetén:
Átviteli-rendszerirányítási díj:
0 Ft/kWh
Rendszerszintû szolgáltatások díja:
0 Ft/kWh
Egyéb országból történõ beszállítás esetén:
Átviteli-rendszerirányítási díj:
A 774/2010/EU rendelet Melléklete A. részének 7.2. és
7.3. pontjai alapján a magyar átviteli rendszerirányító
által közzétett érték és az MNB tárgynapi hivatalos
deviza középárfolyamának szorzata.
Rendszerszintû szolgáltatások díja:
0 Ft/kWh.
ELOSZTÁSI DÍJ
Az 5. § (4) bekezdésében meghatározott rendszerhasználók a következõ díjakat kötelesek az elosztó részére
megfizetni:

Elosztói alapdíj

Elosztói
teljesítménydíj

Elosztói
forgalmi díj

Elosztói meddõ
energia díj

Elosztói
veszteség díj

Elosztói
menetrendkiegyensúlyozási díj

Ft/csatlakozási
pont/év

Ft/kW/év

Ft/kWh

Ft/kVArh

Ft/kWh

Ft/kWh

A) Az elosztó hálózatból vételezõk által és az elosztó hálózatról történõ villamos energia kiszállítás esetén [5. §
(4) bekezdés a) pont aa), ac) és a b) pont ba) alpont]
a)
Nagyfeszültségû
210 240
888
0,13
2,11
0,19
–
csatlakozás
105 120
496
0,73
2,54
0,29
–
b)
Nagy/középfeszültségû
transzformátorhoz
történõ csatlakozás
c)
Középfeszültségû
105 120
5 028
1,31
2,54
0,97
–
csatlakozás
d)
Közép/kisfeszültségû
transzformátorhoz
történõ csatlakozás
da) I.
3 504
–
3,96
3,52
1,82
0,45
db) II.
1 164
–
1,23
–
1,36
0,30
dc) III.
35 040
5 220
1,91
3,52
1,82
–
e)
Kisfeszültségû
csatlakozás
ea) I.
1872
–
9,59
3,52
3,08
0,45
eb) II.
624
–
2,97
–
2,30
0,30
ec) III.
35 040
7 788
4,29
3,52
3,08
–
B) Az elosztó hálózatba betáplálók által és az elosztó hálózatra történõ villamos energia beszállítás esetén [5. §
(4) bekezdés a) pont ab) és a b) pont bb) alpont]
a)
Nagyfeszültségû
0
0
0
0
0
–
csatlakozás
b)
Középfeszültségû
0
0
0
0
0
–
csatlakozás
c)
Kisfeszültségû
0
0
0
0
0
–
csatlakozás
2.

A 6. § (2) bekezdésében meghatározott felhasználók – az 1. pont szerinti díjakon felül – a következõ díjakat kötelesek
az elosztó részére megfizetni:
Közvilágítási elosztási díj: 9,67 Ft/kWh.”
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2. melléklet a 32/2010. (XII. 23.) NFM rendelethez
Az R. 1. számú melléklete I. fejezetének 4. és 5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. Rendszerösszekötõ vezetéken keresztül történõ villamos energia kiszállítás esetén a szállítást végzõ a 4.1. és
a 4.2. pontban meghatározott mértékû díjakat köteles megfizetni:
4.1. A 714/2009/EK rendelet 13. cikkében, valamint az átvitelirendszer-üzemeltetõk közötti ellentételezések
mechanizmusára és az átviteli díjak szabályozásának közös elveire vonatkozó iránymutatás megállapításáról szóló
2010. szeptember 23-i 838/2010/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 838/2010/EU rendelet) Melléklete A.
részének 7.2. és 7.3. pontjaiban foglaltak végrehajtására az átviteli rendszerirányító által kötött szerzõdésben részes
országba történõ kiszállítás esetén:
4.1.1. Átviteli-rendszerirányítási díj:
0 Ft/kWh
4.1.2. Rendszerszintû szolgáltatások díja:
0 Ft/kWh
4.2. Egyéb országba történõ kiszállítás esetén:
4.2.1. Átviteli-rendszerirányítási díj:
a 838/2010/EU rendelet Melléklete A.
részének 7.2. és
7.3. pontjai alapján az ENTSO-E által közzétett
érték és
az MNB tárgynapi hivatalos deviza középárfolyamának szorzata.
4.2.2. Rendszerszintû szolgáltatások díja:
0 Ft/kWh
5. Rendszerösszekötõ vezetéken keresztül történõ villamos energia beszállítás esetén a szállítást végzõ az 5.1. és
az 5.2. pontban meghatározott mértékû díjakat köteles megfizetni:
5.1. A 714/2009/EK rendelet 13. cikkében, valamint a 838/2010/EU rendelet Melléklete A. részének 7.2. és
7.3. pontjaiban foglaltak végrehajtására az átviteli rendszerirányító által kötött szerzõdésben részes országból történõ
beszállítás esetén:
5.1.1. Átviteli-rendszerirányítási díj:
0 Ft/kWh
5.1.2. Rendszerszintû szolgáltatások díja:
0 Ft/kWh
5.2. Egyéb országból történõ beszállítás esetén:
5.2.1. Átviteli-rendszerirányítási díj:
a 838/2010/EU rendelet Melléklete A.
részének 7.2. és
7.3. pontjai alapján az ENTSO-E által közzétett
érték és
az MNB tárgynapi hivatalos deviza középárfolyamának szorzata.
5.2.2. Rendszerszintû szolgáltatások díja:
0 Ft/kWh.”

