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II. Törvények

2012. évi XVII. törvény
egyes közpénzügyi tárgyú törvényeknek az államháztartás önkormányzati alrendszerét érintõ
módosításáról, és azok más törvénnyel való összhangjának biztosításáról*

1. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2. § (1) bekezdésének m) pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

„m) költségvetési maradvány: a költségvetési év során az alaptevékenység bevételeinek és kiadásainak különbözete,

amely az államháztartás központi alrendszerében a módosított bevételi és kiadási elõirányzatok és azok teljesítésének

a Kormány rendeletében meghatározott tételekkel korrigált különbözeteként megjelenõ elõirányzat-maradvány,

az államháztartás önkormányzati alrendszerében a teljesített bevételeknek és kiadásoknak a Kormány rendeletében

meghatározott tételekkel korrigált különbözeteként megjelenõ pénzmaradvány,”

(2) Az Áht. 2. § (1) bekezdése a következõ r) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

„r) önkormányzati hivatal: a polgármesteri hivatal, a fõpolgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati hivatal és

a körjegyzõség.”

(3) Az Áht. 4. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A költségvetési bevételeket és a költségvetési kiadásokat pénzforgalmi szemléletben kell számba venni.

A pénzforgalomban megvalósuló tételek mellett a Kormány rendeletében meghatározott pénzforgalommal nem járó

kiegészítõ tételeket is el kell számolni költségvetési bevételként vagy költségvetési kiadásként.”

(4) Az Áht. 9. §-a az alábbi (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A 8. § (1) bekezdésében megjelölt alapító szervek a költségvetési szerv irányításával kapcsolatos, az

(1) bekezdésben meghatározott hatásköreiket törvény, kormányrendelet, vagy megállapodás alapján egymásnak

átadhatják.”

(5) Az Áht. 27. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A többcélú kistérségi társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenõrzési,

finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a többcélú kistérségi társulás munkaszervezete – ha

a többcélú kistérségi társulás nem hozott létre munkaszervezetet a többcélú kistérségi társulás székhelye szerinti helyi

önkormányzat önkormányzati hivatala vagy az általa alapított és e célra kijelölt költségvetési szerv – gondoskodik.

(5) A jogi személyiségû társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenõrzési,

finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a jogi személyiségû társulás munkaszervezete

– ha a jogi személyiségû társulás nem hozott létre munkaszervezetet a társulási megállapodásban megjelölt, ennek

hiányában a jogi személyiségû társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatala vagy az általa

alapított és e célra kijelölt költségvetési szerv – gondoskodik.”

(6) Az Áht. 34. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenõ bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási

elõirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselõ-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetõvé teheti a helyi önkormányzat

bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási elõirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási elõirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott

esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási elõirányzatok egymás

között átcsoportosíthatóak.

(4) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy

bevételei a tervezettõl elmaradnak, e tényrõl a polgármester a képviselõ-testületet tájékoztatja.

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. március 26-i ülésnapján fogadta el.
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(5) A képviselõ-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti elõirányzat-módosítás, elõirányzat-átcsoportosítás

átvezetéseként – az elsõ negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti idõpontokban, de legkésõbb

az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési

rendeletét. Ha év közben az Országgyûlés – a helyi önkormányzatot érintõ módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti

fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások elõirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés

kihirdetését követõen haladéktalanul a képviselõ-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, a jogi személyiségû társulás, a térségi fejlesztési

tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szervek elõirányzatainak módosítására, átcsoportosítására az

(1)–(5) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, azzal, hogy a képviselõ-testület hatáskörét a nemzetiségi

önkormányzat testülete, közgyûlése, a társulási tanács, illetve a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják,

polgármesteren a nemzetiségi önkormányzat elnökét, a társulási tanács elnökét, illetve a térségi fejlesztési tanács

elnökét kell érteni.”

(7) Az Áht. 35. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„35. § Az elõirányzat-csoportok közötti és a kiemelt elõirányzatok közötti átcsoportosítás lehetõségét a Kormány

rendeletben határozza meg.”

(8) Az Áht. 42. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az önálló szabályozó szerv kivételével az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv által

kiszabott és beszedett bírság, annak késedelmi kamata és pótléka a költségvetési szervnél és területi szerveinél nem

használható fel. A beszedett bírság, késedelmi kamat, pótlék – a bírságból jogszabály alapján a helyi önkormányzatot

megilletõ rész kivételével – a 14. § (4) bekezdés d) pontja szerinti fejezet javára elszámolandó költségvetési bevételt

képez.”

(9) Az Áht. 70. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) Törölni kell a nyilvántartásból, aki a (4) bekezdésben, az (5) bekezdés szerinti nyilvántartásba vétel szabályait

meghatározó jogszabályban foglaltakat vagy a kötelezõ továbbképzési kötelezettségre vonatkozó feltételeket nem

teljesíti. A nyilvántartásba vétel, valamint a nyilvántartásból való törlés szabályait az államháztartásért felelõs miniszter

rendeletben állapítja meg. A nyilvántartásból törölt természetes személyek adatait a nyilvántartásba vételt végzõ

szervezet a törlést követõ tíz évig megõrzi.”

(10) Az Áht. 70. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A belsõ ellenõri tevékenység engedélyezésére, a nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítására és törlésére

irányuló eljárásért az államháztartásért felelõs miniszter rendeletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell

fizetni. A (4) bekezdés szerinti döntéssel kapcsolatos hatósági eljárás ügyintézési határideje hatvan nap. Ha a

kérelmezõ a kérelmét hibásan vagy hiányosan terjeszti elõ, a kérelmezõt az államháztartásért felelõs miniszter

a kérelem elõterjesztését követõ harminc napon belül hiánypótlásra hívja fel.”

(11) Az Áht. 72. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„72. § (1) Az államháztartás alrendszereiben a költségvetési bevételeken és költségvetési kiadásokon kívül a bevételek

és kiadások lehetnek

a) finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások (a továbbiakban együtt: finanszírozási célú pénzügyi mûveletek),

b) letéti, függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevételek és kiadások (a továbbiakban együtt: aktív és passzív pénzügyi

mûveletek), és

c) továbbadási célú bevételek.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi mûveleteket, valamint az aktív és a passzív pénzügyi mûveleteket pénzforgalmi

szemléletben kell számba venni. A pénzforgalomban megvalósuló tételek mellett a Kormány rendeletében

meghatározott pénzforgalommal nem járó kiegészítõ tételeket is el kell számolni.”

(12) Az Áht. 84. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A helyi önkormányzat hitelfelvétele, kötvénykibocsátása fedezetéül az önkormányzati törzsvagyon, a helyben

maradó személyi jövedelemadó, a normatív hozzájárulás, támogatás, a települési önkormányzatok

jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatás és a költségvetési támogatás nem használható fel. Ez az

elõírás nem vonatkozik az európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás elõfinanszírozása céljából

felvett hitelre, amelynek fedezetéül az európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás felhasználható,

továbbá a likvid hitel igénybevételére, amelynek fedezetéül a helyben maradó személyi jövedelemadó, a települési

önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatás, valamint a normatív hozzájárulás,

támogatás felhasználható.”
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(13) Az Áht. 106. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) A kincstár a közoktatási, szociális, valamint gyermekvédelmi és gyermekjóléti célból a helyi önkormányzatoknak,

helyi nemzetiségi önkormányzatoknak, többcélú kistérségi társulásoknak biztosított normatív hozzájárulások,

támogatások, továbbá a nem állami intézmény fenntartójának biztosított normatív és egyéb hozzájárulások

jogszabályban megállapított feltételeinek ellenõrzése céljából jogosult a fenntartók és a fenntartott intézmények

ellátotti körébe tartozók neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakóhelye, tanulói azonosítója, pedagógus

azonosítója, társadalombiztosítási azonosító jele, továbbá az ellátás jogcíme és összege adatainak kezelésére.

A kincstár ezen személyes adatokat a támogatással való elszámolási határidejének lejártát követõ öt évig, vagy – ha az

késõbbi – a jogerõs közigazgatási határozat ellen benyújtott keresetet elbíráló peres eljárásban hozott határozat

jogerõre emelkedésének napjáig kezelheti.”

(14) Az Áht. 106. §-a a következõ (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A kincstár a (8) bekezdésben meghatározott intézményfenntartók, intézmények részére a normatív állami

hozzájárulások, támogatások igénybevételét megalapozó adatok nyilvántartásához elektronikus rendszert biztosít.

(10) A (2), (8) és (9) bekezdésben meghatározott adatokat nyilvántartó rendszerek a kincstárnak a helyi önkormányzatoknak,

helyi nemzetiségi önkormányzatoknak, többcélú kistérségi társulásoknak biztosított normatív hozzájárulások,

támogatások, továbbá a nem állami intézmény fenntartójának biztosított normatív és egyéb hozzájárulások

megállapításával, folyósításával, felülvizsgálatával és ellenõrzésével kapcsolatos feladatai ellátása érdekében

összekapcsolhatók.”

(15) Az Áht. 109. § (1) bekezdése a következõ 36. ponttal egészül ki:

„36. a letéti pénzkezeléshez kapcsolódóan a letéti számla megnyitásának, a letéti számlán lévõ pénzeszközzel való

pénzügyi mûveletek végzésének és a letéti számla vezetésének szabályait.”

(16) Az Áht. 109. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A nemzetközi pénzügyi intézményekkel létrehozandó megállapodásokat az államháztartásért felelõs miniszter

köti meg.”

(17) Az Áht. 111. § (13) és (14) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(13) A kincstári körön kívüli számlatulajdonos – a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap kivételével

– 2012. április 30-áig köteles a kincstárnál – ha azzal még nem rendelkezik – forint fizetési számlát nyitni, a nem a

kincstárnál forintban vezetett fizetési számláit – a 79. § (3) bekezdésében meghatározott fizetési számlái kivételével –

megszünteti, és azok egyenlegét a kincstárnál vezetett fizetési számlájára átutalni. Ha a kincstári körön kívüli

számlatulajdonos kincstáron kívül vezetett fizetési számláját az egyes közpénzügyi tárgyú törvényeknek az

államháztartás önkormányzati alrendszerét érintõ módosításáról, és azok más törvénnyel való összhangjának

biztosításáról szóló 2012. évi XVII. törvény hatálybalépése napján folyószámlahitellel terhelt, a körön kívüli

számlatulajdonosnak az e bekezdésben meghatározott kötelezettségét a fizetési számla negatív egyenlegének

megszûnését követõ kilencven napon belül kell teljesítenie. A kincstáron kívül vezetett fizetési számla

megszüntetésének kötelezettsége alól az államháztartásért felelõs miniszter a fizetési számla felett rendelkezni

jogosult 2012. április 30-áig benyújtott kérelmére kivételesen felmentést adhat.

(14) A (13) bekezdésben meghatározott jogi személy fizetési számláját vezetõ hitelintézet – a 79. § (3) bekezdésében

meghatározott számla és az államháztartásért felelõs miniszter (13) bekezdés szerinti engedélye alapján kincstáron

kívül továbbra is vezethetõ fizetési számla kivételével – új folyószámlahitel igénybevételét nem biztosíthatja. Ha a

(13) bekezdésben meghatározott jogi személy a fizetési számla megszüntetési és átutalási kötelezettségének a

(13) bekezdésében meghatározott határnapig, illetve határidõig nem tett eleget, és e határidõ alatt az

államháztartásért felelõs miniszter (13) bekezdés szerinti engedélyét sem mutatta be, a fizetési számlát vezetõ

hitelintézet a (13) bekezdés szerinti határnap elteltét, illetve határidõ leteltét követõ harminc napon belül az érintett

fizetési számláját megszünteti és azok egyenlegét a fizetési számla felett rendelkezni jogosult, ennek hiányában

a kincstár által közölt fizetési számlára átutalja.”

2. § Az Áht. 2. § (1) bekezdés n) pontban „jövedelelmkiegészítõ” szövegrész helyébe „jövedelemkiegészítõ” szöveg, 4. §

(2) bekezdésében a „pénzforgalmilag teljesülõ” szövegrész helyébe a „teljesülõ” szöveg, 13. § (5) bekezdésében

a „besorolás szempontjából statisztikai módszertani vizsgálat alá vett állami, helyi önkormányzati, nemzetiségi

önkormányzati tulajdonban álló jogi személy” szövegrész helyébe a „besorolás szempontjából statisztikai

módszertani vizsgálat alá vett jogi személy” szöveg, 25. § (4) bekezdésében „az (1) és (3) bekezdés alapján” szövegrész

helyébe „a (3) bekezdés alapján” szöveg, 26. § (1) bekezdésében a „többcélú kistérségi társulás munkaszervezetének”

szövegrész helyébe a „többcélú kistérségi társulás, jogi személyiségû társulás tervezési feladatainak ellátásáért a 27. §
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(4) és (5) bekezdése szerint felelõs költségvetési szerv” szöveg, 29. § (2) bekezdésében a „(4) bekezdés b) és c) pontja”

szövegrész helyébe a „(4) bekezdés c) és d) pontja” szöveg, 30. § (3) bekezdésében „a 31. §-ban meghatározott

kivételekkel” szövegrész helyébe a „Kormány rendeletében és a 31. § (1) bekezdésében meghatározott kivételekkel”

szöveg, 42. § (3) bekezdésében „a bíróság, ügyészség által kiszabott eljárási bírság és rendbírság kivételével az

államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv által” szövegrész helyébe a „– a bíróság, ügyészség

által kiszabott eljárási bírság és rendbírság kivételével – a” szöveg, 50. § (6) bekezdésében a „kifejezetten lehetõvé

teszi” szövegrész helyébe a „lehetõvé teszi” szöveg, 73. § (1) bekezdés b) pont bf) alpontjában a „79. § (4) bekezdése

szerinti” szövegrész helyébe a „78. § (4) bekezdése szerinti” szöveg, 54. alcímének címében a „kszervek” szövegrész

helyébe a „szervek” szöveg”, 84. § (3) bekezdésében az „irányító szerv által választott” szövegrész helyébe az „irányító

szerv által az (1) bekezdés szerint választott” szöveg, 91. § (3) bekezdésében a „többcélú kistérségi társulás

munkaszervezetének” szövegrész helyébe a „többcélú kistérségi társulás, jogi személyiségû társulás beszámolási

feladatainak ellátásáért a 27. § (4) és (5) bekezdése szerint felelõs szervezet” szöveg, 107. § (1) bekezdésében

„a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek” szövegrész helyébe „a 109. § (8) bekezdése alapján kiadott

közleményben megjelölt kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek és besorolás szempontjából statisztikai

módszertani vizsgálat alá vett jogi személyek” szöveg, 108. § (3) bekezdésében „a (2) bekezdésben megjelölt

szervezet” szövegrész helyébe a „– a költségvetési szerv kivételével – a (2) bekezdésben megjelölt szervezet” szöveg,

109. § (1) bekezdés 9. pontjában az „elõirányzatok módosításának, átcsoportosításának eseteit, feltételeit, részletes

szabályait, az arra jogosultakat,” szövegrész helyébe az „elõirányzatok módosításának és az elõirányzatok

átcsoportosításának módját, az elõirányzat-csoportok közötti és a kiemelt elõirányzatok közötti átcsoportosítás

eseteit, módját és az arra jogosultak körét” szöveg, 109. § (8) bekezdésében a „kormányzati szektorba sorolt egyéb

szervezetek” szövegrész helyébe a „kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek és a besorolás szempontjából

statisztikai módszertani vizsgálat alá vett jogi személyek” szöveg lép.

3. § Hatályát veszti az Áht. 23. § (4) bekezdése.

4. § (1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: stabilitási törvény)

10. § (11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(11) A (3) bekezdés szerint megállapítandó fizetési kötelezettség mértékébe nem számítandó bele a likvid hitelbõl,

az európai uniós vagy nemzetközi szervezettõl elnyert támogatás elõfinanszírozásának biztosítására szolgáló

adósságot keletkeztetõ ügyletbõl, a víziközmû-társulattól annak megszûnése miatt átvett hitelbõl, és az

adósságrendezési eljárás során a hitelezõi egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelbõl származó

fizetési kötelezettségek összege, de beleszámítandó a kezesség-, illetve garanciavállalásból eredõ, jogosult által

érvényesített fizetési kötelezettségek összege.”

(2) A stabilitási törvény 18. §-a a következõ (5)–(8) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A Tanács elnöke más keresõfoglalkozást nem folytathat, és egyéb tevékenységéért – a tudományos, az oktatói,

a mûvészeti, a lektori, a szerzõi jogi védelem alá esõ, továbbá a lektori és szerkesztõi tevékenységet kivéve – díjazást

nem fogadhat el.

(6) A Tanács elnöke feladatai ellátásáért illetményre és más juttatásokra jogosult. A Tanács elnökének a tárgyév

március 1-jétõl a következõ év február utolsó napjáig terjedõ idõszakra megállapított havi illetménye a Központi

Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelõzõ évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos

bruttó kereset kilencszerese. Egyebekben a Tanács elnöke a minisztert megilletõ juttatásokra jogosult.

(7) A Tanács elnöke a társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultság szempontjából közszolgálati jogviszonyban

foglalkoztatott biztosítottnak minõsül.

(8) A Tanács elnöke illetményének és juttatásainak fedezetét az Országgyûlés Hivatalának költségvetésében kell

megtervezni. Az illetmény folyósításával és a juttatások biztosításával kapcsolatos feladatokat az Országgyûlés

Hivatala látja el.”

5. § A stabilitási törvény 13. § (1) bekezdés a) pontjában a „3. § a) és b) pontja” szövegrész helyébe a „3. § (1) bekezdés a) és

b) pontja” szöveg, 13. § (1) bekezdés c) pontjában a „3. § a) és b) pontja” szövegrész helyébe a „3. § (1) bekezdés a) és

b) pontja” szöveg, 13. § (1) bekezdés h) pontjában a „3. § a), b), e) és g) pontja” szövegrész helyébe a „3. § (1) bekezdés

a), b), e) és g) pontja” szöveg, 17. §-ában a „Tanács tagja” szövegrész helyébe a „Tanács elnöke kivételével a Tanács

tagja” szöveg, 34. § b) pontjában a „28.” szövegrész helyébe a „29.” szöveg lép.
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6. § Hatályát veszti a stabilitási törvény 10. § (4) bekezdése, valamint a stabilitási törvény 10. § (8) bekezdésében

a „fejlesztési célú” szövegrész.

7. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 84/L–84/M. §-ai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„84/L. § A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a pénztártag társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe

a) 2010. november 3-át követõen az Mpt. 123. § (6) bekezdése, illetve

b) az Mpt. 24. § (15) bekezdése

szerint történt visszalépése esetén a magánnyugdíjpénztár által teljesített visszalépõ tagi kifizetéseket.

84/M. § (1) A magánnyugdíjpénztár tagja a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe

a) 2010. november 3-át követõen az Mpt. 123. § (6) bekezdése szerint történt visszalépése esetén a 2011. év

adóbevallásában tett (munkáltatói adómegállapítás esetén a munkáltatónak átadott) nyilatkozattal, illetve

b) az Mpt. 24. § (15) bekezdése szerint történt visszalépése esetén a 2012. év adóbevallásában tett (munkáltatói

adómegállapítás esetén a munkáltatónak átadott) nyilatkozattal

a pénztár igazolása alapján rendelkezhet az összevont adóalapja adójának az adókedvezmények, valamint a

44/A–44/C. § rendelkezései szerinti átutalási összeg(ek) levonása után fennmaradó részébõl a magánnyugdíjpénztár

által önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba az adóévben átutalt visszalépõ tagi kifizetések 20 százalékának megfelelõ,

de legfeljebb 300 000 forint adó visszatérítésérõl.

(2) Az adóhatóság – egyebekben a 44/A. § rendelkezéseinek értelemszerû alkalmazásával – az adó-visszatérítés

kiutalását annak az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárnak a pénzforgalmi számlájára teljesíti, amelyhez az (1)

bekezdés szerinti összeg átutalása történt.”

8. § Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

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

A 2012. évi XVIII. törvény
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról *

1. § Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 1. §-a a következõ

g) ponttal egészül ki:

(A törvény célja az élelmiszerlánc szereplõire vonatkozó követelmények megfogalmazásával és egységes hatósági

felügyeletének megteremtésével)

„g) haszonállatok tenyésztése során egészséges utódállomány létrehozásának biztosítása.”

2. § (1) Az Éltv. 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A törvény alkalmazási köre kiterjed)

„a) az élelmiszer – beleértve a borászati terméket, az ízesített bort, ízesített boralapú italokat és az ízesített boralapú

koktélokat, a pálinkát és a törkölypálinkát – termelésére, elõállítására, szállítására, tárolására és forgalomba

hozatalára;”

(2) Az Éltv. 2. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A törvény alkalmazási köre kiterjed)

„c) az élelmiszerrel rendeltetésszerûen érintkezésbe kerülõ anyag, tárgy, eszköz és gép elõállítására, higiéniai

alkalmasságának, megfelelõségének ellenõrzésére és forgalomba hozatalára;”

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. március 26-i ülésnapján fogadta el.
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(3) Az Éltv. 2. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A törvény alkalmazási köre kiterjed)

„e) az állat tartására, tenyésztésére, forgalomba hozatalára, szállítására, levágására, leölésére, gyógykezelésére,

egészségi állapotának vizsgálatára, valamint az állatszaporítási létesítmények és technológiák higiéniai

körülményeire;”

3. § (1) Az Éltv. 4. § g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete kiterjed)

„g) az állatok tartásának, szaporításának, tenyésztésének, szállításának és forgalomba hozatalának állat-egészségügyi

vonatkozásaira, valamint az állatok egységes azonosítási és nyilvántartási rendszerére,”

(2) Az Éltv. 4. §-a a következõ m)–p) ponttal egészül ki:

(Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete kiterjed)

„m) a géntechnológiával módosított szervezetek elõállítására és forgalomba hozatalára, valamint a géntechnológiával

módosított összetevõt tartalmazó termékek ellenõrzésére;

n) az élelmiszerrel rendeltetésszerûen érintkezésbe kerülõ anyag, tárgy, eszköz és gép elõállítására és forgalomba

hozatalára;

o) az élelmiszerláncban felhasználásra szánt takarító- és fertõtlenítõszerek elõállítására, forgalmazására,

felhasználására;

p) az élelmiszerláncra kiterjedõ vizsgálatokat végzõ laboratóriumokra.”

4. § Az Éltv. 5. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A növényvédelmi gépeket az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerint típusminõsítés alá kell vetni

forgalomba hozatalukat megelõzõen, továbbá a használatuk során idõszaki felülvizsgálatnak kell alávetni.”

5. § Az Éltv. 6. § a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Mezõgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható.”

6. § Az Éltv. 8/A. § a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A gomba-szakellenõr jogosult lefoglalni

a) a mérgezõ, valamint emberi fogyasztásra alkalmatlan gombát,

b) a mérgezõ, valamint emberi fogyasztásra alkalmatlan gombától egyértelmûen nem elkülöníthetõ gombatételt,

valamint intézkedni annak megsemmisítésérõl.”

7. § Az Éltv. a következõ 14/A. §-sal egészül ki:

„14/A. § (1) A hamisított termék elõállítása és forgalomba hozatala tilos.

(2) Tilos olyan

a) élelmiszer elõállítása és forgalomba hozatala, amelyet a rá vonatkozó elõírásokban vagy a gyártmánylapban

meghatározott minõségi elõírásoknak nem megfelelõen állították elõ,

b) termék elõállítása és forgalomba hozatala, amelyet az adott tevékenység vonatkozásában nem engedélyezett,

illetve nem nyilvántartott módon állítottak elõ, illetve hozták forgalomba,

c) élelmiszer elõállítása és forgalomba hozatala, amely elõállítása során meg nem engedett összetevõt használtak fel,

d) termék elõállítása és forgalomba hozatala, amely átcímkézése vagy átcsomagolása jogsértõ módon történt,

e) élelmiszer elõállítása és forgalomba hozatala, amelynek minõségmegõrzési, illetve fogyaszthatósági idejét

jogellenesen meghosszabbították, illetve amelyet részben vagy egészben lejárt minõségmegõrzési, illetve

fogyaszthatósági idejû anyagokból állították elõ,

f) élelmiszer elõállítása és forgalomba hozatala, amely elõállítása nem emberi fogyasztásra szánt anyagok

felhasználásával történt, illetve nem emberi fogyasztásra szánt termék emberi fogyasztás céljára történõ forgalomba

hozatala.”

8. § Az Éltv. 16. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az élelmiszerlánc valamennyi szereplõje köteles az (1) bekezdés szerinti dokumentációs rendszer adatait felhívásra

haladéktalanul az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv rendelkezésére bocsátani a járványügyet, az élelmiszer-biztonságot
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és azzal összefüggésben az állatvédelmet közvetlenül vagy közvetve befolyásoló veszélyelemzés és a nyomon követés

biztosítása érdekében.”

9. § Az Éltv. 23. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az élelmiszer-, illetve takarmányvállalkozó haladéktalanul köteles bejelenteni az élelmiszerlánc-felügyeleti

szervnek, ha tudomására jut, hogy az általa elõállított vagy forgalomba hozott termék megbetegedést okozott, vagy

ennek gyanúja áll fenn, és köteles a hatósági vizsgálatokhoz szükséges élelmiszereket, takarmányt, más egyéb

anyagokat a vizsgálatig megõrizni, valamint az élelmiszerlánc-felügyeleti szervvel a kivizsgálásban együttmûködni.”

10. § Az Éltv. 28. §-a a következõ l) ponttal egészül ki:

(A miniszter az élelmiszerlánc-felügyelet területén)

„l) az országos fõállatorvos útján ellátja az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv szakmai irányítását.”

11. § Az Éltv. 29. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„29. § Az országos fõállatorvos

a) elõkészíti a nemzeti középtávú élelmiszerlánc-biztonsági stratégiát (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági

stratégia);

b) kiadja a 47/A. § szerinti többéves tervet, irányítja annak végrehajtását, továbbá ellátja annak vonatkozásában a

koordinációs és kapcsolattartói feladatokat;

c) ellátja az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv operatív irányítását;

d) szakmai útmutatót adhat ki az élelmiszerlánc egységes felügyeletének elõsegítése céljából;

e) tájékoztatást ad a közvélemény részére az élelmiszerláncot érintõ, országos vagy kiemelt jelentõségû ügyekrõl;

f) kijelöli a nemzeti referencialaboratóriumokat.”

12. § (1) Az Éltv. 32. § (1) bekezdésének g)–j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv általános szervezési, irányítási, felügyeleti feladatkörében)

„g) végzi az Európai Unió élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó gyorsriasztási rendszerének (RASFF) hazai

mûködtetését és a rendszeren keresztül Magyarországra érkezõ bejelentés alapján, továbbá a Magyarországon észlelt

veszély esetén megteszi a szükséges intézkedéseket;

h) ellátja az ökológiai gazdálkodással, az ahhoz kapcsolódó élelmiszer-elõállítással és forgalomba hozatallal, valamint a

géntechnológiával módosított szervezetekkel, szaporítóanyagokkal, élelmiszerekkel és takarmányokkal kapcsolatos,

az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott feladatait;

i) feladatai ellátására ügyeleti és készenléti szolgálatot szervez, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerint

kezeli a rendkívüli élelmiszerlánc-eseményeket;

j) az integrált többéves nemzeti ellenõrzési terv alapján kidolgozza az élelmiszerlánc valamennyi elemére kiterjedõ,

kockázat alapú, területi éves ellenõrzési tervet, irányítja, szervezi és ellenõrzi annak végrehajtását;”

(2) Az Éltv. 32. § (1) bekezdése a következõ n)–r) pontokkal egészül ki:

(Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv általános szervezési, irányítási, felügyeleti feladatkörében)

„n) szakmai segítséget nyújt a nemzeti stratégiák kialakításában, valamint a laboratóriumok fejlesztési irányának

meghatározásában;

o) adatok és információk összegyûjtésével és elemzésével lehetõvé teszi az élelmiszerláncot közvetlenül vagy

közvetve befolyásoló veszélyek azonosítását és jellemzését;

p) egységes elveken alapuló kockázatbecslési eljárásokat dolgoz ki;

q) kockázatbecslést végez, illetve felkérésre közremûködik más szervek által végzett kockázatbecslésben;

r) koordinálja az érintett hatóságok között az ellenõrzési tervek, illetve módszerek egyeztetését, összehangolását, és az

ellenõrzési tapasztalatok közös értékelését, illetve közös ellenõrzési jelentések készítését.”

(3) Az Éltv. 32. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv országos hatáskörben a több megyét érintõ vagy nemzetközi vonatkozásokkal

bíró, a nagy gazdasági kárral járó, a fogyasztók széles körét veszélyeztetõ, élelmiszerlánc-események kivizsgálása,

valamint az élelmiszerlánc-felügyeleti díj megfizetésének ellenõrzése során

a) ellenõrzi a kockázatbecslés alapján kiemelten kockázatosnak minõsített, élelmiszerláncot érintõ tevékenységet

végzõket, és azok létesítményeit;
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b) ellenõrzi e törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok elõírásainak betartását;

c) jogszabálysértés észlelése esetén e törvényben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazza.”

13. § (1) Az Éltv. 34. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Állat-egészségügyi feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e törvény végrehajtására kiadott

jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban foglaltak szerint engedélyezi)

„a) jármûvek élõállat-szállítás céljára történõ használatát, illetve ezen jármûvek mosását és fertõtlenítését végzõ

helyeket, valamint az állati eredetû mellékterméket szállító jármûveket;”

(2) Az Éltv. 34. § (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Állat-egészségügyi feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e törvény végrehajtására kiadott

jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban foglaltak szerint engedélyezi)

„d) az állat-egészségügyi szolgáltató létesítmények, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott

fajú és létszámú állatot tartó gazdaság, gyepmesteri telep, ebrendészeti telep, állatmenhely, állatrakodó,

gyûjtõállomás, kereskedõi telep, etetõ-itató állomás, pihentetõállomás, valamint állati eredetû melléktermék

kezelését, feldolgozását, hulladékként történõ ártalmatlanítását végzõ vállalkozás mûködését;”

(3) Az Éltv. 34. § (2) bekezdésének f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Állat-egészségügyi feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e törvény végrehajtására kiadott

jogszabályban foglaltak szerint ellenõrzi)

„f) az állatok tenyésztésének, szaporításának, szaporítóanyag elõállításának, raktározásának, forgalmazásának

állat-egészségügyi körülményeit;”

14. § Az Éltv. 35. § (4) bekezdése a következõ d)–f) pontokkal egészül ki:

(Élelmiszer-biztonsági feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv)

„d) értékeli, elemzi, és közzéteszi az élelmiszerek okozta megbetegedésekkel kapcsolatos információkat;

e) az egészségügyi államigazgatási szerv szakvéleménye alapján elvégzi az új élelmiszerre vonatkozó kérelem

elsõdleges értékelését;

f) tájékoztatást nyújt az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatban felmerülõ aktuális kérdésekrõl, problémákról,

megelõzésük módjáról.”

15. § (1) Az Éltv. 38. § (1) bekezdése a következõ t) ponttal egészül ki:

(Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az élelmiszerlánc hatósági felügyeletével kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében

az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint nyilvántartást vezet)

„t) élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallására, illetve fizetésére kötelezettekrõl.”

(2) Az Éltv. 38. § (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben megjelölt nyilvántartás tartalmazza

a) a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által kiadott regisztrációs számot, illetve technikai azonosítót,

b) a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló hatósági engedély, bizonyítvány, határozat számát, továbbá

c) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény hatálya alá tartozó adatkörben

ca) természetes személyek esetén a természetes személyazonosító adatokat, lakhelyet, telephelyet, elérhetõséget,

adóazonosító jelet,

cb) jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodó szervezet esetén a cégnevet, adószámot,

székhelyet, telephelyet, statisztikai számjelet, elérhetõséget.”

(3) Az Éltv. 38. § (4) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti adatokat a mezõgazdasági,

agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes

kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti ügyfél-nyilvántartási rendszerbõl veszi át.”

(4) Az Éltv. 38. § a következõ (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az állami adóhatóság megkeresésre adatot szolgáltat az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek elektronikus úton a

felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének ellenõrzésével, továbbá a felügyeleti díj bevallására kötelezettek

nyilvántartása céljából, a felügyeleti díj bevallására kötelezett adózó

a) nevérõl (cégnevérõl), lakcímérõl (székhelyérõl, telephelyérõl, fióktelepérõl), adóazonosító jelérõl (adószámáról),

születési helyérõl és idejérõl,
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b) társasági adóbevallás szerinti éves nettó árbevételének összegérõl, az egyszerûsített vállalkozási adó alapját képezõ

bevételének összegérõl, magánszemélyek esetében az önálló tevékenységbõl származó jövedelem és árbevétel

összegérõl az egyéni vállalkozói tevékenységbõl, illetve a mezõgazdasági õstermelõi tevékenységbõl származó

jövedelem és árbevétel vonatkozásában,

c) által végzett tevékenységekrõl.

(7) Az állami adóhatóság megkeresésre tájékoztatja az élelmiszerlánc-felügyeleti szervet az adótitkot képezõ adatról

vagy információról, ha az az ügyfél személyének azonosításához vagy az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hatósági

feladatának ellátásához szükséges.”

16. § (1) Az Éltv. a 38. §-t követõen a következõ 38/A. és 38/B. §-sal, valamint az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„Az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer

38/A. § (1) Az élelmiszerlánc-felügyelet megalapozott irányítása, valamint az Európai Unió követelményeinek

teljesítése érdekében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv létrehozza és mûködteti az élelmiszerlánc-felügyeleti

információs rendszert (a továbbiakban: FELIR).

(2) A FELIR tartalmazza

a) az e törvény hatálya alá tartozó

aa) ügyfélre vonatkozóan az egységes ügyfélnyilvántartási rendszerben nyilvántartott adatokat;

ab) ügyfél által végzett tevékenységre vonatkozó adatokat;

ac) ügyfél által végzett tevékenység helyére vonatkozó adatokat;

b) az állatok elektronikus nyilvántartási rendszereit;

c) az élelmiszerlánc-felügyelet keretében elvégzett valamennyi ellenõrzés és vizsgálat eredményét elektronikusan

olyan módon, hogy az ügyfélhez köthetõ legyen;

d) az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által vezetett nyilvántartások adatait.

(3) A FELIR kialakításához és mûködtetéséhez az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv kezeli

a) a természetes személy ügyfél természetes személyazonosító adatait, lakcímét, elérhetõségét, adóazonosító jelét, a

mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által kiadott regisztrációs számát, illetve technikai azonosítóját,

bankszámlaszámát;

b) jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodó szervezet esetén a cégnevét, adószámát,

székhelyét, telephelyét, elérhetõséget, a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által kiadott regisztrációs

számát, illetve technikai azonosítóját, bankszámlaszámát.

(4) Az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerint az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv részére e törvényben

meghatározott feladatai ellátása érdekében megkeresésre adatokat kell átadni:

a) az egyéni vállalkozók nyilvántartásából,

b) a szõlõültetvény-kataszterbõl,

c) a védett és védelemre tervezett természeti területek nyilvántartásából,

d) az Országos Támogatási Monitoring Rendszer nyilvántartásából,

e) az elismert ökológiai termelést ellenõrzõ tanúsító szervezet által vezetett, az ökológiai gazdálkodással összefüggõ

nyilvántartásból,

f) a személyek azonosítására a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból,

g) a cégnyilvántartásból,

h) az Országos Halászati Adattárból,

i) az Országos Vadgazdálkodási Adattárból,

j) a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv nyilvántartási rendszereibõl,

k) az e törvény hatálya alá tartozó vállalkozók, tevékenységi helyek, illetve tevékenységek vonatkozásában jogszabályi

kötelezettség alapján vezetett országos hatósági nyilvántartásokból.

(5) A statisztikailag megalapozott adatgyûjtés érdekében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv együttmûködik az

agrárgazdasági adatbázist mûködtetõ szervvel és a Központi Statisztikai Hivatallal.

(6) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a közös ügyfél törzsadat-kezelõ rendszeren keresztül biztosítja a mezõgazdasági

és vidékfejlesztési támogatási szerv részére a 38. § (1) bekezdésének b), c), f)–h) pontjában meghatározott esetekben

az ügyfél törzsadatokhoz való folyamatos hozzáférést.

(7) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az állami adóhatóság részére a törvényben meghatározott feladatai ellátása

érdekében megkeresésre elektronikus úton adatokat ad át a FELIR-bõl.
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(8) Az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság és a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a közös ügyfél

törzsadat-kezelõ rendszer mûködtetésérõl írásban állapodnak meg, melynek ki kell terjednie a közös ügyfél

törzsadatok körének meghatározására, mûködtetéssel kapcsolatos feladatok elvégzésének, valamint a költségek

viselésének megosztására.