3. melléklet a 32/2010. (XII. 23.) NFM rendelethez
1. Az R. 2. számú melléklete „A) Általános szabályok” fejezetének 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. Kétirányú mérés esetén az elszámolás alapját képezõ villamosenergia-mennyiségeket az adott mérési ponton
a kereskedelmi szabályzatban rögzített elszámolási mérési intervallumokban irányonként kell megállapítani, és
a forgalomarányos rendszerhasználati díjakat elszámolási idõszakonként a háztartási méretû kiserõmûvek esetében
a mérési intervallumokban mért, irányonként elkülönített és összegzett mennyiségek különbsége alapján, minden
más esetben az irányonként elkülönített és összegzett villamosenergia-mennyiségek alapján irányonként kell
megfizetni.”
2. Az R. 2. számú melléklete „B) Különös szabályok” fejezetének 2.3.1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.3.1. A díjfizetés alapját – a 2.3.2. pontban meghatározott eset kivételével – a hálózathasználati szerzõdésben
rögzített, a felhasználó által igényelt lekötött teljesítmény (kW) képezi. A lekötött teljesítmény a szerzõdéskötést
követõ 1 éves idõszakok során a naptári hónapok szerinti idõszakokra a rendelkezésre álló teljesítmény mértékéig
bármikor növelhetõ, a szerzõdéskötés éves fordulónapjain pedig – további 1 éves szerzõdéses idõszakra érvényesen –
mindkét irányban módosítható. Ha a szerzõdéskötés éves fordulónapján a lekötött teljesítményt nem módosítják,
az legalább további 1 évre érvényben marad, kivéve a szerzõdés megszûnésének esetét.”
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3. Az R. 2. számú melléklete B) Különös szabályok” fejezetének 2.3.4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.3.4. A kVA-ban meghatározott rendelkezésre álló (látszólagos) teljesítménybõl a legnagyobb leköthetõ
teljesítmény kW-ban kifejezett értékét
a) a meddõ energia mérése esetén cos fi = 1,
b) a meddõ energia mérésének hiányában cos fi = 0,9
értékkel kell kiszámítani.”
4. Az R. 2. számú melléklete „B) Különös szabályok” fejezetének 2.4.1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.4.1. Az elosztó hálózatra csatlakozó rendszerhasználók számára az elosztó hálózati engedélyes által legalább havi
gyakorisággal leolvasott – ennek hiányában a legutolsó végszámla (vagy elszámoló számla) alapján, vagy
a villamosenergia-ellátási szabályzatok szerint egy hónapra megállapított – villamos energia (egész számú kWh-ban
meghatározott) mennyisége jelenti a díjfizetés alapját.”

4. melléklet a 32/2010. (XII. 23.) NFM rendelethez
„4. számú melléklet a 119/2007. (XII. 29.) GKM rendelethez

Az átviteli rendszerirányító átviteli-rendszerirányítási díjból származó többletbevételének megosztása
Az átviteli rendszerirányító azon bevételi többletét, melyet az 1. számú melléklet I. fejezet 3.1. pont szerinti díjnak
az 1.1. pont szerinti díjat meghaladó része és a 2. számú melléklet B) fejezet 1.1.1. pont szerinti
villamosenergia-mennyiségek szorzataként realizál – e rendelet elõírásain alapuló, utólag adott árengedmény
jogcímen – a következõ arányok alapján köteles megosztani az elosztók között:
Elosztó

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.
ELMÜ Hálózati Kft.
ÉMÁSZ Hálózati Kft.
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
Összesen

Részarány

19,5%
0,0%
30,2%
21,8%
13,4%
15,1%
100,0%
”

A vidékfejlesztési miniszter 45/2010. (XII. 23.) VM rendelete
az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának
korlátozásáról szóló 16/2004. (X. 8.) KvVM rendelet módosításáról
A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés j) pontjának ja) alpontjában foglalt felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló
16/2004. (X. 8.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § Ez a rendelet
a) az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról
szóló, 2003. január 27-i 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk (1) és (3) bekezdésének, 3. cikkének,
4. cikk (1)–(2) bekezdésének, valamint mellékletének;
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b) az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való maximális koncentrációértékeinek
meghatározása céljából a 2000/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. augusztus 18-i
2005/618/EK bizottsági határozatnak;
c) az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló
2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének a mûszaki haladáshoz való hozzáigazítás céljából
történõ módosításáról szóló, 2005. október 13-i 2005/717/EK bizottsági határozatnak;
d) az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló
2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének a mûszaki haladáshoz való hozzáigazítás céljából
történõ módosításáról szóló, 2005. október 21-i 2005/747/EK bizottsági határozatának;
e) a 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének az ólom alkalmazására vonatkozó mentességek
tekintetében, a mûszaki haladáshoz való hozzáigazítás céljából történõ módosításáról szóló, 2006. április 21-i
2006/310/EK bizottsági határozatának;
f) a mûszaki fejlõdéshez történõ hozzáigazítás érdekében a 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
mellékletének a kristályüvegben található ólom alkalmazásai mentesítésének tekintetében történõ módosításáról
szóló, 2006. október 12-i 2006/690/EK bizottsági határozatának;
g) a mûszaki fejlõdéshez történõ hozzáigazítás érdekében a 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
mellékletének az ólom és a kadmium alkalmazásai mentesítésének tekintetében történõ módosításáról szóló, 2006.
október 12-i 2006/691/EK bizottsági határozatának;
h) a mûszaki fejlõdéshez történõ hozzáigazítás érdekében a 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
mellékletének a hatvegyértékû króm alkalmazásai mentesítésének tekintetében történõ módosításáról szóló, 2006.
október 12-i 2006/692/EK bizottsági határozatának;
i) az elemekrõl és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekrõl és -akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK
irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2006. szeptember 6-i 2006/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
11. cikkének;
j) a 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének az ólom és a kadmium alkalmazásaira vonatkozó
mentesítések tekintetében történõ, a mûszaki fejlõdéshez való hozzáigazítást szolgáló módosításáról szóló, 2008.
január 24-i 2008/385/EK bizottsági határozatának;
k) a 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének a mûszaki fejlõdéshez való hozzáigazítás
céljából, a száloptikai kommunikációs rendszerekben használt RIG Faraday-rotátorokban szennyezõdésként
elõforduló ólomra vonatkozó mentesség tekintetében történõ módosításáról szóló, 2009. június 4-i 2009/428/EK
bizottsági határozatának;
l) a 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének a mûszaki fejlõdéshez való hozzáigazítás
céljából, az ólom, a kadmium és a higany alkalmazásaira vonatkozó mentességek tekintetében történõ módosításáról
szóló, 2009. június 10-i 2009/443/EK bizottsági határozatának és
m) a 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének a tudományos és mûszaki fejlõdéshez való
hozzáigazítás céljából, a kadmium alkalmazásainak egyikére vonatkozó mentesség tekintetében történõ
módosításáról szóló, 2010. február 25-i 2010/122/EU bizottsági határozatának
való megfelelést szolgálja.”
2. §
3. §