38/B. § (1) Az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki a 47/B. § (2) bekezdése a)–k) pontjában

meghatározott tevékenységek valamelyikét Magyarország területén végzi, köteles a 38. § (2) bekezdés c) pontja

szerinti adatait, a ténylegesen végzett élelmiszerlánc-felügyelet alá tartozó tevékenységét (tevékenységeit), továbbá a

tevékenység végzésének helyét (helyeit) az élelmiszerlánc-felügyeleti szervhez nyilvántartásba vétel céljából

bejelenteni. A bejelentési kötelezettség nem vonatkozik a 2. § (3) bekezdése szerinti tevékenységekre.

(2) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az ügyfél bejelentése alapján veszi nyilvántartásba az (1) bekezdés szerinti

adatokat, és egyidejûleg FELIR azonosító számot (a továbbiakban: FELIR azonosító) állapít meg a nyilvántartásba vétel

igazolására. Amennyiben a FELIR azonosítóval rendelkezõ ügyfél a továbbiakban nem végez a 47/B. § (2) bekezdése

szerinti tevékenységet, akkor a FELIR azonosító egyidejû visszavonásával a nyilvántartásból törölni kell. A

nyilvántartásból törölt élelmiszerlánc szereplõ adatait az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv élelmiszerlánc-biztonsági

célból 10 évig köteles megõrizni.

(3) A FELIR azonosítóval rendelkezõ ügyfél köteles bejelenteni az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek, ha csõdeljárás,

felszámolás vagy végelszámolás alatt áll, valamint a jogutódlással történõ vagy jogutód nélküli megszûnését is.

(4) A regisztrált élelmiszerlánc-szereplõ köteles az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek bejelenteni az (1) és a (3)

bekezdés szerinti adataiban bekövetkezett változást, annak bekövetkezésétõl számított tizenöt napon belül.

(5) A (4) bekezdés szerinti kötelezettség elmulasztása esetén az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a regisztrált

élelmiszerlánc szereplõt a kötelezettség teljesítésére hívja fel. A változásbejelentési kötelezettség teljesítésének

ismételt elmaradása esetén az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az ügyfelet az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásból

törli.

(6) A FELIR azonosítóhoz tartozó, nyilvántartásba vett adatokat az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a következõk szerint

igazolja:

a) igazolást állít ki, melyen szerepel a FELIR azonosító, az ügyfélnyilvántartási szám vagy technikai azonosító, valamint

aa) természetes személy esetében az ügyfél neve és születési dátuma,

ab) jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodó szervezet esetén a cégnév és az adószám;

b) honlapján elektronikusan hitelesített módon közzéteszi az a) pontban szereplõ adatok mellett az ügyfél által

bejelentett tevékenységek és tevékenységi helyek listáját;

c) ügyfélkapun keresztül történõ ügyintézés esetén a nyilvántartásba vétel, illetve az adatok módosítása esetén a

közigazgatási felhasználásra vonatkozó követelményeknek megfelelõ elektronikus aláírással ellátott, az a) és b) pont

szerinti adatokat tartalmazó dokumentumot küld az ügyfél központi elektronikus szolgáltató rendszerben fenntartott

ügyfélkapus tárhelyére;

d) az ügyfél írásbeli kérelmére az a) és b) pont szerinti adatok igazolására, a külön jogszabályban foglalt díj ellenében

papír alapú igazolást állít ki.”

(2) Az Éltv. 38/B. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az a

a) természetes személy vagy gazdálkodó szervezet,

b) mezõgazdasági õstermelõ és a családi gazdálkodó,

aki a 47/B. § (2) bekezdése a)–k) pontjában meghatározott tevékenységek valamelyikét Magyarország területén végzi,

köteles a 38. § (2) bekezdés c) pontja szerinti adatait, a ténylegesen végzett élelmiszerlánc-felügyelet alá tartozó

tevékenységét (tevékenységeit), továbbá a tevékenység végzésének helyét (helyeit) az élelmiszerlánc-felügyeleti

szervhez nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni. A bejelentési kötelezettség nem vonatkozik a 2. § (3) bekezdése

szerinti tevékenységekre.”

17. § Az Éltv. a 38/B. §-t követõen a következõ 38/C. §-sal egészül ki:

„38/C. § (1) Élelmiszerlánc-felügyelet alá tartozó terméket, állatot, anyagot, eszközt, tárgyat nyilvántartásba nem vett

élelmiszerlánc szereplõtõl tilos vásárolni, illetve átvenni. E bekezdés megsértése esetén az élelmiszerlánc-felügyeleti

szerv a vásárló, illetve az átvevõ vonatkozásában is alkalmazza az 57. § és a 63/A. § szerinti jogkövetkezményeket.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a külföldi lakcímmel, székhellyel (telephellyel) rendelkezõ

természetes vagy jogi személytõl történõ vásárlásra, átvételre az elsõ hazai betárolási helyre történõ beszállításig,
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valamint arra az esetre, amikor a vásárlás vagy átvétel magánjellegû felhasználás céljából történik, illetve a vásárló

vagy átvevõ az élelmiszer végsõ fogyasztója.”

18. § Az Éltv. 40. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a növényvédõ szerek, valamint a növényvédõ szernek nem minõsülõ

növényvédelmi hatású termékek, védõanyagok, kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok, hatásjavítók, növényvédelmi

célú eszközök és anyagok, makroszervezetek forgalomba hozatali, felhasználási engedélyezési és engedélymódosítási

eljárása során az engedély megadásáról tizennyolc hónapon, mikroorganizmusok esetén tizenkét hónapon belül

dönt.

(2) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az engedélyköteles növény- és talajkezelõ termékek eseti, százhúsz napos és

kísérleti engedélyeinek megadásáról két hónapon belül dönt. Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a növényvédõ szerek

címkétõl eltérõ felhasználásának engedélyezési és engedélymódosítási eljárásában döntését tizenkét hónapon belül

hozza meg. Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a növényvédõ szerek párhuzamos behozatalának engedélyezési

eljárásában az engedély megadásáról negyvenöt munkanapon belül dönt.”

19. § Az Éltv. 44. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv helyszíni ellenõrzésre feljogosított köztisztviselõje, valamint jelenlétében az Európai

Bizottság szakértõje és az általa kijelölt szakértõ az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály, valamint az Európai Unió

közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai szerinti ellenõrzés során jogosult)

„g) élelmiszerlánc-esemény alapos gyanúja esetén továbbá élelmiszerlánc-esemény elhárítása, illetve a felügyeleti díj

bevallási és fizetési kötelezettség ellenõrzése érdekében a lezárt terület, épület, helyiség felnyitásával, az ott

tartózkodó személyek akarata ellenére is a lezárt ingatlanok területére, üzlethelyiségbe, üzemi helyiségbe belépni és

ott az ellenõrzést lefolytatni akkor is, ha azok egyidejûleg lakás céljára szolgálnak, továbbá szállítóeszközöket,

dokumentációt, számviteli bizonylatokat ellenõrizni.”

20. § Az Éltv. 47/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az országos fõállatorvos elõkészíti az élelmiszerlánc szereplõinek széles körû bevonásával az

élelmiszerlánc-biztonsági stratégiát, amelyet a Kormány fogad el. Az élelmiszerlánc-biztonsági stratégia végrehajtása

érdekében az országos fõállatorvos kiadja az élelmiszerlánc-biztonsági szakpolitikai programot. A szakpolitikai

program magába foglalja az integrált több éves nemzeti ellenõrzési tervet, valamint az élelmiszerlánccal kapcsolatos

akcióterveket.”

21. § (1) Az Éltv. 47/B. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) Mentesül a felügyeleti díj bevallási és fizetési kötelezettség alól a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

törvény 3. § 19. pontja szerinti mezõgazdasági kistermelõ kizárólag az õstermelõi tevékenysége vonatkozásában.

(8) A fizetésre kötelezettnek évente egyszer kell bevallania a díjfizetés alapjául szolgáló nettó árbevételét, illetve

jövedelmét. A bevallási kötelezettséget május 31-ig kell teljesíteni. A díj megfizetése a bevallási kötelezettséget nem

pótolja. Nem kell megfizetni a felügyeleti díjat, ha annak mértéke nem éri el az ezer forintot.”

(2) Az Éltv. 47/B. § (10) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(10) A befolyt felügyeleti díjat az élelmiszerlánc-biztonsági stratégiában, a többéves tervben és az éves ellenõrzési

tervben meghatározott feladatok végrehajtására kell fordítani. Az évente befolyt felügyeleti díj 10%-át fejlesztésre kell

fordítani. A felügyeleti díjból befolyt bevétel mûködésre is fordítható.”

(3) Az Éltv. 47/B. § (12) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(12) A 38/B. § (1) bekezdése szerinti regisztrációt, valamint a felügyeleti díj bevallási kötelezettséget az

élelmiszerlánc-felügyeleti szerv erre a célra kialakított központi elektronikus rendszerének használatával kell

teljesíteni. A felügyeleti díj bevallására és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokat e törvény végrehajtására

kiadott jogszabály állapítja meg.”

(4) Az Éltv. 47/B. § a következõ (13) és (14) bekezdéssel egészül ki:

„(13) A felügyeleti díj bevallására kötelezettnek olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelybõl a felügyeleti díj alapjának,

mértékének számítása egyértelmûen megállapítható. Nem vonatkozik az elõírás azon fizetésre kötelezettekre, akik az

(5) bekezdés szerinti fizetési módot választják.

(14) A felügyeleti díj bevallása, nyilvántartása, befizetése, kezelése, ellenõrzése és önellenõrzése kapcsán e

törvényben, illetve az annak végrehajtására kiadott jogszabályban nem szabályozott kérdésekben az Art. képviseletre,
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önellenõrzési jogra, bevallásra, bevallás kijavítására, a megfizetésre, a bizonylatokra, könyvvezetésre, nyilvántartásra,

bizonylatok megõrzésére, önellenõrzésre, az önellenõrzés bevallása és megfizetése, utólagos megállapításra, fizetési

halasztásra, részletfizetés engedélyezésére, elévülésre, késedelmi pótlékra, önellenõrzési pótlékra, valamint az eljárás

költségeire vonatkozó rendelkezései az irányadóak.”

22. § (1) Az Éltv. 51. § (3) bekezdés r) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Állatbetegség megelõzése, megállapítása, továbbterjedésének megakadályozása, kártételének csökkentése, felszámolása

érdekében, továbbá a betegség természetéhez és elterjedtségéhez mérten, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e törvény

végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban

meghatározott esetekben az alábbi állatjárványügyi intézkedéseket rendelheti el a veszély elhárításához szükséges

mértékben és ideig:)

„r) az állattartó, az élelmiszer- vagy takarmányvállalkozó tevékenységének korlátozása, feltételhez kötése,

felfüggesztése;”

(2) Az Éltv. 51. § (3) bekezdés a következõ s)–u) ponttal egészül ki:

(Állatbetegség megelõzése, megállapítása, továbbterjedésének megakadályozása, kártételének csökkentése, felszámolása

érdekében, továbbá a betegség természetéhez és elterjedtségéhez mérten, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e törvény

végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban

meghatározott esetekben az alábbi állatjárványügyi intézkedéseket rendelheti el a veszély elhárításához szükséges

mértékben és ideig:)

„s) ebzárlat;

t) legeltetési tilalom.

u) bejelentendõ állatbetegség vadon élõ állatban történt megállapítását követõen az érintett terület fertõzött

területté nyilvánítása.”

23. § (1) Az Éltv. 52. § (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az 51. § (3) bekezdésének d)–g), valamint s)–u) pontjában meghatározott állat-járványügyi intézkedések

elrendelésérõl szóló határozatot egyidejûleg az érintett települési önkormányzat jegyzõjével (a fõvárosban a kerületi

jegyzõvel) is közölni kell. A jegyzõ köteles a megküldött határozatokat a helyben szokásos módon közzétenni.”

(2) Az Éltv. 52. § (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az 51. § (3) bekezdésének d)–g), valamint s) és t) pontjában meghatározott állat-járványügyi intézkedések

elrendelésérõl szóló határozatot egyidejûleg az illetékes járási (fõvárosi körzeti) hivatallal is közölni kell. Az illetékes

járási (fõvárosi körzeti) hivatal köteles a megküldött határozatokat a helyben szokásos módon közzétenni.”

24. § Az Éltv. 57. § g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az élelmiszerlánc felügyeleti szerv az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint, a feltárt

jogsértés súlyával arányosan, a jogsértésben rejlõ kockázat mértékének és jellegének figyelembevételével a következõ

intézkedéseket hozhatja:)

„g) elrendelheti a termék lefoglalását, forgalomból való kivonását, visszahívását, megsemmisítését, ártalmatlanítását;”

25. § (1) Az Éltv. 59. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az élelmiszer-ellenõrzési bírság és a takarmány-ellenõrzési bírság legkisebb összege tizenötezer forint,

legmagasabb összege

a) ha az eljárás alá vont személy a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) hatálya alá tartozó,

100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkezõ vállalkozás, az eljárás alá vont személy éves nettó

árbevételének 10%-áig, de legfeljebb ötszázmillió forintig, illetve az emberek vagy állatok széles körének egészségét

károsító vagy veszélyeztetõ, továbbá a felhasználók széles körének jelentõs vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén

legfeljebb ötmilliárd forintig;

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó esetben 500 ezer forintig, illetve az emberek vagy állatok széles körének

egészségét károsító vagy veszélyeztetõ, továbbá a felhasználók széles körének jelentõs vagyoni hátrányt okozó

jogsértés esetén az eljárás alá vont személy éves nettó árbevételének 10%-áig, az Szt. hatálya alá nem tartozó eljárás

alá vont személy esetében tízmillió forintig

terjedhet.”
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(2) Az Éltv. 59. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A bírság mértékét az eset összes körülményére – így különösen az érintettek érdekei sérelmének körére, súlyára, a

jogsértõ állapot idõtartamára és a jogsértõ magatartás ismételt tanúsítására, a jogsértéssel elért elõnyre, a 60. §

(1) bekezdésének a)–c), g), i)–l), n)–p), q) pontjában, valamint a 63. § (1) bekezdésének b) és d) pontjában foglalt

tényállások kivételével az eljárás alá vont személy gazdasági súlyára – tekintettel kell meghatározni.”

26. § Az Éltv. 62. § (1) bekezdés a következõ g) ponttal egészül ki:

(Élelmiszer-ellenõrzési bírságot kell kiszabni)

„g) a 22. § (2) bekezdése szerinti írásos dokumentáció hiánya esetén.”

27. § Az Éltv. 62. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Ha a (2) bekezdés szerinti felelõs kilétét nem lehet megállapítani, a bírságot azzal szemben kell kiszabni, akinél a

jogsértést megalapozó élelmiszert az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv megtalálta.”

28. § Az Éltv. a következõ 63/A. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„Mulasztási bírság

63/A. § (1) Mulasztási bírság szabható ki, ha a felügyeleti díj bevallására kötelezett a bevallási, illetve a 38/B § szerinti

adatszolgáltatási, nyilvántartásba vételi, változásbejelentési kötelezettségét nem teljesíti, késedelmesen, valótlan

adattartalommal vagy hiányosan teljesíti.

(2) A mulasztási bírság legkisebb összege tízezer forint, legmagasabb összege ötszázmillió forint, de legfeljebb a

megelõzõ üzleti évben elért, a felügyeleti díj alapját képezõ nettó árbevétel (jövedelem) tíz százaléka.

(3) A mulasztási bírság kiszabásánál mérlegelni kell az eset összes körülményét, az ügyfél jogellenes magatartásának

(tevékenységének vagy mulasztásának) súlyát, gyakoriságát, továbbá azt, hogy az ügyfél, illetve intézkedõ

képviselõje, alkalmazottja, tagja vagy megbízottja az adott helyzetben a tõle elvárható körültekintéssel járt-e el. A

körülmények mérlegelése alapján a mulasztás súlyához igazodó bírságot kell kiszabni, vagy a bírság kiszabását

mellõzni.

(4) A mulasztási bírság megállapításával egyidejûleg az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az ügyfelet – határidõ

tûzésével – teljesítésre hívja fel. A kiszabott bírság kétszeresét kell újabb határidõ tûzésével megállapítani, ha a

teljesítésre kötelezõ újabb végzésben elõírt határidõt az ügyfél szintén elmulasztja. A kötelezettség teljesítése esetén

az e bekezdés alapján kiszabott bírság korlátlanul mérsékelhetõ.”

29. § (1) Az Éltv. 71. § (4) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában, valamint honlapján

nyilvánosságra hozza)

„a) az élelmiszer emberi egészséget veszélyeztetõ szennyezettsége, élelmiszer-hamisítás, engedély vagy bejelentés

nélküli élelmiszer-vállalkozási tevékenység, vagy az engedély visszavonása, az ökológiai termelésre vonatkozó

jogszabályi elõírások megsértése, ételmérgezés vagy ételfertõzés esetén az érintett élelmiszer megnevezését, a

pontos azonosítására alkalmas adatokat, a feltárt szabálytalanságot, a jogsértést elkövetõ élelmiszer-vállalkozás

cégnevét és címét;”

(2) Az Éltv. 71. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A jogsértések nyilvánosságra hozatala jogerõs vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható döntés

meghozatala után lehetséges.”

30. § (1) Az Éltv. 76. § (1) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben)

„h) állapítsa meg a lófélék azonosításának, jelölésének, nyilvántartásának, az azonosító okmányának kiállításának,

valamint az azonosító okmány használatának és hatósági ellenõrzésének szabályait.”

(2) Az Éltv. 76. § (2) bekezdésének 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendeletben állapítsa meg)

„2. az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer kialakításának és mûködtetésének részletes szabályait”

(3) Az Éltv. 76. § (2) bekezdése a következõ 44–46. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendeletben állapítsa meg)

„44. a méhek tartásának és a méz elõállításának részletes szabályait;
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45. az élelmiszer-vállalkozók önellenõrzési kötelezettségeinek részletes szabályait.

46. az élelmiszer-elõállítás során alkalmazott technológiai segédanyagok nyilvántartásba vételének részletes

szabályait.”

31. § Az Éltv. 77. § (1) bekezdése a következõ o)–r) ponttal egészül ki:

(Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)

„o) az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a növényvédõ szerek forgalomba

hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezésérõl;

p) az Európai Parlament és a Tanács 2009/128/EK irányelve (2009. október 21.) a peszticidek fenntartható

használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról

q) az Európai Parlament és a Tanács 1333/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az élelmiszer-adalékanyagokról;

r) a Tanács 509/2006/EK rendelete (2006. március 20.) a hagyományos különleges terméknek minõsülõ

mezõgazdasági termékekrõl és élelmiszerekrõl.”

32. § Az Éltv. 77. § (1) bekezdése a következõ s) ponttal egészül ki:

(Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)

„s) az Európai Parlament és a Tanács 1169/2011/EU rendelete (2011. október 25.) a fogyasztók élelmiszerekkel

kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a

2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK

bizottsági rendelet hatályon kívül helyezésérõl.”

33. § (1) Az Éltv. Melléklete a következõ 14/A. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

„14/A. élelmiszerekkel rendeltetésszerûen érintkezésbe kerülõ anyagok és tárgyak: az 1935/2004/EK rendelet

1. cikkének 2. pontja szerinti fogalom;”

(2) Az Éltv. Mellékletének 30/A. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a következõ 30/B. ponttal

egészül ki:

„30/A. géntechnológiával módosított szervezet: a géntechnológiai tevékenységrõl szóló 1998. évi XXVII. törvény

2. §-ának b) pontja szerinti fogalom;

30/B. gyógynövény termék: olyan vadon termett vagy termesztett – az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben

meghatározott – növény vagy növény feldolgozásával elõállított – külön jogszabály szerint gyógyszernek nem

minõsülõ – elõnyös élettani hatással rendelkezõ termék, amelyet emberi fogyasztásra szánnak, illetve amelyet

várhatóan emberek fogyasztanak el;”

(3) Az Éltv. Melléklete a következõ 39/A. ponttal egészül ki:

„39/A. közös ügyfél törzsadat-kezelõ rendszer: a 38/A. § (2) bekezdése a) pontja aa) alpontja szerinti, az

élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság által mûködtetett ügyfélnyilvántartási rendszer és a mezõgazdasági,

agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes

kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti Egységes Mezõgazdasági és Ügyfél-nyilvántartási Rendszer

összekapcsolásával kialakított ügyfél törzsadat-kezelõ rendszer, melynek célja, hogy az ügyfelek egyidejûleg

egyértelmûen azonosíthatóak legyenek mind a támogatási szerv, mind az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság

számára.”

(4) Az Éltv. Melléklete a következõ 47/A. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

„47/A. növényorvos: külön jogszabály szerinti felsõfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkezõ személy;”

(5) Az Éltv. Mellékletének 50–51. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

„50. növényvédõ szer: 1107/2009/EK rendelet 2. cikk 1. bekezdése szerinti fogalom;

51. növényvédõszer-hatóanyag: 1107/2009/EK rendelet 2. cikk 2. bekezdése szerinti fogalom;”

(6) Az Éltv. Mellékletének 54. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

„54. rendkívüli élelmiszerlánc-esemény: a lakosság széles körét érintõ, az emberek életét, egészségét veszélyeztetõ

élelmiszer-biztonsági jogsértés megállapítása vagy gyanúja annak kizárásáig, továbbá a nagy nemzetgazdasági kárral
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fenyegetõ vagy közegészségügyileg veszélyes állatbetegségek megállapítása vagy gyanúja annak kizárásáig, növényi

károsítók okozta járvány, valamint a gazdasági haszonállat-állomány széles körét érintõ, az állatok egészségét

veszélyeztetõ takarmánybiztonsági jogsértés megállapítása vagy gyanúja annak kizárásáig;”

(7) Az Éltv. Mellékletének 71. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

„71. vendéglátó-ipari termék: olyan étel, ital (az ivóvíz kivételével), cukrászati, hidegkonyhai készítmény, amelyet az

elõállítás helyén, ideiglenes árusítóhelyen, tálalókonyhán vagy házhoz szállítva értékesítenek a végsõ fogyasztó vagy

egyéb jogszabályban megadott korlátok szerint kiskereskedelmi létesítmény számára;”

34. § Az Éltv.

a) 2. § (3) bekezdésében az „élelmiszerek magánháztartásban, kizárólag saját fogyasztásra” szövegrész helyébe az

„élelmiszerek magánfogyasztásra” szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében a „tartalmazó termõföldön” szövegrész helyébe a „tartalmazó talajon és

termesztõközegben” szöveg,

c) 24. § (1) bekezdés a) pontjában az „és az élelmiszerlánc-biztonsági tudományos szervet, valamint biztosítja azok

függetlenségét;” szövegrész helyébe a „valamint biztosítja függetlenségét;” szöveg,

d) 26. § (1) bekezdés d) pontjában az „állat-egészségügyi” szövegrész helyébe az „állat-egészségügyi, állatvédelmi,

állattenyésztési” szöveg,

e) 27. § (2) bekezdésében az „egyes állami feladatainak elvégzésére” szövegrész helyébe az „egyes állami

feladatainak megbízási jogviszony keretében történõ elvégzésére” szöveg,

f) 34. § (1) bekezdésében az „engedélyezi” szövegrész helyébe az „engedélyezi vagy nyilvántartásba veszi” szöveg,

g) 35. § (3) bekezdés e) pontjában az „emberi fogyasztásra szánt állatokat” szövegrész helyébe az „emberi

fogyasztásra szánt állatokat és élelmiszereket” szöveg,

h) 42. § (2) bekezdésében a „ha a termelõ ismeretlen” szövegrész helyébe a „ha a termelõ, illetve a földhasználó

ismeretlen” szöveg,

i) 42. § (4) bekezdésében az „A miniszter rendkívüli élelmiszerlánc-eseményre vonatkozó,” szövegrész helyébe az

„Az országos fõállatorvos rendkívüli élelmiszerlánc-eseményre vonatkozó” szöveg,

j) 45. § (2) bekezdésében az „az azt kiszabó élelmiszerlánc-felügyeleti szerv” szövegrész helyébe az „az

élelmiszerlánc-felügyeleti szerv” szöveg,

k) 47/B. § (9) bekezdésében az „az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény” szövegrész helyébe az „az adózás

rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.)” szöveg,

l) 53. § (1) bekezdésében a „magánállatorvos járványos állatbetegség gyanúja esetén” szövegrész helyébe a

„magánállatorvos, illetve a nem állami állat-egészségügyi laboratórium járványos állatbetegség gyanúja esetén”

szöveg,

m) 53. § (3) bekezdésében a „Járványveszély esetén” szövegrész helyébe a „Járványveszély vagy rendkívüli

élelmiszerlánc-esemény esetén” szöveg,

n) 57. § s) pontjában az „anyag zár alá vételét” szövegrész helyébe „anyag vagy termék zár alá vételét” szöveg,

o) 60. § (1) bekezdés c) pontjában a „17. § (1) bekezdésében elõírt kötelezettségét” szövegrész helyébe a „17. §

(1) bekezdés c) pontjában elõírt kötelezettségét az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv kötelezése ellenére” szöveg,

p) 63. § (1) bekezdés a) pont ah) alpontjában a „tenyésztésének, szállításának” szövegrész helyébe a

„tenyésztésének, jelölésének, szállításának” szöveg,

q) 64. § (1) bekezdésében a „határozat közlésétõl” szövegrész helyébe a „határozat jogerõre emelkedésétõl” szöveg,

lép.

35. § A növényfajták állami elismerésérõl, valamint a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló

2003. évi LII. törvény 23. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A növénytermesztési hatóság az (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartásban lévõ adatokat az

élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben kezeli.”

36. § (1) Az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvény 18. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A tenyésztési hatóság az általa nyilvántartott adatokból adatbázist hoz létre. A tenyésztési hatóság a

nyilvántartásában lévõ adatokat az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben kezeli.”
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(2) Az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvény 19. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tevékenységet kizárólag elismert vagy ideiglenesen elismert tenyésztõ szervezet

végezheti.”

(3) Az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

a) a tenyésztési hatóságot vagy hatóságokat rendeletben jelölje ki,

b) az e törvényben elõírt nyilvántartások vonatkozásában az adatkezelést rendeletben szabályozza.”

37. § (1) Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/A. §-ának (4) bekezdése a következõ m) ponttal

egészül ki:

(Az adatbázisnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:)

„m) elismert tenyésztõ szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás másolatát.”

(2) Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény a következõ 48/C. §-sal egészül ki:

„48/C. § Az állatvédelmi hatóság az általa nyilvántartott adatokat az élelmiszerlánc-felügyeleti információs

rendszerben kezeli.”

38. § A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Bortörvény) 40. §-a a

következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A borászati és a növénytermesztési hatóság az általa e törvény alapján nyilvántartott adatokat az

élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben kezeli.”

39. § A termõföld védelmérõl szóló 2007. évi CXXIX. törvény 32. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A talajvédelmi hatóság az általa e törvény alapján nyilvántartott adatokat az élelmiszerlánc-felügyeleti információs

rendszerben kezeli.”

40. § A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának elõmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia

üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentésérõl szóló 2010. évi CXVII. törvény 11. §-a a következõ (4) bekezdéssel

egészül ki:

„(4) A mezõgazdasági igazgatási szerv az általa e törvény alapján nyilvántartott adatokat az élelmiszerlánc-felügyeleti

információs rendszerben kezeli.”

41. § A személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi

XX. törvény 20. § (2) bekezdése a következõ m) ponttal egészül ki:

(Az adóazonosító jel kezelésére törvényben meghatározott feladatkörében eljárva jogosult)

„m) az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló törvény szerinti felügyeleti

díj bevallásának, illetve megfizetésének ellenõrzésével, továbbá az élelmiszerlánc szereplõinek nyilvántartásával

összefüggésben.”

42. § A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 4. § (2) bekezdésében a „két elnökhelyettesét” szövegrész

helyébe „elnökhelyetteseit” szövegrész, 21. § (3a) bekezdésének b) pontjában az „a fél” szövegrész helyébe az „az egy”

szövegrész lép.

43. § A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény 2. § h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Adóköteles terméknek minõsül az elõrecsomagolt termékként forgalomba hozott,)

„h) a 2007 VTSZ szám alá tartozó termék, ha hozzáadott cukrot tartalmaz és cukortartalma meghaladja a 35 gramm

cukor/100 gramm mennyiséget, a Magyar Élelmiszerkönyv szerinti extradzsem, extrazselé, marmelád és különleges

minõségû lekvárok kivételével (a továbbiakban: gyümölcsíz).”

44. § (1) A növényfajták állami elismerésérõl, valamint a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló

2003. évi LII. törvény 15. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A természetes környezet megõrzésére szánt takarmánynövény-vetõmagkeverékek begyûjtése a

természetvédelmi hatóság, forgalmazása a növénytermesztési hatóság engedélyével végezhetõ.”
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(2) A növényfajták állami elismerésérõl, valamint a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló

2003. évi LII. törvény 23. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A növénytermesztési hatóság az (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartásban lévõ adatokat az

élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben kezeli.”

45. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésekben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ tizenötödik napon lép hatályba.

(2) Az 5. § 2012. október 1-jén lép hatályba.

(3) A 16. § (1) bekezdése és a 27. § 2012. május 1-én lép hatályba.

(4) A 16. § (2) bekezdése és a 23. § (2) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.

(5) A 17. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

(6) Ez a törvény 2014. január 2-án hatályát veszti.

46. § (1) Hatályát veszti az Éltv.

a) 24. § (2) bekezdésében az „és az élelmiszerlánc-biztonsági tudományos szerv” szövegrész;

b) 27. § (1) bekezdés c) pontja;

c) 31. §-a és az azt megelõzõ alcím;

d) 61. § (3) bekezdésében a „ , kivéve, ha a takarmány-vállalkozás bizonyítja, hogy a bírság kiszabására okot adó hibát

nem õ okozta” szövegrész;

e) 76. § (1) bekezdés b) pontja,

f) 77. § (2) bekezdés b) pontja.

(2) Hatályát veszti a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 35. § (2) bekezdése és a 8. § (1) bekezdés

d) pontjában az „ , illetve a térmértéke eléri a 100 hektárt” szövegrész.

(3) Hatályát veszti a bortörvény 24/A. § (3)–(9) bekezdése, a 44. § (1) bekezdés i) pontja, valamint az 57. § (1) bekezdés

l) pontja azzal, hogy a 2011. november 30. után forgalomba hozott bor vonatkozásában a bor forgalombahozatali

járulékot már nem kell megfizetni.

(4) A 2011. november 30. után forgalomba hozott bor után megfizetett bor forgalombahozatali járulék visszaigényelhetõ.

A visszaigénylési kérelmet a borászati hatóság részére legkésõbb 2012. november 30-ig kell megküldeni a befizetett

forgalombahozatali járulék összegét és teljesítését megalapozó dokumentumok másolatának csatolásával. A

visszaigényelt forgalombahozatali járulék visszafizetésérõl a vidékfejlesztési miniszter haladéktalanul intézkedik.

Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 54/2012. (III. 30.) Korm. rendelete
a megyei intézményfenntartó központok és intézményeik mûködésével kapcsolatos
egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés d) pontjában és a közoktatásról

szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés l) pontjában,

a 2. § tekintetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi

Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § (1) bekezdés b) pontjában kapott

felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében

a következõket rendeli el:

1. § A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben címû

138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 22. §-a a következõ (2) és (3) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Ha a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi

Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (1) bekezdésben

foglaltakkal összefüggésben az intézményvezetõi feladatok ellátására kiírt pályázat nem vezetett eredményre, nem

volt pályázó, illetve egyik pályázó sem kapott megbízást, az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokkal a

pályázati eljárás eredményes befejezéséig, de legfeljebb 2012. július 31-ig megbízható az is, akinek az intézmény

vezetésére szóló magasabb vezetõi megbízása 2012. március 31-én a törvény erejénél fogva megszûnt, vagy aki

a nevelõtestületnek az adott intézménytípusnak megfelelõ iskolai végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezõ

tagja.

(3) A (2) bekezdés, valamint az 5. § (16) bekezdés szerinti vezetõi megbízást a megyei intézményfenntartó központ

vezetõje adja.”

2. § A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei

önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggõ

egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(2) A megyei intézményfenntartó központ által fenntartásba átvett intézmények közül az önállóan mûködõ és

gazdálkodó költségvetési szervként mûködõ szociális, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények

2012. április 1-jével önállóan mûködõ költségvetési szervekké alakulnak át. Ezen idõponttól kezdve az érintett szervek

tekintetében a gazdálkodással összefüggõ feladatokat a megyei intézményfenntartó központ látja el. Az átvett

intézmények közül az önállóan mûködõ költségvetési szervek gazdálkodással összefüggõ feladatait

2012. január 1-jétõl a megyei intézményfenntartó központ látja el.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelete
a közérdekû adatok elektronikus közzétételével kapcsolatos egyes kormányrendeletek
módosításáról

A Kormány az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 72. § (1) bekezdés

a) és d) pontjában, valamint a 2. alcím tekintetében a döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biztosításáról

szóló 2007. évi CI. törvény 11. § a)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében

meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. 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 módosítása

1. § 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

(a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdés a) pontjának helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„a) saját honlapon közzétevõ: az az adatfelelõs, aki az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 33. § (2) bekezdése vagy a saját döntése alapján a közérdekû

adatokat külön adatközlõ közremûködése nélkül teszi közzé;”

2. § Az R1. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. § (1) A közzétételi szabályzatban kell meghatározni:

a) a közzététellel, helyesbítéssel, frissítéssel és eltávolítással kapcsolatos feladatok ellátásának részletes rendjét;

b) az a) pont szerinti feladatok ellátására kijelölt munkaköröket, a munkakörök közötti együttmûködés rendjét.

(2) A nem saját honlapon közzétevõ adatfelelõs a közremûködõ adatközlõvel együtt közös közzétételi szabályzatot

is létrehozhat.”

3. § Az R1. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5. § (1) Az adatközlõ közzétételi kötelezettségét olyan módon teljesíti, amely biztosítja a közzétételre szolgáló

honlapnak az adatközlõ szerv belsõ hálózati rendszerétõl való függetlenségét.

(2) A közzétételre szolgáló honlap elérhetetlenségét okozó bármely üzemzavar esetén a saját honlapon közzétevõ

vagy az adatközlõ köteles munkaidõben az üzemzavar elhárítását haladéktalanul megkezdeni.

(3) A közzétételre szolgáló honlapot úgy kell kialakítani, hogy az a széles körben elterjedt, valamint a vakok és

gyengénlátók által széles körben használt eszközökkel is olvasható legyen.

(4) Ahol a közzétételi lista idegen nyelven való közzétételt ír elõ, a közérdekû adatot az adott nyelven is közzé kell

tenni.

(5) A saját honlapon közzétevõ, illetve az adatközlõ a honlapon az egységes közadatkeresõ rendszerre mutató

hivatkozást köteles elhelyezni.

(6) Az Infotv. vagy más jogszabály alapján a szerv honlapján közzéteendõ közérdekû adatokat és közérdekbõl

nyilvános adatokat a szerv honlapjának nyitólapjáról közvetlenül, a Közérdekû adatok hivatkozás alatt elérhetõ

oldalon kell közzétenni.”

4. § Az R1. 9. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az adatfelelõs a közzétett adatok pontosságát, idõszerûségét és értelmezhetõségét a közzétételt követõen is

folyamatosan figyelemmel kíséri.”

5. § Az R1. 9. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az adatközlõ az adatfelelõs egyidejû értesítésével visszautasíthatja az átvett adat közzétételét, ha az az elõírt,

a közzétételi szabályzatban meghatározott vagy megállapodott formátum szerinti követelményeknek nem felel meg,

és így közzétételre formai okokból nem alkalmas.”
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6. § Az R1. 10. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A közzétételi lista által elõírt megõrzési kötelezettség lejártakor a saját honlapon közzétevõ, illetve az adatfelelõs

a közzétett, külön jogszabályban meghatározott közzétételi egységeket átadja a központi elektronikus jegyzék

mûködtetõje részére.”

7. § Az R1. 11. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A saját honlapon közzétevõ, az adatfelelõs, vagy az adatközlõ megszûnése esetén a jogutód a honlapon megjelöli

a jogelõd megszûnésének tényét és jogalapját, több jogutód esetén a jogutód által közzéteendõ közérdekû adatok

körét is.”

8. § Az R1. 11. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A saját honlapon közzétevõ vagy az adatfelelõs jogutód nélkül történõ megszûnése esetén a közzétett közzétételi

egységeket átadja a központi elektronikus jegyzék mûködtetõje részére.”