Az R. melléklete e rendelet melléklete szerint módosul.
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
(2) Ez a rendelet a 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének a tudományos és mûszaki fejlõdéshez
való hozzáigazítás céljából, a kadmium alkalmazásainak egyikére vonatkozó mentesség tekintetében történõ
módosításáról szóló 2010. február 25-i 2010/122/EU bizottsági határozatnak való megfelelést szolgálja.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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Melléklet a 45/2010. (XII. 23.) VM rendelethez
[Melléklet a 16/2004. (X. 8.) KvVM rendelethez]
Az R. melléklet III. Kadmium táblázata a következõ 4. ponttal egészül ki:
„
(Veszélyes anyag

4.

Elektromos berendezés

A II–VI típusú félvezetõ anyagból készülõ,
szilárdtest-világítási vagy -kijelzõ
rendszerekben használt színátalakító
LED-ekben lévõ kadmium 2014. július 1-jéig.

Legnagyobb megengedett
mennyiség)

a fénykibocsátó terület
egy mm2-ére esõ
kadmiummennyiség 10 mg
”
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Határozatok Tára

A köztársasági elnök 309/2010. (XII. 23.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
A miniszterelnök elõterjesztésére a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény 2. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján javaslom, hogy
az egészséggazdaságtan magyarországi meghonosításáért, valamint a magyar egészségügy közgazdasági részének
fejlesztéséért végzett tevékenysége elismeréseként dr. Josef Dezsy-nek, a bécsi Rudolfinerhaus magánklinika volt
igazgatójának, egyetemi tanárnak, a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND tisztikereszt polgári tagozata;
a magyar–lengyel irodalmi kapcsolatok erõsítéséért és a magyar drámairodalom lengyelországi népszerûsítéséért
Jolanta Jarmolowicz mûfordítónak, a Poznani Egyetem egyetemi tanárának, a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÉRDEMREND lovagkereszt polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2010. december 14.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2010. december 20.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/05498/2010.
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A köztársasági elnök 310/2010. (XII. 23.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Banai Károly
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem a Magyar Köztársaság Bécsi
Állandó ENSZ képviseletének vezetésére kapott megbízása alól.
Budapest, 2010. augusztus 19.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2010. augusztus 23.
Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02832/2010.

A köztársasági elnök 311/2010. (XII. 23.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Bársony
András rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet felmentem a Magyar Köztársaság kijevi nagykövetségének
vezetésére kapott megbízása alól.
Budapest, 2010. augusztus 19.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2010. augusztus 24.
Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02817/2010.
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A köztársasági elnök 312/2010. (XII. 23.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Boros Jenõ
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem a Magyar Köztársaság bakui
nagykövetségének vezetésére kapott megbízása alól.
Budapest, 2010. augusztus 19.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2010. augusztus 24.
Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02818/2010.

A köztársasági elnök 313/2010. (XII. 23.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére dr. Horváth
István rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem a Magyar Köztársaság
bécsi nagykövetségének vezetésére kapott megbízása alól.
Budapest, 2010. augusztus 19.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2010. augusztus 24.
Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02813/2010.
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A köztársasági elnök 314/2010. (XII. 23.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére dr. Peisch
Sándor rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem a Magyar Köztársaság
berlini nagykövetségének vezetésére kapott megbízása alól.
Budapest, 2010. augusztus 19.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2010. augusztus 24.
Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02833/2010.

A köztársasági elnök 315/2010. (XII. 23.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Tunyoginé
Akóts Klára rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet felmentem a Magyar Köztársaság genfi ENSZ
nagykövetségének vezetésére kapott megbízása alól.
Budapest, 2010. augusztus 19.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2010. augusztus 24.
Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02814/2010.
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A köztársasági elnök 316/2010. (XII. 23.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésrõl és megbízásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére dr. Csuday
Balázst kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetetté és megbízom a Magyar Köztársaság Bécsi Állandó
ENSZ képviseletének vezetésével.
Budapest, 2010. október 21.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2010. október 26.
Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04227/2010.

A köztársasági elnök 317/2010. (XII. 23.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésrõl és megbízatásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Dékány Andrást kinevezem
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté és megbízom a Magyar Köztársaság Genfi ENSZ Képviseletének vezetésével.
Budapest, 2010. november 4.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2010. november 10.
Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04537/2010.
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A köztársasági elnök 318/2010. (XII. 23.) KE határozata
rendkívüli követi és meghatalmazott miniszteri kinevezésrõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Nagy-Rébék Ferencet
kinevezem rendkívüli követté és meghatalmazott miniszterré.
Budapest, 2010. december 3.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2010. december 6.
Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/05211/2010.