9. § Az R1. 12. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A közzétételi kötelezettség teljesítésének biztosítása érdekében a közigazgatási informatika infrastrukturális

megvalósíthatóságának biztosításáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) az Infotv. 33. § (3) bekezdésében

meghatározott központi honlapot (a továbbiakban: központi honlap) hoz létre. A miniszter a központi honlap,

valamint a közérdekû adatok központi elektronikus jegyzéke és az egységes közadatkeresõ rendszer informatikai

mûködtetésérõl a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. útján – a központosított informatikai és

telekommunikációs szolgáltatások keretében – gondoskodik.”

10. § (1) Az R1. 13. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az adatfelelõs az egységes közadatkeresõ rendszer és a központi elektronikus jegyzék teljes körûségének biztosítása

céljából bejelenti a miniszternek a következõ adatokat:]

„b) a szerv nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy

ba) az Infotv. 33. § (2) bekezdése szerinti szervnek vagy

bb) egyéb, az Infotv. 33. § (2) bekezdésében nem nevesített közfeladatot ellátó szervnek

minõsül-e.”

(2) Az R1. 13. § (3) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A bejelentés alapján a miniszter az adatfelelõst nyilvántartásba veszi, és engedélyezi számára az egységes

közadatkeresõ rendszerhez és a központi elektronikus jegyzékhez való csatlakozást.”

(3) Az R1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

11. § Az R.1.

a) 3. § (1) bekezdésében és 4. §-ában az „Eitv.” szövegrész helyébe az „Infotv.” szöveg,

b) 13. § (5) bekezdésében az „Eitv.-ben” szövegrész helyébe az „Infotv.-ben” szöveg

lép.

12. § Hatályát veszti az R1. 2. § (1) és (3) bekezdése, 6/A. §-a és 12. § (3) bekezdése.

2. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biztosításáról szóló

2007. évi CI. törvény végrehajtásáról szóló 335/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

13. § (1) A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvény

végrehajtásáról szóló 335/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés

lép:

„1. § (1) A Kormány az adatbázis létrehozásáért felelõs szervként a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t

jelöli ki.

(2) Az adatbázis létrehozásáért felelõs szerv tevékenységének a döntéselõkészítéshez szükséges adatok

hozzáférhetõségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvényben (a továbbiakban: a Törvény) és az e rendeletben

foglaltaknak való megfelelését az informatikáért felelõs miniszter felügyeli.”
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(2) Az R2. 8. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az adatkérõ a Törvény 4. §-a szerinti adatkérés esetén a (2) bekezdés szerinti tájékoztatásban foglalt költségeket

– az adatkérés teljesülését követõen – az adatbázis létrehozásáért felelõs szervnek téríti meg. Ezt követõen

az adatkezelõnél felmerült költségrészt az adatbázis létrehozásáért felelõs szerv haladéktalanul megtéríti az

adatkezelõnek.”

(3) Az R2. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„10. § A Törvény 2. § (1) bekezdés és a 4. § (1) bekezdése szerinti adatkérésre jogosultak továbbá:

a) az Állami Számvevõszék elnöke,

b) a Gazdasági Versenyhivatal elnöke,

c) a Közbeszerzési Hatóság elnöke,

d) az Egyenlõ Bánásmód Hatóság elnöke,

e) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke,

f) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke,

g) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnöke,

h) a Magyar Tudományos Akadémia elnöke,

i) a Költségvetési Tanács elnöke,

j) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke,

k) az Országgyûlés Hivatalának vezetõje, valamint

l) az ECOSTAT Kormányzati Hatásvizsgálati Központ fõigazgatója.”

14. § Az R2.

a) 2. §-át megelõzõ alcímben, 2. § (1) és (2) bekezdésében, 3. § (1)–(3) bekezdésében, 4. §-ában, 5. §

(1) bekezdésében, 6. §-át megelõzõ alcímben, 6. § (1) bekezdésében, 6. § (3) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében,

8. § (2) bekezdésében, 9. §-át megelõzõ alcímben és 9. § (2) bekezdésében, 9. § (6) és (7) bekezdésében az „NKHT”

szövegrész helyébe az „adatbázis létrehozásáért felelõs szerv” szöveg,

b) 3. § (3) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében és 9. § (6) bekezdésében az „NKHT-t”

szövegrész helyébe az „adatbázis létrehozásáért felelõs szervet” szöveg,

c) 5. § (1) bekezdésében „az adatvédelmi biztos” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóság elnöke” szöveg,

d) 6. § (2) bekezdésében, 9. § (4) bekezdésében és 9. § (6) bekezdésében az „NKHT-nak” szövegrész helyébe

az „adatbázis létrehozásáért felelõs szervnek” szöveg,

e) 9. § (3)–(5) bekezdésében az „NKHT” szövegrészek helyébe az „adatbázis létrehozásáért felelõs szerv” szöveg

lép.

15. § Hatályát veszti az R2. 5. § (2) bekezdése.

3. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) A 13–15. § 2012. április 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2012. április 2-án a hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelethez

„1. melléklet a 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

A közzétételi egységekre vonatkozó leíró adatok

I. A melléklet több, a közzétételi egységet leíró adatokat meghatározó készletet (sémát) is meghatároz, amelyek közül

az adatfelelõs, illetve az adatközlõ a közzétételi egység tartalmától függõen választ.

II. Az Országgyûlés Hivatala által közzétett közzétételi egységekre vonatkozó leíró adatok

Leíró adat-elem Minõsítõ Tartalom, meghatározás Magyarázat Kötelezõ Elõfordul

Cím – A közzétételi egység címe Az iromány címe Kötelezõ 1

Létrehozó – Az adatfelelõs szerv neve Kötelezõ 1

Benyújtó A közzétételi egység
benyújtója

Az irományt benyújtó
típusának meghatározása
(pl.: kormány, képviselõ).

Kötelezõ n

Kiadó – Az adatközlõ szerv neve Kötelezõ 1

Típus – A közzétételi egység típusa Választás az MSZ ISO
15836, a Dublin Core leíró
adatelemkészlet
információforrások
szakterületeken átnyúló
leírási szabványa
(a továbbiakban: DC)
szerint meghatározott
kategóriák közül.

Választható 1

Formátum – A közzétételi egység
formátuma

Az iromány fizikai
megjelenésének formája.

Választható 1

Forrás – A közzétételi egység
egyértelmû elérhetõségét
biztosító URL

Az az URL cím, amelyen az
iromány elérhetõ.

Kötelezõ 1

Tárgy Kulcsszavak A közzétételi egység
tartalmát leíró általános
kifejezések.

Választható n

Iromány
típusa

A közzétételi egység
típusát leíró kifejezések.

Az iromány típusának
meghatározása (pl.:
törvényjavaslat, OGY
határozat)

Kötelezõ 1

Állapot A közzétételi egység
tárgyalási állapota

Az iromány fõállapotának
meghatározása (pl.:
folyamatban, kihirdetés
elõtt, lezárt)

Választható 1

Eredmény A közzétételi egység
tárgyalási eredménye

Utalás az iromány
tárgyalási szakaszának
eredményére (elfogadva,
elutasítva).

Választható 1

Kihirdetési
szám

A közzétételi egységhez
kapcsolódó végleges
dokumentum száma

A kihirdetésre kerülõ
jogszabály száma.

Választható 1

Nyelv – A dokumentum
szövegének nyelve

ISO 639-2, illetve az MSZ
3400-2001 által használt
kódok.

Választható 1

Azonosító – Azonosító A leíró adat egyedi
azonosítója

Generált 1

Dátum Létrehozás A közzétételi egység
létrehozásának dátuma

A irományra vonatkozó
leíró adat létrehozásának
dátuma.

Generált 1
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Leíró adat-elem Minõsítõ Tartalom, meghatározás Magyarázat Kötelezõ Elõfordul

Módosítás A leíró adat módosításának
dátuma

Az az idõpont, amikor az
irományra vonatkozó leíró
adat utoljára módosításra
került.

Generált 1

Megõrzés A közzétételi egység
megõrzésének dátuma

Az iromány típusától
függõen a vonatkozó
jogszabályokban
meghatározott idõtartam.

Kötelezõ 1

Kapcsolat Fordítása
alapja

A hivatkozott
dokumentum URL-je

Az irományt fordították le
a hivatkozott
dokumentumra.

Választható n

Illeszkedés A hivatkozott
dokumentum URL-je

Jogharmonizációs céllal
benyújtott irományok
esetén a forrás URL-je.

Választható n

Egyéb A hivatkozott
dokumentum URL-je

A jogszabálytervezet
késõbbi szövegállapotának
(pl. a kihirdetett
jogszabálynak) elérési
helye.

Választható n

Leírás – A dokumentum rövid
leírása

A dokumentum
tartalmának rövid leírása,
(absztrakt,
tartalomjegyzék, alcímek,
szabad szöveg), egyéb
kapcsolódó információ.

Választható 1
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III. A Magyar Közlönnyel és az ágazati vagy tárcaközlönyökkel összefüggésben közzéteendõ közzétételi egységekre

vonatkozó leíró adatok:

Leíró adat-elem Minõsítõ Tartalom, meghatározás Magyarázat Kötelezõ Elõfordul

Cím – A közlöny száma A közlönyszámot azonosító
teljes cím

Kötelezõ 1

Létrehozó – Az adatfelelõs szerv neve A közlönyszám
létrehozásáért felelõs szerv
neve.

Kötelezõ 1

Kiadó – Az adatközlõ szerv neve A közlönyszám
közzétételéért felelõs szerv
neve.

Kötelezõ 1

Típus – A dokumentum típusa Választás a DC szerint
meghatározott kategóriák
közül.

Kötelezõ 1

Formátum – A dokumentum
formátuma

A dokumentum fizikai
megjelenésének formája.

Kötelezõ 1

Forrás – A közlöny URL-je Az az URL cím, amelyen az
adott közlönyszám
elérhetõ (a közlönyrõl
készített oldalhû digitális
másolat linkje)

Kötelezõ 1

Dátum Létrehozás A közlöny megjelenésének
dátuma

Kötelezõ 1

Leírás – A közlönyszám
tartalomjegyzéke

Kötelezõ 1

Azonosító – Azonosító A leíró adat egyedi
azonosítója

Generált 1
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IV. Egyéb közzéteendõ közzétételi egységre vonatkozó leíró adatok:

Leíró adat-elem Minõsítõ Tartalom, meghatározás Magyarázat Kötelezõ Elõfordulás

Cím – A közzétételi egység címe Kötelezõ 1

Létrehozó – Az adatfelelõs szerv neve Az Infotv. 3. § 19. pontja
szerint definiált szerv neve.

Kötelezõ 1

Kiadó – Az adatközlõ szerv neve Az Infotv. 3. § 20. pontja
szerint definiált szerv neve.

Kötelezõ 1

Típus – A közzétételi egység típusa Választás a DC szerint
meghatározott kategóriák
közül.

Választható 1

Formátum – A közzétételi egység
formátuma

A közzétételi egység fizikai
megjelenésének formája

Választható 1

Forrás – A közzétételi egység
egyértelmû elérhetõségét
biztosító URL

Az az URL cím, amelyen
a dokumentum elérhetõ.

Kötelezõ 1

Tárgy Kulcsszavak A közzétételi egység
tartalmát leíró általános
kifejezések

Kötelezõ n

Lista típusa A közzétételi lista típusát
leíró kifejezések

A közzétételi lista
típusának meghatározása
az Infotv. 37. §-a alapján.

Kötelezõ 1

Egység
megjelölése

A külön jogszabályban
elõírt közzétételi egység
megjelölése

Választható 1

Nyelv – A közzétételi egység
szövegének nyelve

ISO 639-2, illetve az MSZ
3400-2001 által használt
kódok.

Választható 1

Azonosító – Azonosító A leíró adat egyedi
azonosítója

Generált2 1

Dátum Aktualitás A közzétételi egység
érvényességének kezdete

Az az idõpont, amikortól
a közzétételi egységben
leírtak érvényesek.

Választható 1

Elérhetõ A közzétételi egység
elérhetõségének dátuma

Az az idõpont, amikortól
a kötelezõen közzéteendõ
közadat az arra fenntartott
internetes oldalról
elérhetõ.

Választható 1

Frissítés A közzétételi egység
frissítésének gyakorisága

Az Infotv. melléklete
„Frissítés” oszlopának
megfelelõen megadott
listából választott elem.

Kötelezõ 1

Megõrzés A közzétételi egység
megõrzésének idõtartama

Az Infotv. melléklete
„Megõrzés” oszlopának
megfelelõen – az elõzõ
állapot megõrzésére
vonatkozó – megadott
listából választott elem.

Választható 1

Módosítás A leíró adat módosításának
dátuma

Az az idõpont, amikor
a közzétételi egységre
vonatkozó leíró adat
utoljára módosításra került

Generált 1
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Kapcsolat Korábbi
állapot

A hivatkozott közzétételi
egység URL-je

Hivatkozás az archívumba
helyezett közzétételi
egységhez közvetlenül
kapcsolható – aktuális
idõállapotot megjelenítõ –
közzétételi egységre,
amennyiben az Infotv.
melléklete „Megõrzés”
oszlopában archiválást
ír elõ

Kötelezõ 1

Következõ
állapot

A hivatkozott közzétételi
egység URL-je

Hivatkozás
a dokumentumhoz
közvetlenül kapcsolható,
a törvény melléklete szerint
archívumba helyezett
közzétételi egységre,
amennyiben az Infotv.
melléklete „Megõrzés”
oszlopában archiválást
ír elõ

Kötelezõ 1

Hivatkozott A hivatkozott közzétételi
egység URL-je

A leírt közzétételi egységre
hivatkozó, abból idézõ
vagy arra bármilyen más
módon utaló közzétételi
egység.

Választható n

Hivatkozik A hivatkozott közzétételi
egység URL-je

A leírt közzétételi egység
hivatkozik, idézettel vagy
bármilyen más módon utal
a hivatkozott közzétételi
egységre.

Választható n

Fordítása A hivatkozott közzétételi
egység URL-je

A leírt közzétételi egység
fordítása a hivatkozott
közzétételi egységnek.

Választható 1

Fordítás
alapja

A hivatkozott közzétételi
egység URL-je

A leírt közzétételi egységet
fordították le a hivatkozott
közzétételi egységre.

Választható n

Közre-
mûködõ

– A közzétételi egység
elõállításában
közremûködõ szervezet
megnevezése

Választható n

Jogok – A jogok leírása A közzétételi egységhez
kapcsolódó jogok

Választható 1

Kiterjedés Területi A dokumentum
tartalmának területi
hatálya

Szabad szöveges területi
lehatárolás (település,
kistérség megye, stb.)

Választható n

Leírás – A közzétételi egység rövid
leírása

A közzétételi egység
tartalmának rövid
ismertetése, (absztrakt,
tartalomjegyzék, alcímek,
szabad szöveg) egyéb
kapcsolódó információ.

Választható 1

V. A jogszabályok elõkészítésében való társadalmi részvételrõl szóló 2010. évi CXXXI. törvény (a továbbiakban szerint

ezen alpontban: Törvény) alapján közzéteendõ jogszabálytervezetekre vonatkozó leíró adatok:

Leíró adat-elem Minõsítõ Tartalom, meghatározás Magyarázat Kötelezõ Elõfordulás

Cím – A közzétételi egység címe A Törvény alapján definiált
közzétételi egység címe.

Kötelezõ 1
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Létrehozó – Az adatfelelõs szerv neve A közzétételi egység
elkészítéséért felelõs szerv
megnevezése.

Kötelezõ 1

Kiadó – Az adatközlõ szerv neve A közzétételi egységet
közzétevõ szerv neve.

Kötelezõ 1

Típus – A közzétételi egység típusa Választás a DC szerint
meghatározott kategóriák
közül.

Választható 1

Formátum – A közzétételi egység
formátuma

A közzétételi egység fizikai
megjelenésének formája.

Kötelezõ 1

Forrás – A dokumentum
egyértelmû elérhetõségét
biztosító URL

Az az URL cím, amelyen
a dokumentum elérhetõ.

Kötelezõ 1

Tárgy Kulcsszavak A közzétételi egység
tartalmát leíró általános
kifejezések

Kötelezõ 1

Jogforrás
típusa

A közzétételi egység
típusát leíró kifejezések

A jogforrás típusa
a jogalkotásról szóló tv.
alapján,
jogszabályalkotásra
irányuló koncepció.

Kötelezõ 1

Szakasz A közzétételi egység
egyeztetési stádiuma

A jogszabálytervezet
egyeztetési folyamata
aktuális állapotának
meghatározása.

Választható 1

Állapot A közzétételi egység
elõkészítésének
eredménye

Utalás a jogszabálytervezet
elõkészítésének,
egyeztetésének
eredményére.

Választható 1

Nyelv – A közzétételi egység
szövegének nyelve

ISO 639-2, illetve az MSZ
3400-2001 által használt
kódok.

Választható 1

Azonosító – Azonosító A leíró adat egyedi
azonosítója.

Generált 1

Dátum Vélemé-
nyezés

A közzétételi egység
véleményezésének
határnapja

Az az idõpont, ameddig
a leírt közzétételi egység
véleményezésére
a jogszabályok szerint
lehetõség van.

Kötelezõ 1

Megõrzés A közzétételi egység
megõrzésének dátuma

A jogforrás típusától
függõen a vonatkozó
jogszabályokban
meghatározott idõtartam.

Választható 1

Módosítás A leíró adat módosításának
dátuma

Az az idõpont, amikor
a közzétételi egységre
vonatkozó leíró adat
utoljára módosításra került.

Generált 1

Közre-
mûködõ

Elõkészítõ Az elõkészítéssel
megbízott szerv, szervezeti
egység neve

A jogforrás elõkészítésével
megbízott szerv, szervezeti
egység megnevezése.

Választható 1

Társfelelõs A közzétételi egység
elkészítésének társfelelõs
szervei

A jogforrás elõkészítéséért
felelõs további szervek
megnevezése.

Választható 1

Egyéb Szakértõként közremûködõ
szerv neve

A jogforrás szakmai
elõkészítésében résztvevõ
tudományos, kutatói stb.
szervek megnevezése.

Választható 1
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Kapcsolat Illeszkedés A hivatkozott közzétételi
egység URL-je

Jogharmonizációs céllal
benyújtott indítványok
esetén a forrás URL-je.

Választható 1

Az észre-
vételek
össze-
foglalója

A hivatkozott közzétételi
egység URL-je

Az elutasítás indokait
tartalmazó összefoglaló
[Törvény 11. § (1) bek.]

Választható 1

Egyéb A hivatkozott közzétételi
egység URL-je

A jogszabálytervezet
korábbi vagy késõbbi
szövegállapotának
(pl. a kihirdetett
jogszabálynak) URL-je.

Választható 1

Felhatal-
mazó
jogszabály

Valamely jogszabályi helyre
való hivatkozás

A felhatalmazó
jogszabályra való
hivatkozás akár
szövegesen, akár konkrét
URL formájában

Választható 1

Leírás – A közzétételi egység rövid
leírása

A közzétételi egység
tartalmának rövid
ismertetése, (absztrakt,
tartalomjegyzék, alcímek,
szabad szöveg) egyéb
kapcsolódó információ.

Választható 1

VI. Az Infotv. 1. melléklete szerint közzéteendõ adatbázisokra és nyilvántartásokra vonatkozó leíró adatok

Leíró adat-elem Minõsítõ Tartalom, meghatározás Magyarázat Kötelezõ Elõfordulás

Cím – Az adatbázis, nyilvántartás
hivatalos megnevezése

Megegyezik
a nyilvántartást elrendelõ
jogszabályban rögzített
címmel

Kötelezõ 1

Rövid cím Az adatbázis, nyilvántartás
rövid megnevezése

Megjelenítést segítõ rövid
tájékoztató cím

Kötelezõ 1

Létrehozó – Az adatok begyûjtéséért,
karbantartásáért felelõs
szerv neve

Az a szervezet, mely
a nyilvántartást elrendelõ
hatályos jogszabály,
ill. amely SZMSZ-e szerint
felelõs az adatok
begyûjtéséért,
karbantartásáért

Kötelezõ 1

Felelõs szerv
címe

Az adatok begyûjtéséért,
karbantartásáért felelõs
szerv cím

Hivatkozás a szerv
honlapján elhelyezett
elérhetõségi adatokra URL
formájában

Kötelezõ 1

Szervezeti
egység neve

Az adatok begyûjtéséért,
karbantartásáért felelõs
szervezeti egység neve

Választható 1

Szervezeti
egység
elérése

Az adatok begyûjtéséért,
karbantartásáért felelõs
szervezeti egység elérése

Hivatkozás a szerv
honlapján elhelyezett,
a szerv vezetõire mutató
adatokra URL formájában

Választható 1

Formátum – Az adatbázis, nyilvántartás
formátuma

Az adatállomány fizikai
megjelenésének formája

Kötelezõ 1

Az alkalmazott
adatfeldolgozási
technológia jellege

Infotv. 65. § (1) bekezdés
i) pont

Kötelezõ 1
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Forrás – A személyes adatokat nem
tartalmazó adatbázis,
nyilvántartás egyértelmû
elérhetõségét biztosító
URL

Az az URL, amelyen az
adatállomány elérhetõ (file
vagy online
adatszolgáltatás hívás)

Kötelezõ 1

Tárgy Kulcsszavak Olyan szavak vagy
kifejezések, amelyek az
adatbázis, nyilvántartás
tartalmának jelentõs
aspektusait írják le

Kötelezõ n

Nyelv – Az adatbázis, nyilvántartás
szövegének nyelve

ISO 639-2, illetve az MSZ
3400-2001 által használt
kódok

Választható 1

Dátum Létrehozás Az adatbázis, nyilvántartás
létrehozásának dátuma

ISO 8601 dátum- és
idõpontjelölés szabványos
formátumai (a
továbbiakban: W3CDTF)

Válaszható 1

Frissítés Az adatbázis, nyilvántartás
frissítésének gyakorisága

Listaelem Kötelezõ 1

Idõtartam Az adatkezelés idõtartama Kötelezõ 1

Kapcsolat Felhatal-
mazó
jogszabály

Jogszabály, amely elrendeli
az adatok nyilvántartását,
karbantartását

A felhatalmazó
jogszabályra való
hivatkozás akár
szövegesen, akár konkrét
URL formájában,
amennyiben van
felhatalmazó jogszabály

Kötelezõ,
amennyiben

értelmez-
hetõ

1

Kérdõív A nyilvántartás kérdõíve A nyilvántartás kérdõíve
akár szövegesen, akár URL
formájában, amennyiben
van kérdõív

Kötelezõ,
amennyiben

értelmez-
hetõ

n

Korábbi
állapot

A hivatkozott
adatállomány URL-je

Hivatkozás az archívumba
helyezett adatállományhoz
kapcsolható, aktuális
állapotot megjelenítõ
adatállományra

Választható 1

Következõ
állapot

A hivatkozott
adatállomány URL-je

Hivatkozás az archívumba
helyezett adatállományra

Választható 1

Kiterjedés A nyilván-
tartás
földrajzi
hatóköre

Az adatok által lefedett
földrajzi terület leírása

Választható n

A nyilván-
tartás által
lefedett
idõszak
kezdete

A nyilvántartás által
lefedett idõszak az az
idõszak, amelyre az adatok
vonatkoznak

W3CDTF Választható 1

A nyilván-
tartás által
lefedett
idõszak vége

A nyilvántartás által
lefedett idõszak az az
idõszak, amelyre az adatok
vonatkoznak

W3CDTF Válaszható 1

Érintettek
köre

A nyilvántartás által
lefedett érintetti kör

Infotv. 65. § (1) bekezdés
c) pont (amennyiben
az a nyilvántartás
vonatkozásában
értelmezhetõ)

Kötelezõ,
amennyiben

értelmez-
hetõ

1
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Leírás A nyilvántartás témaköreit,
célját, természetét,
tartalmát, illetve fõbb
lefedett témáinak speciális
jellemzõit összegzõ leírás

Kötelezõ n

Változók
leírása

Táblázat változóinak
felsorolása
pontosvesszõvel
elválasztva

Szövegesen, a táblázat
fejléce

Kötelezõ 1

Az adat-
továbbításra
vonatkozó
adatok

A továbbított adatok
fajtáját, címzettjét és
a továbbítás jogalapját,
ideértve a harmadik
országokba irányuló
adattovábbításokat.

Infotv. 65. § (1) bekezdés
g) pont

Kötelezõ 1

A Kormány 56/2012. (III. 30.) Korm. rendelete
az egyes közpénzügyi tárgyú kormányrendeleteknek
az államháztartás önkormányzati alrendszerét érintõ módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 2., 6., 8., 9., 11., 16., 17., 18., 21., 22., 24., 27. és

36. pontjában, a 20–24. §, a 28. § és a 30. § tekintetében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. §

(1) bekezdés a) és b) pontjában, a 25. § tekintetében – figyelemmel az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 176. §

(11) bekezdésére – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 35. pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 1. §

(1) bekezdése a következõ l) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„l) körjegyzõség irányító szerv és annak vezetõje: a 25. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel a körjegyzõség

székhelye szerinti helyi önkormányzat és annak polgármestere.”

2. § Az Ávr. 9. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A 10. § (3a)–(3c) bekezdése szerinti költségvetési szerv a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat,

a többcélú kistérségi társulás, valamint a jogi személyiségû társulás tekintetében a tervezéssel, gazdálkodással,

ellenõrzéssel, finanszírozással, adatszolgáltatással és beszámolással kapcsolatos feladatokat a gazdasági szervezetével

– a gazdasági szervezettel nem rendelkezõ költségvetési szerv a költségvetési szerv vezetõje által kijelölt,

a költségvetési szerv állományába tartozó személlyel – látja el.”

3. § Az Ávr. 10. §-a a következõ (3a)–(3c) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A gazdasági szervezettel nem rendelkezõ önkormányzati hivatal gazdasági szervezet hiányában is ellátja az Áht.

27. § (1) és (2) bekezdése szerinti, továbbá – munkaszervezet vagy más kijelölt költségvetési szerv hiányában – az Áht.

27. § (4) és (5) bekezdése szerinti feladatokat.

(3b) A többcélú kistérségi társulás, jogi személyiségû társulás munkaszervezete gazdasági szervezet hiányában is

ellátja az Áht. 27. § (4) és (5) bekezdése szerinti feladatokat.

(3c) A többcélú kistérségi társulás, jogi személyiségû társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat által tervezési,

gazdálkodási, ellenõrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátására alapított költségvetési

szerv külön gazdasági szervezet nélkül is kijelölhetõ az Áht. 27. § (4) és (5) bekezdése szerinti feladatok ellátására.”
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4. § Az Ávr. 11. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A 10. § (3)–(3c) bekezdése szerinti, gazdasági szervezettel nem rendelkezõ költségvetési szervnél az ott megjelölt

feladatok ellátásáért a költségvetési szerv vezetõje felel. Ez esetben a költségvetési szerv vezetõjére a 12. §-ban elõírt

követelményeket kell alkalmazni.”

5. § Az Ávr. 12. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A 11. § (4) és (4a) bekezdése szerinti költségvetési szerv vezetõjére az (1) bekezdés szerinti végzettségi és

szakképesítési követelményeket nem kell alkalmazni, ha a költségvetési szerv állományában van olyan személy, aki

a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepel az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti

nyilvántartásban, és rendelkezik a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.”

6. § Az Ávr. 13. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A 10. § (3a)–(3c) bekezdése szerinti költségvetési szerv és a térségi fejlesztési tanács munkaszervezete a

(2) bekezdésben foglalt szempontok figyelembevételével belsõ szabályzataiban rendelkezik a helyi önkormányzat,

nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás, jogi személyiségû társulás, térségi fejlesztési tanács sajátos

tervezési, gazdálkodási, ellenõrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatairól vagy ezekrõl külön

szabályzatot készít.”

7. § Az Ávr. 24. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámán felül a költségvetési

rendeletben költségvetési szervenként be kell mutatni az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát is.

A helyi önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát a költségvetési rendeletnek a helyi

önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait tartalmazó részében kell bemutatni.”

8. § Az Ávr. a következõ 34/A. §-sal egészül ki:

„34/A. § A támogatásértékû bevételek és az átvett pénzeszközök bevételi elõirányzatai a költségvetési évben

meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetõk,

ha a bevételi elõirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év bevételi elõirányzatainak

tervezésekor nem volt figyelembe vehetõ.”

9. § Az Ávr. a következõ 43/A. §-sal egészül ki:

„43/A. § (1) A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, a jogi személyiségû

társulás, valamint a térségi fejlesztési tanács költségvetési kiadásai kiemelt elõirányzatai közötti átcsoportosításra

a képviselõ-testület, a nemzetiségi önkormányzat testülete, közgyûlése, a társulási tanács, illetve a térségi fejlesztési

tanács jogosult.

(2) A költségvetési rendelet a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt elõirányzatai közötti

átcsoportosításra a polgármester számára felhatalmazást adhat.”

10. § (1) Az Ávr. 55. § (2) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A kötelezettséget vállaló szervnél a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére)

„f) az 52. § (6) bekezdése szerinti esetben az önkormányzati hivatal gazdasági vezetõje vagy az általa írásban kijelölt,

az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselõ, gazdasági szervezettel nem rendelkezõ önkormányzati

hivatal esetén a jegyzõ által írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselõ,

g) a helyi nemzetiségi önkormányzat kiadási elõirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén az Áht. 27. §

(2) bekezdése szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatalának gazdasági vezetõje vagy az általa írásban

kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselõ, gazdasági szervezettel nem rendelkezõ

önkormányzati hivatal esetén a jegyzõ által írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó

köztisztviselõ,”

(írásban jogosult.)

(2) Az Ávr. 55. § (2) bekezdés i) és j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A kötelezettséget vállaló szervnél a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére)

„i) a többcélú kistérségi társulás nevében vállalt kötelezettség esetén az Áht. 27. § (4) bekezdése szerinti költségvetési

szerv gazdasági vezetõje vagy az általa írásban kijelölt, a költségvetési szerv állományába tartozó személy, gazdasági
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szervezettel nem rendelkezõ költségvetési szerv esetén a költségvetési szerv vezetõje által írásban kijelölt,

a költségvetési szerv állományába tartozó személy,

j) a jogi személyiségû társulás nevében vállalt kötelezettség esetén az Áht. 27. § (5) bekezdése szerinti költségvetési

szerv gazdasági vezetõje vagy az általa írásban kijelölt, a költségvetési szerv állományába tartozó személy, gazdasági

szervezettel nem rendelkezõ költségvetési szerv esetén a költségvetési szerv vezetõje által írásban kijelölt,

a költségvetési szerv állományába tartozó személy, és”

(írásban jogosult.)

11. § Az Ávr. 132. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A kifizetési ütem a tárgyhónapon belül az irányító szerv kérelmére módosítható. A módosításra irányuló kérelmet

a kiadás várható teljesítés idõpontját megelõzõ 10. napig kell benyújtani, amit a Kincstár elbírál. Az európai uniós

forrásokból finanszírozott programok elõirányzatainál a Kincstár a módosítást elbírálás nélkül végrehajtja.”

12. § (1) Az Ávr. 138. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A járulék és adó, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátás, továbbá a

gyógyszerforgalmazás címén kimutatott összegeket az állami adóhatóság által vezetett számlák egyenlege alapján

a Kincstár naponta átvezeti a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai fizetési számláira.”

(2) Az Ávr. 138. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az egészségügyi hozzájárulás és a korkedvezmény-biztosítási járulék címén kimutatott összegeket az állami

adóhatóság által vezetett számlák egyenlege alapján a Kincstár naponta átvezeti a társadalombiztosítás pénzügyi

alapjai fizetési számláira.”

13. § (1) Az Ávr. 140. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az Áht. 83. § (1) bekezdése szerinti hozzájárulások, támogatások összegét az e §, valamint a 143. § (2) bekezdése

szerinti összegek hozzáadásával és levonásával, továbbá a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat,

többcélú kistérségi társulás által folyósított (megelõlegezett) társadalombiztosítási és az e körben folyósítandó

családtámogatási ellátások megtérítendõ összege hozzáadásával, a 6. melléklet szerinti ütemezésben kell folyósítani.

A megyei önkormányzat esetén a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter ettõl – a megyei önkormányzatnak

a tárgyhó ötödik napjáig benyújtott kérelmére – eltérést engedélyezhet.”

(2) Az Ávr. 140. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A folyósítás során a 101. § (2) bekezdése szerinti finanszírozási különbözeteket az alábbiak szerint kell érvényesíteni:]

„b) az adatszolgáltatás határidejét követõ második hónapban a többletigény elmaradt idõarányos része egy

összegben, a fennmaradó rész a 6. mellékletben elõírt arányoknak megfelelõen kerül utalásra a nettó finanszírozás

során.”

(3) Az Ávr. 140. § (7) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A nettó finanszírozás keretében folyósított hozzájárulásokhoz, támogatásokhoz kapcsolódóan a 101. § (4) és (7) bekezdése

és a 102. § (1) bekezdése szerinti finanszírozási különbözeteket az alábbiak szerint kell érvényesíteni:]

„c) a pótlólagos igénylés során jelentkezõ finanszírozási különbözet átutalására a 101. § (4) bekezdés b) és c) pontjában

vagy a (8) bekezdésében meghatározott határidõk lejártát követõ második hónaptól kezdõdõen a Kincstár a

(6) bekezdés b) pontja szerinti módon utalja.”

14. § Az Ávr. 145. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A hitellel rendelkezõ, kötvényt kibocsátó helyi önkormányzat – az Áht. 84. § (4) bekezdésében foglalt kivételekkel –

a helyben maradó személyi jövedelemadóval, a normatív hozzájárulással, támogatással, a települési önkormányzatok

jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatással, valamint a költségvetési támogatásokkal kapcsolatos

pénzforgalmát a fizetési számlájához kapcsolódó alszámlán köteles elkülöníteni. A helyi önkormányzat – az Áht. 84. §

(4) bekezdésében foglalt kivételekkel – az alszámláról a hitelen, kötvényen alapuló fizetési kötelezettségeit nem

teljesítheti.”

15. § Az Ávr. 147. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv fizetési számlája megnyitásáról,

megszüntetésérõl – a költségvetési szerv alapítása, megszüntetése esetén az alapítás, megszüntetés idõpontja szerinti

határnappal – a gazdasági szervezettel rendelkezõ költségvetési szerv és a 11. § (4) bekezdése szerinti költségvetési
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szerv esetén a költségvetési szerv, más költségvetési szerv esetén a 10. § (1)–(3) bekezdése szerint kijelölt költségvetési

szerv gondoskodik.”

16. § Az Ávr. a következõ 147/A. §-sal egészül ki:

„147/A. § (1) A helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás, és az Egészségbiztosítási

Alapból finanszírozott helyi önkormányzati költségvetési szerv a számlavezetõ megváltoztatásáról hozott döntésérõl

az Igazgatóság útján a Kincstárt a változás tervezett idõpontja elõtt harminc nappal megelõzõen írásban értesíti.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt szerv a fizetési számlája megváltozásáról az Igazgatóság útján a Kincstárat

a változással egyidejûleg írásban értesíti.”

17. § Az Ávr. a következõ 167/A. §-sal egészül ki:

„[Az Áht. 107. § (1) bekezdéséhez]

167/A. § (1) Az Áht. 107. § (1) bekezdése szerinti szervek rendszeres bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségeit

a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az Állami Számvevõszék – a helyi önkormányzatokkal kapcsolatos ellenõrzési feladatai ellátásához szükséges

mértékben – a helyi önkormányzatokra és a helyi nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozó adatok kezelõ szerveitõl

az egyes helyi önkormányzatokra vonatkozó adatbázisok rendelkezésre bocsátását kérheti. Az adatszolgáltatási

kötelezettség nem vonatkozik az államtitoknak minõsülõ adatokra.

(3) Az Áht.-ban és e rendeletben meghatározott adatszolgáltatások során közölt adatokkal kapcsolatban a Kincstár

és az adatok statisztikai feldolgozását végzõ szervezet adategyeztetést végezhet, az adatszolgáltatóhoz módszertani,

elszámolási kérdéseket intézhet, a helyes számviteli szabályok alkalmazására, betartására figyelmeztethet. Szóbeli

kérdésre szóban, írásbeli kérdésre írásban kell válaszolni. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az

adatszolgáltatónak a válaszadást, illetve hibás adatközlés esetén a megismételt adatszolgáltatást a megkeresést

követõen haladéktalanul, de legkésõbb nyolc napon belül kell teljesítenie.”