A köztársasági elnök 319/2010. (XII. 23.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésrõl és megbízásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Szalay-Bobrovniczky Vincét
kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté és megbízom a Magyar Köztársaság bécsi nagykövetségének vezetésével.
Budapest, 2010. november 4.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2010. november 10.
Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04540/2010.
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A köztársasági elnök 320/2010. (XII. 23.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésrõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére dr. Sztáray Pétert
kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté.
Budapest, 2010. december 9.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2010. december 10.
Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/05400/2010.

A köztársasági elnök 321/2010. (XII. 23.) KE határozata
rendõr vezérõrnagy szolgálati viszonyának megszüntetésérõl és nyugállományba helyezésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 56. § (2) bekezdés c) pontja alapján a belügyminiszter elõterjesztésére dr. Tóth
Gábor rendõr vezérõrnagy hivatásos szolgálati viszonyát 2011. augusztus 31-ei hatállyal megszüntetem, és õt 2011. szeptember
1-jei hatállyal szolgálati nyugállományba helyezem.
Budapest, 2010. december 14.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2010. december 20.
Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/05441/2010.
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A Kormány 1300/2010. (XII. 23.) Korm. határozata
A Magyar Köztársaság és a Dán Királyság között, a jövedelemadók területén a kettõs adóztatás
elkerülésérõl és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének
végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyar Köztársaság és a Dán Királyság között, a jövedelemadók területén a kettõs adóztatás elkerülésérõl
és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott
szövegével;
2. felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt az Egyezmény bemutatott szövegének – a
megerõsítés fenntartásával történõ – végleges megállapítására;
3. felhívja a külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövegének végleges megállapításához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
4. elfogadja az Egyezmény kihirdetésérõl szóló törvénytervezetet, és elrendeli az Egyezmény szövegének végleges
megállapítását követõen annak az Országgyûléshez történõ benyújtását.
A Kormány a törvényjavaslat elõadójának a nemzetgazdasági minisztert jelöli ki.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1301/2010. (XII. 23.) Korm. határozata
A Magyar Köztársaság és a Mexikói Egyesült Államok között a jövedelemadók területén a kettõs
adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyar Köztársaság és a Mexikói Egyesült Államok között a jövedelemadók területén a kettõs adóztatás
elkerülésérõl és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény)
bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt az Egyezmény bemutatott szövegének
– a megerõsítés fenntartásával történõ – végleges megállapítására;
3. felhívja a külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövegének végleges megállapításához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
4. elfogadja az Egyezmény kihirdetésérõl szóló törvénytervezetet, és elrendeli az Egyezmény szövegének végleges
megállapítását követõen annak az Országgyûléshez történõ benyújtását.
A Kormány törvényjavaslat elõadójának a nemzetgazdasági minisztert jelöli ki.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1302/2010. (XII. 23.) Korm. határozata
A Magyar Köztársaság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága között, a jövedelemés a tõkenyereség-adók területén a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyar Köztársaság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága között, a jövedelem- és a
tõkenyereség-adók területén a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló
Egyezmény
(a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt az Egyezmény bemutatott szövegének – a
megerõsítés fenntartásával történõ – végleges megállapítására;
3. felhívja a külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövegének végleges megállapításához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
4. elfogadja az Egyezmény kihirdetésérõl szóló törvénytervezetet, és elrendeli az Egyezmény szövegének végleges
megállapítását követõen annak az Országgyûléshez történõ benyújtását.
A Kormány a törvényjavaslat elõadójának a nemzetgazdasági minisztert jelöli ki.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1303/2010. (XII. 23.) Korm. határozata
A Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a jövedelemés a vagyonadók területén a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a jövedelem- és a vagyonadók
területén a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény
(a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt az Egyezmény bemutatott szövegének
– a megerõsítés fenntartásával történõ – végleges megállapítására;
3. felhívja a külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövegének végleges megállapításához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
4. elfogadja az Egyezmény kihirdetésérõl szóló törvénytervezetet, és elrendeli az Egyezmény szövegének végleges
megállapítását követõen annak az Országgyûléshez történõ benyújtását.
A Kormány a törvényjavaslat elõadójának a nemzetgazdasági minisztert jelöli ki.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1304/2010. (XII. 23.) Korm. határozata
a 2011. évi népszámlálással összefüggésben többletlétszám biztosításáról
1. A Kormány a 2011. évi népszámlálásra tekintettel engedélyezi, hogy a Központi Statisztikai Hivatal létszáma a
Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegû tevékenységet ellátó központi
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat 2. számú
mellékletének 1.1. pontjában meghatározott létszámot
a) 2011. április 1-tõl 2011. június 30-ig 45 fõvel,
b) 2011. július 1-tõl 2011. július 31-ig 70 fõvel,
c) 2011. augusztus 1-tõl 2011. november 30-ig 140 fõvel,
d) 2011. december 1-tõl 2012. szeptember 30-ig 90 fõvel
meghaladja.
2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1305/2010. (XII. 23.) Korm. határozata
az európai uniós tagságból eredõ jogharmonizációs feladatok meghatározásának,
programozásának és teljesítésük ellenõrzésének rendjérõl szóló 1036/2004. (IV. 27.) Korm.
határozat hatályon kívül helyezésérõl
1. Hatályát veszti az európai uniós tagságból eredõ jogharmonizációs feladatok meghatározásának, programozásának
és teljesítésük ellenõrzésének rendjérõl szóló 1036/2004. (IV. 27.) Korm. határozat.
2. Ez a határozat 2011. január 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon a hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1306/2010. (XII. 23.) Korm. határozata
a jogi iránymutatások felülvizsgálatával összefüggõ kormányzati feladatokról
A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy vizsgálják felül a feladatkörükbe tartozó, a jogalkotásról szóló 1987.
évi XI. törvény alapján kiadott jogi iránymutatásokat, amelyek a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 47. §-a és
32. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén hatályukat vesztik, és
a) ha a jogi iránymutatás általánosan kötelezõ magatartási szabályokat tartalmaz, és ezért a jogi iránymutatás
részben vagy egészben jogszabállyal történõ felváltása indokolt,
aa) amennyiben ehhez nem áll rendelkezésre megfelelõ felhatalmazó rendelkezés, a jogszabály kiadására
felhatalmazást adó jogszabály tervezetének elõkészítésével gondoskodjanak annak megteremtésérõl,
illetve
ab) készítsék elõ, illetve alkossák meg a megfelelõ szabályozási tartalmú jogszabályokat, valamint
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ha a jogi iránymutatás kötelezõ erõvel nem rendelkezõ szabályokat tartalmaz, de tartalmának fenntartása részben
vagy egészben indokolt, gondoskodjanak kötelezõ erõvel nem bíró útmutató formájában történõ kiadásáról.
Felelõs:
feladatkörrel rendelkezõ miniszterek
Határidõ:
2011. december 31.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1307/2010. (XII. 23.) Korm. határozata
az 1201/2010. (X. 5.) Korm. határozat végrehajtásához kapcsolódóan a 2010. évi központi
költségvetés általános tartalékának elõirányzatából történõ átcsoportosításról
1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
2 434 115 ezer 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 1307/2010. (XII. 23.) Korm. határozathoz
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
Fejezet száma, megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2010.
Ezer forintban
KIADÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezetszám

Címszám

JogAlcímcímcsop.szám
szám

ElõKiJogemelt
ir.cím- csoelõszám portir.szám szám

X.

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Kiemelt elõirányzat neve

Módosítás
(+/–)

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
19

001414

Tartalékok
1

Költségvetés általános tartaléka

XII.

–2 434 115

Vidékfejlesztési Minisztérium
20

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
2

256501

Fejezetnév

A módosítás
jogcíme

Környezetvédelmi célelõirányzatok
8

Víz- és környezeti kárelhárítás
1

Mûködési költségvetés
1

Személyi juttatások

92 975

2

Munkaadókat terhelõ
járulékok

24 142

3
2

Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés

1 460 624

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

•

MAGYAR KÖZLÖNY

30519

2010. évi 197. szám

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezetszám

Címszám

Alcímszám

Jogcímcsop.szám

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Fejezetnév

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Fejezetszám

Címszám

Alcímszám

Amódosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

Módosítás
(+/–)

Amódosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

Amódosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

Intézményi beruházási
kiadások

215 322

2

Felújítás

641 052

KiElõir.- emelt FejeJogzetcím- cso- elõnév
ir.szám portszám szám

Amódosítás
jogcíme

Jogcímcsop.szám

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Kiemeltelõirányzatneve

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Amódosítás
jogcíme

TÁMOGATÁSOK
Fejezetszám

Módosítás
(+/–)

Amódosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

1

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Államháztartási
egyedi
azonosító

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

Módosítás
(+/–)

Kiemeltelõirányzatneve

BEVÉTELEK
Államháztartási
egyedi
azonosító

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

Amódosítás
jogcíme

KIADÁSOK
KiElõemelt
ir.Jogelõcím- csoir.szám portszám szám

KiElõJogir.- emelt FejeJogAlcímCímzetcím- cso- elõcímcsop.szám
név
ir.szám portszám
szám
szám szám

XII.

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Kiemeltelõirányzatneve

Vidékfejlesztési Minisztérium
20

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
2

256501

Környezetvédelmi célelõirányzatok
8

Víz- és környezeti kárelhárítás

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

2 434 115

b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ (A nem kívánt törlendõ!)
Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Azadatlap5példánybantöltendõki
Fejezet
Állami Számvevõszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

1
1
1
2

példány
példány
példány
példány

Azelõirányzatokfelhasználása/zárolása
(módosítás+/–)
idõarányos
teljesítményarányos
egyéb: azonnal