18. § Az Ávr. 174. §-a a következõ (5)–(10) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76. § (3) bekezdésében

felsorolt fizetési kötelezettségek a jogosultak irányába a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló

2011. évi CLXXXVIII. törvény 76. § (1) bekezdése szerinti letéti számláról átutalt fedezet jóváírásával egy idõben,

az érintett központi költségvetési szerv, megyei önkormányzat technikai számlájának megterhelésével teljesülnek.

A technikai számlákat a Kincstár automatikusan nyitja, illetve szünteti meg. E számlák tulajdonosai a kincstári ügyfelek,

azonban rendelkezési jogosultsága kizárólag a Kincstárnak van.

(6) Az (5) bekezdés szerinti letéti számláról történõ kifizetések a Kincstár utalványozása alapján teljesülnek.

(7) Az (5) bekezdés szerinti letéti számla felhasználásáról, pénzforgalmáról és egyenlegérõl a Kincstár számol be.

(8) A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás, jogi személyiségû társulás nem

köteles módosítani a költségvetési rendeletét, határozatát, ha azt az egyes közpénzügyi tárgyú kormányrendeleteknek

az államháztartás önkormányzati alrendszerét érintõ módosításáról szóló 56/2012. (III. 30.) Korm. rendelet hatályba

lépése elõtt, a 24. § (2) bekezdésének 2012. január 1-jén hatályos szövege alapján fogadta el.

(9) A fejezetet irányító szerv a 2011. december 31-én feladatfinanszírozási körbe vont elõirányzatok 2011. évi

kötelezettségvállalással terhelt elõirányzat-maradványát a 2012. január 1-jét megelõzõen megnyitott finanszírozási

alapokmányokban (a továbbiakban: okmány) megjelölt feladatok megvalósítói (a továbbiakban: megvalósító) fizetési

számlájára átutalja. Ha a fejezetet irányító szerv és a megvalósító között 2012. január 1-jén érvényes megállapodás

rendelkezik a feladat elvégzésének részleteirõl, a 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt elõirányzat-maradványt

e megállapodásban foglalt ütemezéssel, egyéb esetben a fejezetet irányító szerv által rögzített ütemezés szerint kell

a megvalósító fizetési számlájára átutalni.

(10) A megvalósító az átutalt összeget az okmányban, illetve az annak alapját képezõ megállapodásban megjelölt

feladat elvégzésére használhatja fel, és arról a költségvetési támogatásokra vonatkozó szabályok szerint beszámolót

készít. A beszámoló elkészítésére rendelkezésre álló határidõ az okmány alapját képezõ megállapodásban foglalt

határidõ, annak hiányában a pénzügyi teljesítést követõ kilencven nap. A 2011. december 31-én hatályos szabályozás

szerint, vagy az Áht. 109. § (5) bekezdése szerinti rendeletben tárgyévben kijelölt kezelõ szerv, illetve lebonyolító szerv

ellátja a részére meghatározott kezelõi feladatokat és közremûködik a beszámoló ellenõrzésében.”
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19. § (1) Az Ávr. 7. melléklet 1. és 2. pontja helyébe az 1. melléklet 1. pontjában szereplõ rendelkezés lép.

(2) Az Ávr. 7. melléklet 15. pontja helyébe az 1. melléklet 2. pontjában szereplõ rendelkezés lép.

(3) Az Ávr. 7. melléklete az 1. melléklet 3. pontjában szereplõ 15a. ponttal egészül ki.

(4) Az Ávr. 7. melléklet 17. pontja helyébe az 1. melléklet 4. pontjában szereplõ rendelkezés lép.

(5) Az Ávr. 7. melléklet 21. és 22. pontja helyébe az 1. melléklet 5. pontjában szereplõ rendelkezés lép.

(6) Az Ávr. 7. melléklet 28. és 29. pontja helyébe az 1. melléklet 6. pontjában szereplõ rendelkezés lép.

(7) Az Ávr. 7. melléklete az 1. melléklet 7. pontjában szereplõ 30. ponttal egészül ki.

(8) Az Ávr. 8. melléklet 13. pontja helyébe a 2. mellékletében szereplõ rendelkezés lép.

20. § Az adósságot keletkeztetõ ügyletekhez történõ hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm.

rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Ha a társulás saját bevételének 50%-a nem nyújt fedezetet az ügyletekbõl eredõ fizetési kötelezettségekre, a nem

fedezett rész tekintetében a társulásban résztvevõ helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat saját bevételének

50%-át – csökkentve a saját ügyleteibõl eredõ fizetési kötelezettségeivel – kell figyelembe venni. A társulás ügyleteibõl

eredõ, saját bevételének 50%-át meghaladó fizetési kötelezettséget a társulásban résztvevõ helyi önkormányzatok,

nemzetiségi önkormányzatok közötti megállapodás szerinti arányban – ennek hiányában a társulásban résztvevõ

helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok saját bevételei 50%-ának fizetési kötelezettségeikkel nem

terhelt részének arányában – kell figyelembe venni.”

21. § A Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatásban meg kell jelölni]

„g) a tárgyévet megelõzõ években keletkezett ügyletekbõl eredõ fizetési kötelezettségeket, amelyekbe nem

számítandó bele a likvid hitelbõl, az európai uniós vagy más nemzetközi szervezettõl elnyert támogatás

elõfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztetõ ügyletbõl, a víziközmû-társulattól annak

megszûnése miatt átvett hitelbõl, és az adósságrendezési eljárás során a hitelezõi egyezség megkötéséhez igénybe

vett reorganizációs hitelbõl származó, de beleszámítandó a kezesség-, illetve garanciavállalásból eredõ, jogosult által

érvényesített fizetési kötelezettség összege, valamint”

22. § (1) A Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A kérelmet a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül kell az Igazgatósághoz benyújtani.”

(2) A Korm. rendelet 5. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A kérelemben szerepeltetni kell

a) az ügylethez kapcsolódó ellátandó önkormányzati feladatot, a feladatot meghatározó törvényi rendelkezés

megjelölésével,

b) a fejlesztési célt, a fejlesztéssel elõálló kapacitás meghatározását,

c) a fejlesztés eredményeként létrejövõ tárgyi eszköz folyamatos mûködtetéséhez szükséges források bemutatását,

d) ha az önkormányzat a saját bevételét a költségvetési évet követõ évekre a tárgyévi elõirányzatnál magasabb

mértékben határozza meg, ennek indokolását,

e) az ügylet típusát, futamidejét, devizanemét,

f) abban az esetben, ha a 3. § szerinti adatszolgáltatást az adott ügylet esetében nem teljesített, akkor az (1) bekezdés

szerinti indokolt eset bemutatását, és

g) abban az esetben, ha az adatszolgáltatásban feltüntetett, az ügyletre, illetve a fejlesztésre vonatkozó adatok

jelentõsen megváltoztak, az eltérés indokolását.”

23. § A Korm. rendelet 6. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az Igazgatóság jogosult a társulásban résztvevõ helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat saját ügyleteibõl

eredõ fizetési kötelezettségeivel csökkentett saját bevételei, valamint a társulási ügylethez kapcsolódó fizetési

kötelezettség tételes bemutatása érdekében a társulásban résztvevõ helyi önkormányzattól, nemzetiségi

önkormányzattól adatot, valamint a költségvetési rendeletét, határozatát bekérni.”
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24. § A Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A Kormány 8. § (2) bekezdés szerinti döntésérõl – annak meghozatalát követõen haladéktalanul – a helyi

önkormányzatokért felelõs miniszter értesíti az önkormányzatot a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren

keresztül.”

25. § A központosított illetményszámfejtésrõl szóló 172/2000. (X. 18.) Korm. rendelet a következõ 12. §-sal egészül ki:

„12. § A Kincstár a 7. § (1) bekezdés c) pontja szerinti bevallásokat és a megállapított közterhek befizetését az

Igazgatóság technikai adószámain teljesíti.”

26. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba,

és 2013. január 2-án hatályát veszti.

(2) A 29. § (2) és (4) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.

27. § Az Ávr. 5. § (1) bekezdés c) pontjában az „alaptevékenységét az államháztartás szakfeladatrendje szerinti bontásban”

szövegrész helyébe az „alaptevékenységét, továbbá ezek államháztartás szakfeladatrendje szerinti megjelölését”

szöveg, 7. § (1) bekezdés e) pontjában a „többcélú kistérségi társulás munkaszervezete” szövegrész helyébe a

„többcélú kistérségi társulás és a jogi személyiségû társulás munkaszervezete” szöveg, 9. § (5) bekezdésében a „13. §

(2) bekezdése” szövegrész helyébe a „13. § (2), (3) és (3a) bekezdése” szöveg, 10. § (3) bekezdésében a „többcélú

kistérségi társulás önálló munkaszervezete” szövegrész helyébe a „többcélú kistérségi társulás, jogi személyiségû

társulás munkaszervezete” szöveg, 11. § (1) bekezdés b) pontjában a „9. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a

„9. § (2) és (9) bekezdésében” szöveg, 29. § (2) bekezdésében az „önkormányzati hivatal alatt az országos nemzetiségi

önkormányzat hivatalát, a többcélú kistérségi társulás munkaszervezetét, illetve a térségi fejlesztési tanács

munkaszervezetét, jegyzõn a hivatalvezetõt, illetve a munkaszervezet vezetõjét kell érteni” szövegrész helyébe az

„önkormányzati hivatal és jegyzõ alatt az országos nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás, térségi

fejlesztési tanács tervezési feladatainak ellátásáért az Áht. 27. §-a szerint felelõs szervet és annak vezetõjét kell érteni”

szöveg, 29. § (3) bekezdésében a „helyi önkormányzat hivatalát és jegyzõjét” szövegrész helyébe a „költségvetési

szervet és annak vezetõjét” szöveg, 33. § (2) bekezdésében az „önkormányzati hivatalon a helyi nemzetiségi

önkormányzat esetén az Áht. 27. § (2) bekezdése szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatalát, országos

nemzetiségi önkormányzat esetén az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalát, jogi személyiségû társulás esetén

az Áht. 27. § (2) bekezdése szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatalát, többcélú kistérségi társulás és térségi

fejlesztési tanács esetén azok munkaszervezetét” szövegrész helyébe az „önkormányzati hivatalon az Áht. 27. §-a

szerint az adatszolgáltatási feladatok ellátásáért felelõs szervet” szöveg, 54. § (2) bekezdésében „az (1) bekezdésben

foglalt feladata” szövegrész helyébe „a feladatai” szöveg, 54. § (3) bekezdésében „az (1) bekezdésben elõírtaknak”

szövegrész helyébe „az Áht. 37. § (1) bekezdésében elõírtaknak” szöveg, 55. § (2) bekezdés e) pontjában az „52. §

(5) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe az „országgyûlési képviselõcsoportok részére megállapított” szöveg, 72. §

(3) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „polgármester.” szövegrész helyébe a „polgármester,” szöveg, 78. §

(2) bekezdésében a „támogatott tevékenység megvalósítása során keletkezõ költségek felmerülése” szövegrész

helyébe a „záró beszámoló elfogadása” szöveg, 79. § (1) bekezdésében az „állami az adóhatóságnak” szövegrész

helyébe az „állami adóhatóságnak” szöveg, 104. § (5) bekezdésében a „hozzájárulást és támogatást” szövegrész

helyébe a „hozzájárulást és támogatást és az ezer forint alatti kamatot” szöveg, 108. § (4) bekezdésében

„a munkaszervezet vezetõje – ha a többcélú kistérségi társulás nem hozott létre munkaszervezetet a többcélú

kistérségi társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati jegyzõje –” szövegrész helyébe „az Áht. 27. §

(4) bekezdése szerint a többcélú kistérségi társulás gazdálkodási feladatait ellátó költségvetési szerv vezetõje” szöveg,

119. § (6) bekezdésében a „munkaszervezetének vezetõje” szövegrész helyébe a „gazdálkodási feladatait az Áht. 27. §

(4) bekezdése szerint ellátó költségvetési szerv vezetõje” szöveg, 120. § (2) bekezdésében a „tartalmaznia” szövegrész

helyébe a „tartalmazza” szöveg, 120. § (6) bekezdésében a „(3) bekezdés” szövegrész helyébe a „(3) bekezdés

a) pontja” szöveg, 160. §-ában a „kezelõ szervei” szövegrész helyébe a „kezelõ szervei, valamint a helyi

önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok, a többcélú kistérségi társulások, a jogi személyiségû társulások,

és a térségi fejlesztési tanácsok” szöveg lép.

28. § A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében „az 1. melléklet szerinti adatlapon – a kincstár által üzemeltett elektronikus

rendszeren keresztül –” szövegrész helyébe „a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben szereplõ adatlapon

– e rendszeren keresztül –” szöveg, 5. § (3) bekezdés a) pontjában a „2. melléklet szerinti” szövegrész helyébe a
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„kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben szereplõ” szöveg, 5. § (3) bekezdés b) pontjában a „2. melléklet

szerinti” szövegrész helyébe a „kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben szereplõ” szöveg, 5. § (3) bekezdés

b) pontjában a „3. melléklet szerinti adatlapot, a társulásban résztvevõ helyi önkormányzatok, nemzetiségi

önkormányzatok költségvetési rendeleteit, határozatait” szövegrész helyébe a „kincstár által üzemeltetett

elektronikus rendszerben szereplõ, a társulásban résztvevõ önkormányzatokra vonatkozó adatlapot” szöveg, 6. §

(1) bekezdés d) pontjában „a fejlesztés célja, adatai” szövegrész helyébe „a fejlesztés és az ügylet adatai” szöveg, 8. §

(2) bekezdésben a „a következõ hónap utolsó napjáig dönt” szövegrész helyébe a „a következõ hónap utolsó napjáig

határozatban dönt” szöveg, valamint 10. §-ában „az 5. § (2) bekezdés a)–c) és f) pontját” szövegrész helyébe „az 5. §

(2a) bekezdés a)–c), f) és g) pontját” szöveg lép.

29. § (1) Hatályát veszti az Ávr. 54. § (1) bekezdése, 129. § (3) bekezdése, 171. §-a és 172. §-a.

(2) Hatályát veszti az Ávr. 174. §-a.

(3) Hatályát veszti az Ávr. 24. § (2) bekezdésében a „ , továbbá a képviselõ-testület mûködésével, tagjainak díjazásával”

szövegrész, valamint 57. § (4) bekezdésében az „a helyi önkormányzat és az önkormányzati hivatal kiadási

elõirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén a jegyzõ, más esetben” szövegrész.

(4) Hatályát veszti a központosított illetményszámfejtésrõl szóló 172/2000. (X. 18.) Korm. rendelet 12. §-a.

30. § Hatályát veszti a Korm. rendelet 1–3. melléklete.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 56/2012. (III. 30.) Korm. rendelethez

1. Az Ávr. 7. melléklet 1. és 2. pontja helyébe lépõ rendelkezés.

„1.

Kötelezett: helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás, jogi
személyiségû társulás, térségi fejlesztési tanács adatszolgáltatási feladatait ellátó
szerv

Tartalom: a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi
társulás, jogi személyiségû társulás, térségi fejlesztési tanács Stabilitási tv. 3. §-a
szerinti, a tárgyidõszak utolsó napján fennálló adósságot keletkeztetõ ügyletei
értékének a költségvetési évet megelõzõ év december 31-i tényleges, valamint a
költségvetési év december 31-ei állománya

Címzett: országos nemzetiségi önkormányzat esetén a Kincstár, más esetben az
Igazgatóság

Határidõ: a költségvetési évet megelõzõ év december 31-i tényleges állományra a
költségvetési évre vonatkozó elsõ adatszolgáltatás alkalmával,
az elsõ kilenc hónapban negyedévente, a tárgynegyedévet követõ hónap 16-áig,
az utolsó három hónapban havonta, a tárgyhónapot követõ hónap 10-éig

Megjegyzés: az Igazgatóság a megküldött adatokat összesítve megküldi a Kincstárnak,
a Kincstár a megküldött és az általa fogadott adatok összesítését megküldi az
államháztartásért felelõs miniszternek és a helyi önkormányzatokért felelõs
miniszternek
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2.

Kötelezett: kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet
Tartalom: a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet Stabilitási tv. 3. §-a szerinti, a

tárgyidõszak utolsó napján fennálló adósságot keletkeztetõ ügyletei értékének a
költségvetési évet megelõzõ év december 31-i tényleges, valamint a költségvetési
év december 31-ei állománya

Címzett: az államháztartásért felelõs miniszter közleményében a központi alszektorba sorolt
kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet esetén a Kincstár, az önkormányzati
alszektorba sorolt kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet esetén a székhely
szerinti Igazgatóság

Határidõ: a költségvetési évet megelõzõ év december 31-i tényleges állományra a
költségvetési évre vonatkozó elsõ adatszolgáltatás alkalmával,
az elsõ kilenc hónapban negyedévente, a tárgynegyedévet követõ hónap 16-áig,
az utolsó három hónapban havonta, a tárgyhónapot követõ hónap 10-éig

Megjegyzés: az Igazgatóság a megküldött adatokat összesítve megküldi a Kincstárnak, a
Kincstár a megküldött és az általa fogadott adatok összesítését megküldi az
államháztartásért felelõs miniszternek”

2. Az Ávr. 7. melléklet 15. pontja helyébe lépõ rendelkezés.

„15.

Kötelezett: vagyonkezelõ szervezet

Tartalom: az állami vagyon kezelésével kapcsolatos fizetési számláinak pénzforgalma,
valamint a pénzforgalom nélküli mûveletek hatása

Címzett: államháztartásért felelõs miniszter

Határidõ: havonta, a tárgyhónapot követõ hónap 10-éig

Megjegyzés: az adatszolgáltató az adatokat megküldi az állami vagyon felügyeletéért felelõs
miniszternek, valamint a Nemzeti Földalap esetén az agrárpolitikáért felelõs
miniszternek is”

3. Az Ávr. 7. melléklet új 15a. pontja.

„ 15a.

Kötelezett: vagyonkezelõ szervezet

Tartalom: az állami vagyonnal kapcsolatos központosított bevételek és kiadások várható
alakulásának havi ütemezése

Címzett: államháztartásért felelõs miniszter

Határidõ: havonta, a tárgyhónap 7. napjáig

Megjegyzés: az adatszolgáltató az adatokat megküldi fejezetet irányító szervnek is”

4. Az Ávr. 7. melléklet 17. pontja helyébe lépõ rendelkezés.

„17.