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

Összesen

2 434 115

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

2 434 115
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A Kormány 1308/2010. (XII. 23.) Korm. határozata
a Kormány 2011. I. félévi munkatervérõl
A Kormány a 2011. június 30-ig terjedõ idõszak munkaterveként az e határozat mellékletében meghatározott
feladatoknak az ott megjelölt ütemezését fogadja el.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet az 1308/2010. (XII. 23.) Korm. határozathoz
1. A Kormány 2011. január 12-i ülése
1.1. Elõterjesztés az egyes hazai fejlesztési források felhasználásának alapvetõ szabályairól szóló Korm. rendeletrõl
Felelõs:
NFM
2. A Kormány 2011. január 26-i ülése
2.1. Elõterjesztés az európai uniós tagságból származó jogalkotási kötelezettségek teljesítésében 2010.
december 31-én tapasztalható elmaradásokról és azok felszámolásáról
Felelõs:
KIM
2.2. Elõterjesztés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál
mûködõ szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló 48/2005. (III. 23.) Korm. rendelet
módosításáról
Felelõs:
NGM
2.3. Elõterjesztés az uniós ökocímke-rendszer végrehajtási szabályairól szóló Korm. rendeletrõl
Felelõs:
VM
2.4. Elõterjesztés a helyi önkormányzatok vis maior támogatásának általános feltételeirõl szóló Korm. rendeletrõl
Felelõs:
BM
3. A Kormány 2011. február 2-i ülése
3.1. Elõterjesztés a szálláshelyek idõben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre,
ezek viszontértékesítésére és cseréjére vonatkozó szerzõdések egyes szempontjai tekintetében a fogyasztók
védelmérõl szóló Korm. rendeletrõl
Felelõs:
KIM
3.2. Elõterjesztés a környezeti hatások jelentõségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek
módosításáról
Felelõs:
VM
4. A Kormány 2011. február 9-i ülése
4.1. Elõterjesztés az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról
Felelõs:
NFM
4.2. Elõterjesztés a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról szóló Korm.
rendeletrõl
Felelõs:
NGM
4.3. Elõterjesztés az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl szóló
133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs:
NGM
5. A Kormány 2011. február 16-i ülése
5.1. Elõterjesztés az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 107. cikkének (1) bekezdése szerinti állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló Korm. rendeletrõl
Felelõs:
NFM
5.2. Elõterjesztés a közlekedési területeken végzett szakértõi tevékenység folytatásának részletes feltételeirõl,
valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokról szóló 14/2010.
(II. 5.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs:
NFM
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6. A Kormány 2011. február 23-i ülése
6.1. Elõterjesztés az esélyegyenlõségi szakértõk képzésének követelményeirõl szóló 118/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet
módosításáról
Felelõs:
KIM
6.2. Elõterjesztés az Országos Esélyegyenlõségi Szakértõi Névjegyzékrõl, az esélyegyenlõségi szakértõi tevékenység
végzésérõl és annak feltételeirõl, a szakértõ mûködésérõl szóló 119/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs:
KIM
6.3. Elõterjesztés a helyi esélyegyenlõségi program elkészítésének szempontjairól szóló 120/2010. (IV. 16.) Korm.
rendelet módosításáról
Felelõs:
KIM
6.4. Elõterjesztés a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosításáról
Felelõs:
NGM
6.5. Elõterjesztés a védelmi felkészítés egyes kérdéseirõl szóló Korm. határozatról
Felelõs:
HM
6.6. Elõterjesztés a NATO Válságkezelési gyakorlat hazai feladatainak végrehajtására történõ intézkedésrõl szóló
Korm. határozatról
Felelõs:
HM
6.7. Elõterjesztés a 2007–2013. közötti programozási idõszakban a Szolidaritási programokból származó támogatások
felhasználásának alapvetõ szabályairól, intézményrendszerérõl, valamint a pénzügyi irányítási és ellenõrzési
rendszerekrõl szóló Korm. rendeletrõl
Felelõs:
BM
7. A Kormány 2011. március 2-i ülése
7.1. Elõterjesztés a nem közmûves háztartási szennyvízszállítási közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól
szóló Korm. rendeletrõl
Felelõs:
VM
7.2. Elõterjesztés az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeirõl és kizáró okairól szóló Korm. rendeletrõl
Felelõs:
NEFMI
7.3. Elõterjesztés a Magyar Honvédség irányításának és felsõszintû vezetésének rendjérõl szóló 1218/2010. (X. 19.)
Korm. határozat módosításáról
Felelõs:
HM
7.4. Elõterjesztés a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérõl szóló 1991. évi XXXII. törvény alapján
felállított egyeztetõ bizottságok elnökének kinevezésérõl szóló Korm. rendeletrõl
Felelõs:
KIM
8. A Kormány 2011. március 9-i ülése
8.1. Elõterjesztés a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési
támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs:
NEFMI
8.2. Elõterjesztés a megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának,
továbbá az akkreditált munkáltatók ellenõrzésének szabályairól szóló 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet
módosításáról
Felelõs:
NEFMI
8.3. Elõterjesztés a digitális átállás forrásainak részletes felhasználási szabályairól szóló Korm. rendeletrõl
Felelõs:
NFM
8.4. Elõterjesztés az ENSZ Transz-Európai Vasúti Együttmûködési Alapítványi Egyezményhez (TER) történõ további,
2011–2015 közötti idõszakra történõ magyar csatlakozásról szóló Korm. rendeletrõl
Felelõs:
NFM
8.5. Elõterjesztés az energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Felelõs:
NFM
9. A Kormány 2011. március 16-i ülése
9.1. Elõterjesztés a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
Felelõs:
NEFMI, BM
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9.2. Elõterjesztés a természetvédelmi õrzés szervezeti átalakításáráról szóló Korm. rendeletrõl
Felelõs:
VM
9.3. Elõterjesztés az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény módosításáról
Felelõs:
NFM, BM
10. A Kormány 2011. március 23-i ülése
10.1. Elõterjesztés a polgári célú pirotechnikai tevékenységekrõl szóló Korm. rendeletrõl
Felelõs: BM
10.2. Elõterjesztés az állam által vállalt kezesség elõkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjérõl szóló
110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: NGM
10.3. Elõterjesztés a Kormány irányítási és felügyeleti jogkörébe tartozó költségvetési fejezetek kiadásainak és
bevételeinek 2012–2014. évi tervezett összegérõl, valamint a 2012–2014. évekre vonatkozó
kötelezettségvállalási korlátokról szóló kormányrendelet megalkotásáról
Felelõs: NGM
10.4. Elõterjesztés az elõzõ kormányok által az egyházi iskolafenntartók részére ki nem fizetett zárszámadási
kiegészítõ normatíva kifizetésének ütemezésérõl szóló, az iskolafenntartó egyházakkal kötendõ
megállapodások elfogadásáról szóló Korm. határozatról
Felelõs: KIM
11. A Kormány 2011. március 30-i ülése
11.1. Elõterjesztés a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervérõl szóló 2005. évi LXIV. törvény módosításáról
Felelõs: BM
11.2. Elõterjesztés a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó
ügyekben eljáró hatóságok kijelölésérõl, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá esõ szolgáltatások
felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: NEFMI
11.3. Elõterjesztés a társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések érvényes listájáról szóló Korm. rendeletrõl
Felelõs: NGM, BM
11.4. Elõterjesztés a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló Korm. rendeletrõl
Felelõs: NGM
11.5. Elõterjesztés az életüktõl és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló
1992. évi XXXII. törvényben elõírt, a havi életjáradék kiszámításához szükséges alapösszeg nagyságának
2011. évi meghatározásáról szóló Korm. rendeletrõl
Felelõs: KIM
11.6. Elõterjesztés a Népegészségügyi Tárcaközi Bizottság újbóli létrehozásáról szóló Korm. határozatról
Felelõs: NEFMI
11.7. Elõterjesztés a hulladékképzõdés megelõzésérõl és a hulladékgazdálkodásról szóló törvény végrehajtását
szolgáló egyes kormányrendeletekrõl
Felelõs: VM
11.8. Elõterjesztés a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet
módosításáról
Felelõs: NGM
12. A Kormány 2011. április 6-i ülése
12.1. Elõterjesztés az egyes állatvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Felelõs: VM
12.2. Elõterjesztés 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 módosításáról
Felelõs: VM
12.3. Elõterjesztés a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeirõl és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjérõl szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: NGM
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Elõterjesztés a vasúti építmények engedélyezésérõl és üzemeltetésük ellenõrzésérõl szóló Korm. rendeletrõl
Felelõs: NFM

13. A Kormány 2011. április 13-i ülése
13.1. Elõterjesztés Magyarország aktualizált konvergencia programjáról (2010–2013)
Felelõs: NGM
13.2. Elõterjesztés a termékek piacfelügyeletének egységes szabályozásáról szóló Korm. rendeletrõl
Felelõs: NGM
13.3. Elõterjesztés a Kormányzati Ellenõrzési Hivatalról szóló Korm. rendeletrõl
Felelõs: KEHI
14. A Kormány 2011. április 20-i ülése
14.1. Elõterjesztés az európai uniós tagságból származó jogalkotási kötelezettségek teljesítésében 2011. március
31-én tapasztalható elmaradásokról és azok felszámolásáról
Felelõs: KIM
14.2. Elõterjesztés az új felsõoktatási törvényrõl
Felelõs: NEFMI
14.3. Elõterjesztés a szén-dioxid geológiai tárolásáról, valamint a 85/337/EGK tanácsi irányelv, a 2000/60/EK,
a 2001/80/EK, a 2004/35/EK és a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1013/2006/EK
rendelet módosításáról szóló 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetésérõl szóló Korm.
rendeletrõl
Felelõs: NFM
14.4. Elõterjesztés a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia,
valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelezõ átvételérõl és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.)
Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: NFM
14.5. Elõterjesztés az ágazatközi PM10 csökkentési és intézkedési programról szóló Korm. határozatról
Felelõs: VM
14.6. Elõterjesztés a tengerészek képzésérõl, képesítésérõl és az õrszolgálat ellátásáról szóló 1978/1995. évi
nemzetközi egyezmény kihirdetésérõl szóló 119/1997. (VII. 15.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: NFM
15. A Kormány 2011. április 27-i ülése
15.1. Elõterjesztés a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl szóló 191/2008.
(VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: NEFMI
15.2. Elõterjesztés az egyházakról szóló törvényrõl
Felelõs: KIM
15.3. Elõterjesztés az új Alkotmány elfogadásához szükséges egyes törvénymódosításokról
Felelõs: KIM
16. A Kormány 2011. május 11-i ülése
16.1. Elõterjesztés az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet módosításáról
Felelõs: BM
16.2. Elõterjesztés a katasztrófavédelmi rendszer javításáról és fejlesztésérõl szóló törvényrõl
Felelõs: BM
16.3. Elõterjesztés a békéltetõ testületi tagok kijelölésének szabályairól szóló 215/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet
módosításáról
Felelõs: NGM
16.4. Elõterjesztés a vízkárelhárítási célú tározók létesítésérõl, az érintett ingatlanok használatáról és a kártalanításról
szóló Korm. rendeletrõl
Felelõs: VM

30524

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 197. szám

17. A Kormány 2011. május 18-i ülése
17.1. Elõterjesztés a közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának
általános szabályairól szóló 70/2005. (IV. 21.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: NFM
18. A Kormány 2011. május 25-i ülése
18.1. Elõterjesztés az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: NEFMI
18.2. Elõterjesztés a közpénzügyekrõl szóló törvényrõl
Felelõs: NGM
18.3. Elõterjesztés a településfejlesztési koncepcióról szóló Korm. rendeletrõl
Felelõs: BM
19. A Kormány 2011. június 1-i ülése
19.1. Elõterjesztés a nemzeti értékek által képviselt szakterületeket, a hungarikummá, valamint nemzeti kinccsé
minõsítés eljárásrendjét, a nemzeti értékeket gondozó társadalmi intézmények mûködésére vonatkozó
szabályokat, valamint a már létezõ gyûjtemények Magyar Értéktárba történõ integrálását szolgáló szabályokat,
továbbá a magyar nemzeti értékekrõl, a magyar nemzeti kincsekrõl és a hungarikumokról szóló törvény
alapján hungarikummá váló nemzeti értékeket, és a hungarikum megkülönböztetõ megjelölés használatára
vonatkozó további szabályokat megállapító Korm. rendeletrõl
Felelõs: VM
19.2. Elõterjesztés a vizek többletébõl eredõ kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati
térképek, valamint a kockázatkezelési tervek készítésérõl, tartalmáról szóló 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet
módosításáról
Felelõs: VM
20. A Kormány 2011. június 8-i ülése
20.1. Elõterjesztés a nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartók normatív állami hozzájárulásának
és támogatásának igénylésérõl, folyósításáról, elszámolásáról és ellenõrzésérõl szóló Korm. rendeletrõl
Felelõs: NEFMI
21. A Kormány 2011. június 15-i ülése
21.1. Elõterjesztés a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: NEFMI
21.2. Elõterjesztés az autópályák, autóutak és fõutak használatának díjáról szóló Korm. rendeletrõl
Felelõs: NFM
21.3. Elõterjesztés a biztonsági okmányok védelmének rendjérõl szóló 86/1996. (VI. 14. ) Korm. rendelet
módosításáról
Felelõs: BM
22. A Kormány 2011. június 22-i ülése
22.1. Elõterjesztés a Norvég és az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014 végrehajtási rendjérõl szóló Korm.
rendeletrõl
Felelõs: NFM
23. A Kormány 2011. június 29-i ülése
23.1. Elõterjesztés a könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba vételérõl szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet
módosításáról
Felelõs: NGM
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A miniszterelnök 113/2010. (XII. 23.) ME határozata
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének kinevezésérõl
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 6. § (2) bekezdése alapján, a nemzetgazdasági miniszter javaslatára
dr. Vida Ildikót a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökévé
– 2011. január 1-jei hatállyal –
kinevezem.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 114/2010. (XII. 23.) ME határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya között
a gazdasági és mûszaki együttmûködésrõl szóló megállapodás létrehozására adott
felhatalmazásról
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a
nemzetgazdasági miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya közötti gazdasági együttmûködésrõl
szóló megállapodás (a továbbiakban: szerzõdés) létrehozásával;
2. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert, hogy - az érintett miniszterekkel egyetértésben - a tárgyalásokon részt
vevõ személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
elõálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy a szerzõdés létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a nemzetgazdasági minisztert és a külügyminisztert, hogy a szerzõdés létrehozását követõen a szerzõdés
végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a
Kormány elé.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 115/2010. (XII. 23.) ME határozata
a Magyar Köztársaság és a Luxemburgi Nagyhercegség között a kettõs adóztatás elkerülésérõl
és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú
Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a
nemzetgazdasági miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság és a Luxemburgi Nagyhercegség között a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az
adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú Egyezmény
(a továbbiakban: Egyezmény) létrehozásával;
2. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt
vevõ személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
elõálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a nemzetgazdasági minisztert és a külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozását követõen az
Egyezmény végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul
terjesszék a Kormány elé.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 116/2010. (XII. 23.) ME határozata
a Magyar Köztársaság és a Svájci Államszövetség között a kettõs adóztatás elkerülésérõl a
jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú egyezmény módosítására, illetve új egyezmény
létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a
nemzetgazdasági miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság és a Svájci Államszövetség között a kettõs adóztatás elkerülésérõl a jövedelem- és a
vagyonadók területén tárgyú egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) módosításával, illetve új egyezmény
létrehozásával;
2. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt
vevõ személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
elõálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy az Egyezmény módosításához, illetve az új egyezmény létrehozásához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a nemzetgazdasági minisztert és a külügyminisztert, hogy az Egyezmény módosítását, illetve az új
egyezmény létrehozását követõen az Egyezmény végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló
határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

MAGYAR KÖZLÖNY

•

30527

2010. évi 197. szám

A miniszterelnök 117/2010. (XII. 23.) ME határozata
a fõvárosi és megyei kormányhivatalokat vezetõ kormánymegbízottak kinevezésérõl
A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval
összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 10. § (2) bekezdése alapján, a közigazgatási és igazságügyi
miniszter javaslatára
B. Nagy Lászlót a Csongrád Megyei Kormányhivatalt vezetõ kormánymegbízottá,
Czunyiné dr. Bertalan Juditot a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalt vezetõ kormánymegbízottá,
Demeter Ervint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezetõ kormánymegbízottá,
dr. Dorkota Lajost a Fejér Megyei Kormányhivatalt vezetõ kormánymegbízottá,
Erdõs Norbertet a Békés Megyei Kormányhivatalt vezetõ kormánymegbízottá,
Harangozó Bertalant a Vas Megyei Kormányhivatalt vezetõ kormánymegbízottá,
dr. Hargitai Jánost a Baranya Megyei Kormányhivatalt vezetõ kormánymegbízottá,
Horváth Lászlót a Heves Megyei Kormányhivatalt vezetõ kormánymegbízottá,
Juhász Tibort a Somogy Megyei Kormányhivatalt vezetõ kormánymegbízottá,
dr. Kerényi Jánost a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt vezetõ kormánymegbízottá,
dr. Kovács Zoltánt a Veszprém Megyei Kormányhivatalt vezetõ kormánymegbízottá,
dr. Lengyel Györgyit a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt vezetõ kormánymegbízottá,
dr. Pesti Imrét Budapest Fõváros Kormányhivatalát vezetõ kormánymegbízottá,
Rácz Róbertet a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezetõ kormánymegbízottá,
Rigó Csaba Balázst a Zala Megyei Kormányhivatalt vezetõ kormánymegbízottá,
dr. Szabó Sándort a Nógrád Megyei Kormányhivatalt vezetõ kormánymegbízottá,
Széles Sándort a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt vezetõ kormánymegbízottá,
dr. Tarnai Richárdot a Pest Megyei Kormányhivatalt vezetõ kormánymegbízottá,
Tóth Ferencet a Tolna Megyei Kormányhivatalt vezetõ kormánymegbízottá és
dr. Vinnai Gyõzõt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalt vezetõ kormánymegbízottá
– 2011. január 1-jei hatállyal –
kinevezem.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Gál András Levente,
a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu
honlapon érhetõ el.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: Bártfai-Mager Andrea ügyvezetõ igazgató.