Kötelezett: fejezeti kezelésû elõirányzat kezelõ szerve

Tartalom: a fejezeti kezelésû elõirányzat terhére belföldön vállalt kötelezettségek, elkülönítve
a költségvetési év és a költségvetési évet követõ évek elõirányzatai terhére vállalt
kötelezettségeket az európai uniós forrásból finanszírozott támogatásokkal
megvalósuló programokhoz – beleértve az ezekhez a programokhoz szükséges
kötelezõ sajáterõt biztosító elõirányzatot – és a normatív alapon igénybe vett
elõirányzatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások kivételével

Címzett: Kincstár

Határidõ: a kötelezettségvállalást követõ öt munkanap

Megjegyzés: ”

5. Az Ávr. 7. melléklet 21. és 22. pontja helyébe lépõ rendelkezés.

„21.

Kötelezett: fejezetet irányító szerv

Tartalom: az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv
teljesítésarányos elõirányzat-finanszírozási terve

Címzett: Kincstár

Határidõ: 129. § (2) bekezdése szerint

Megjegyzés:
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22.

Kötelezett: fejezetet irányító szerv

Tartalom: a fejezeti kezelésû elõirányzatok Áht. 81. § (5) bekezdése szerinti finanszírozási
terve

Címzett: Kincstár

Határidõ: 132. § (1) és (1a) bekezdése szerint

Megjegyzés: ”

6. Az Ávr. 7. melléklet 28. és 29. pontja helyébe lépõ rendelkezés.

„28.

Kötelezett: az Áht. 109. § (8) bekezdése alapján kiadott közleményben megjelölt kormányzati
szektorba sorolt egyéb szervezet és besorolás szempontjából statisztikai
módszertani vizsgálat alá vett jogi személy

Tartalom: a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet és a besorolás szempontjából
statisztikai módszertani vizsgálat alá vett jogi személy számviteli jogszabályok
szerinti beszámolója és – ha az kötelezõ – az arról készített könyvvizsgálói jelentés,
kiemelt mutatói, költségvetési kapcsolatai bemutatása

Címzett: államháztartásért felelõs miniszter

Határidõ: az üzleti év mérleg-fordulónapját követõ 180 nap

Megjegyzés:

29.

Kötelezett: 28. ponttal egyezõen

Tartalom: a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet és a besorolás szempontjából
statisztikai módszertani vizsgálat alá vett jogi személy számviteli beszámoló
szerinti mérlege és eredménykimutatása tételeinek, valamint a kiemelt mutatói,
költségvetési kapcsolatai évközi tényadatai és a várható éves teljesítési adatai

Címzett: államháztartásért felelõs miniszter

Határidõ: negyedévente, a tárgynegyedévet követõ hónap utolsó napja

Megjegyzés: ”

7. Az Ávr. 7. melléklet új 30. pontja.

„30.

Kötelezett: az állam és a nemzetközi pénzügyi intézmények között kötött szerzõdések
végrehajtásáért felelõs

Tartalom: a nemzetközi pénzügyi intézmény által megkívánt formában és tartalommal

Címzett: államháztartásért felelõs miniszter

Határidõ: szerzõdés szerint

Megjegyzés: ”

6784 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 36. szám



2. melléklet az 56/2012. (III. 30.) Korm. rendelethez

A 8. melléklet 13. pontja helyébe lépõ rendelkezés.

[Sorszám Kötelezõen közzéteendõ közérdekû adat megnevezése Közzétételre kötelezett Közzététel helye Frissítés Megõrzés]

„13.

A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás
központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv,
továbbá a fejezeti kezelésû elõirányzat, elkülönített állami
pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint
teljesítési értéket meghaladó szerzõdések alapján
teljesített kifizetés összege, közvetlen jogosultja és a
kifizetés idõpontja

a) Az ajánlatkérõ
vagy
b) irányító szerve

a) Az ajánlatkérõ
honlapja, ennek
hiányában
b) az irányító szerv
honlapja

A kifizetést követõ 8 napon
belül.

Az elõzõ állapot nem
törölhetõ.”
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A Kormány 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelete
a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintõ megtérítésrõl és a közszférában
dolgozók támogatásáról

A Kormány a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérõl szóló

2011. évi LXXV. törvény 11. § c) és d) pontjában, a 23. § tekintetében a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi

CXII. törvény 235. § (1) bekezdés a) pontjában, és a fogyasztónak nyújtott hitelrõl szóló 2009. évi CLXII. törvény 30. § b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket

rendeli el:

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában

a) gyermek: a közszférában dolgozóval közös háztartásban élõ, általa eltartott vér szerinti, örökbe fogadott vagy

gyámsága alatt álló és legalább egy éve vele együttélõ gyermek, ha

aa) a 16. életévét még nem töltötte be,

ab) a 16. életévét már betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, és a 25. életévét még nem

töltötte be, vagy

ac) a 16. életévét már betöltött olyan megváltozott munkaképességû személy, akinek ez az állapota legalább

egy éve tart, vagy egy év alatt elõreláthatóan nem szûnik meg;

b) megváltozott munkaképességû személy: az a személy,

ba) aki munkaképességét legalább 67 százalékban elvesztette,

bb) aki legalább 50 százalékos mértékû egészségkárosodást szenvedett, vagy

bc) akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minõsítése alapján nem haladja meg az

50 százalékos mértéket;

c) támogatott: az a természetes személy, aki a támogatás személyi és egyéb feltételeinek megfelel és a pénzügyi

intézménnyel gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdést köt vagy e rendelet hatálybalépését

megelõzõen gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdést kötött.

(2) Az e rendeletben meg nem határozott fogalmakat a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvényben

(a továbbiakban: Ptk.), a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvényben, valamint a

devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérõl szóló

2011. évi LXXV. törvényben meghatározottak szerint kell értelmezni.

2. A támogatások fajtái

2. § Az e rendeletben meghatározott feltételekkel a központi költségvetésbõl

a) a mentesített követelésrész államot terhelõ részének megtérítése,

b) a legmagasabb árfolyamot meghaladó törlesztési kötelezettség megtérítése,

c) a közszférában dolgozók kamattámogatása (a továbbiakban: kamattámogatás) és

d) a közszférában dolgozók vissza nem térítendõ támogatása (a továbbiakban: vissza nem térítendõ támogatás)

[az a)–d) pont a továbbiakban együtt: támogatás] vehetõ igénybe.

3. A mentesített követelésrész államot terhelõ része és a legmagasabb árfolyamot meghaladó törlesztési

kötelezettség megtérítése

3. § (1) A mentesített követelésrész államot terhelõ része és a legmagasabb árfolyamot meghaladó törlesztési kötelezettség

megtérítését az a gyûjtõszámlahitelt folyósító pénzügyi intézmény veheti igénybe, amely teljesíti az e rendeletben

foglaltakat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás igénybevételének feltétele, hogy az igénylõ írásban hozzájárul ahhoz, hogy

természetes személyazonosító adatait, lakcímét és postacímét, személyazonosító igazolványának, úti okmányának

vagy kártyaformátumú vezetõi engedélyének számát, adóazonosító jelét, a támogatásra vonatkozó információkat

– a támogatás szabályszerû igénybevételének ellenõrzése céljából – a pénzügyi intézmény a kincstár részére átadja.
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(3) A pénzügyi intézmény nyilvántartásaiban támogatásonként elkülönítve kimutatja a mentesített követelésrész és

a legmagasabb árfolyamot meghaladó törlesztési kötelezettség összegét.

4. A kamattámogatás szabályai

4. § (1) Az e rendeletben meghatározott feltételekkel a közszférában dolgozó a gyûjtõszámlahitele ügyleti kamatainak

megfizetéséhez kamattámogatást igényelhet.

(2) A kamattámogatás olyan pénzügyi intézmény által folyósított gyûjtõszámlahitel kamatainak megfizetéséhez

nyújtható, amely teljesíti az e rendeletben foglaltakat.

(3) A közszférában dolgozó támogatott egy gyûjtõszámlahitele ügyleti kamatainak megfizetéséhez veheti igénybe a

kamattámogatást. A kamattámogatásra ugyanazon lakóingatlanhoz kapcsolódó gyûjtõszámlahitelek

vonatkozásában egy közszférában dolgozó jogosult.

(4) A kamattámogatásra a közszférában dolgozó támogatott – az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel – a rögzített

árfolyam alkalmazási idõszaka kezdõ idõpontjától legfeljebb a rögzített árfolyam alkalmazási idõszaka záró

idõpontjáig jogosult.

(5) Az e rendelet hatálybalépését megelõzõen kötött gyûjtõszámlahitelre vonatkozó, a törvény erejénél fogva módosuló

hitelkeret-szerzõdés esetén a kamattámogatás a 9. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában meghatározott kérelem

benyújtását követõen a devizakölcsön törlesztésére vonatkozó soron következõ második törlesztés esedékességi

napjától legfeljebb a rögzített árfolyam alkalmazási idõszaka záró idõpontjáig jár.

5. § (1) A közszférában dolgozó támogatott a munkáltatói jogkör gyakorlójának bejelenti a gyûjtõszámlahitelre vonatkozó

hitelkeret-szerzõdés megkötését követõ öt napon belül

a) a gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdést kötõ pénzügyi intézmény nevét és címét,

b) a rögzített árfolyam alkalmazási idõszakának várható záró idõpontját és

c) a kamattámogatás iránti kérelem benyújtásának idõpontját.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti adatban bekövetkezett változásokról a közszférában dolgozó támogatott a változás

bekövetkezését követõ 5 napon belül tájékoztatja a munkáltatói jogkör gyakorlóját.

(3) Ha a támogatott közszférában való foglalkoztatási jogviszonya megszûnik, a jogviszony megszûnésérõl szóló

(7) bekezdés szerinti értesítésnek a pénzügyi intézmény által történõ kézhezvételét követõ, gyûjtõszámlahitelre

vonatkozó hitelkeret-szerzõdés szerinti elsõ esedékesség napjától részére a kamattámogatás nem nyújtható.

(4) A közszférában dolgozó foglalkoztatási jogviszonya megszûnését követõen is jogosult a kamattámogatásra, ha

a) megváltozott munkaképességû személynek minõsül és közszférában való foglalkoztatási jogviszonya a

megváltozott munkaképessége miatt szûnt meg,

b) részére a társadalombiztosítási szabályok alapján öregségi nyugdíjat állapítottak meg, vagy

c) munkáltatója jogutód nélkül megszûnt.

(5) Ha a foglalkoztatási jogviszony a közszférában dolgozó halála miatt szûnik meg, a kamattámogatásra az elhunyt

közszférában dolgozó olyan örököse jogosult, aki

a) a devizakölcsön fedezetéül szolgáló lakóingatlanát – a pénzügyi lízingszerzõdés esetét kivéve – megörökölte és

b) a devizakölcsönért helytállni köteles.

(6) Az örökös az (5) bekezdés szerinti ingatlanon öröklés jogcímén szerzett tulajdonjogát és a kölcsön visszafizetésére

vonatkozó kötelezettségét az ezen adatokat tartalmazó jogerõs teljes hatályú hagyatékátadó végzéssel (ide értve a

rész-hagyatékátadó végzést, valamint a végzés kivonatát is), annak kézhezvételétõl számított 8 napon belül a

pénzügyi intézmény részére történõ bejelentéssel igazolja.

(7) A munkáltatói jogkör gyakorlója a közszférában dolgozó támogatott foglalkoztatási jogviszonyának megszûnése

esetén – a (4) és (5) bekezdésben foglalt eseteket kivéve – 8 napon belül írásban értesíti a támogatott által az

(1) bekezdés alapján bejelentett pénzügyi intézményt. Ha a közszférában dolgozó foglalkoztatási jogviszonyát

közszférán belül másik munkáltatónál folytatja, a munkáltató 8 napon belül írásban értesíti a pénzügyi intézményt az

új munkáltató 16. § (1) bekezdés g) pontja szerinti adatairól.

(8) Ha a közszférában dolgozó támogatott az eredeti devizakölcsön rögzített árfolyamon való törlesztésébõl eredõ

fizetési kötelezettségeinek 90 napot meghaladóan nem tesz eleget, ezt követõen részére a kamattámogatás nem

nyújtható. A kamattámogatás folyósításának megszüntetésérõl a pénzügyi intézmény 8 napon belül írásban értesíti a

közszférában dolgozó munkáltatóját.
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5. A kamattámogatás mértéke

6. § (1) A kamattámogatás mértéke, ha a közszférában dolgozó támogatott

a) gyermeket nem nevel, évente 3 százalékpont,

b) gyermeket nevel, az a) pont szerinti kamattámogatáson felül gyermekenként további 1 százalékpont.

(2) A kamattámogatás (1) bekezdés szerinti mértéke nem haladhatja meg a gyûjtõszámlahitel ügyleti kamatának mértékét.

(3) A közszférában dolgozó támogatott a 4. § (4) vagy (5) bekezdése szerinti idõszakban a 9. § (2) bekezdése szerinti

idõpontban megállapított mértékû kamattámogatásra jogosult.

(4) A közszférában dolgozó támogatott gyûjtõszámláján a 4. § (4) vagy (5) bekezdése szerinti idõszakban az

(1) bekezdésben meghatározott mértékû kamattámogatással csökkentett mértékû ügyleti kamat kerül tõkésítésre.

(5) A kamattámogatás számításánál az osztószám 360 nap.

(6) A pénzügyi intézmény annak tényét, hogy a kölcsön kamattámogatott és a kamattámogatás mértékét

a) a gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdésbe foglaltan feltünteti, vagy

b) az e rendelet hatálybalépését megelõzõen kötött gyûjtõszámlahitelre vonatkozó, a törvény erejénél fogva

módosuló hitelkeret-szerzõdés esetén a közszférában dolgozóval közli.

6. A vissza nem térítendõ támogatás szabályai

7. § (1) A vissza nem térítendõ támogatás a rögzített árfolyam alkalmazási idõszakának kezdõ idõpontját megelõzõ napon

fennálló devizakölcsön-tartozás összegébõl kerül elõtörlesztésre.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elõtörlesztés összegének kiszámításakor a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett, 2012.

április 1. és 2012. április 30. között irányadó hivatalos devizaárfolyamok átlagát kell alkalmazni.

(3) A pénzügyi intézmény a gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdésbe foglaltan feltünteti a vissza nem

térítendõ támogatás kiszámításának módját.

7. A kamattámogatásra és a vissza nem térítendõ támogatásra vonatkozó közös szabályok

8. § (1) Kamattámogatás és vissza nem térítendõ támogatás (a továbbiakban együtt: közszférában dolgozók támogatása)

akkor vehetõ igénybe, ha a közszférában dolgozó

a) a munkáltatói igazolás kiállításának idõpontjában fennálló foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik, és nem áll

felmentés, lemondás vagy felmondás hatálya alatt,

b) az eredeti devizakölcsön és a gyûjtõszámlahitel adósa vagy adóstársa,

c) a devizakölcsön fedezetét vagy a lízing tárgyát képezõ lakóingatlanban 2011. december 1-jén és a kérelem

benyújtásának idõpontjáig

ca) bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és

cb) életvitelszerûen lakik,

d) – a pénzügyi lízingszerzõdés esetét kivéve – a devizakölcsön fedezetét képezõ lakóingatlanban legalább

50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezik,

e) saját maga és vele közös háztartásban élõ közeli hozzátartozója 2011. december 1-jén és a kérelem benyújtásának

idõpontjáig – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével –

ea) a d) pont szerinti lakóingatlanon kívül más lakás- vagy lakóingatlan-tulajdonnal, vagy

eb) – pénzügyi lízingszerzõdés esetén – lakás- vagy lakóingatlan-tulajdonnal

nem rendelkezett, és

f) saját maga és adóstársa írásban hozzájárul ahhoz, hogy

fa) a 3. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat, továbbá a munkáltatójának nevét, címét és adószámát,

valamint a kamattámogatás szempontjából figyelembe vett gyermek adóazonosító jelét a pénzügyi

intézmény a kincstár részére átadja, és

fb) az 5. § (1) bekezdése szerinti adatokat a munkáltatója kezelje.

(2) Az (1) bekezdés e) pontjában foglaltaktól eltérõen a közszférában dolgozók támogatása akkor is igényelhetõ, ha az

igénylõnek és vele közös háztartásban élõ közeli hozzátartozójának

a) együttesen legfeljebb 50 százalékos tulajdoni hányada van egy olyan lakóingatlanban, amely tulajdonközösség

megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonukba,

b) a tulajdonukban lévõ lakóingatlan lebontását az építésügyi hatóság elrendelte vagy engedélyezte, vagy
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c) a lakóingatlan több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel terhelten került a

tulajdonukba és a haszonélvezõ bent lakik.

9. § (1) A közszférában dolgozók támogatása iránti kérelmet a devizakölcsönt folyósító pénzügyi intézménynél kell

benyújtani.

(2) A kérelemben

a) a vissza nem térítendõ támogatásra való jogosultság megállapítását és összegének meghatározását a

gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdés iránti kérelem benyújtásával egyidejûleg, és

b) a kamattámogatásra való jogosultság megállapítását és mértékének meghatározását

ba) a gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdés iránti kérelem benyújtásával egyidejûleg, vagy

bb) e rendelet hatálybalépését megelõzõen kötött gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdés esetén

legkésõbb 2012. május 15-éig

lehet kérni a pénzügyi intézménytõl.

(3) A pénzügyi intézmény a kérelem átvételérõl igazolást ad az igénylõnek. A pénzügyi intézmény a kérelmet annak

átvételétõl számított 30 napon belül bírálja el. Ha a kérelem benyújtása hiányosan történt, a pénzügyi intézmény az

igénylõt a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül 8 napos határidõ kitûzésével hiánypótlásra szólítja fel.

Hiánypótlásra történõ felszólítás esetén a kérelem elbírálására irányadó határidõ a hiánypótlásra biztosított

idõtartammal meghosszabbodik. Ha az igénylõ a hiánypótlásra történõ felszólításban foglaltaknak határidõben nem

tesz eleget, a pénzügyi intézmény a kérelmet elutasítja.

(4) A kérelem benyújtásakor a közszférában dolgozók támogatására való jogosultságot a pénzügyi intézmény a kérelem

benyújtásakor fennálló körülmények alapján ellenõrzi.

(5) A pénzügyi intézmény a közszférában dolgozók támogatása éves összegét évente legalább egyszer, éves kimutatás

keretében közli a közszférában dolgozó támogatottal.

10. § (1) A közszférában dolgozók támogatására való jogosultság feltételeinek meglétét az közszférában dolgozó igénylõ a

pénzügyi intézmény részére következõk szerint igazolja:

a) a személyazonosságot személyazonosító igazolvánnyal, érvényes úti okmánnyal vagy kártyaformátumú vezetõi

engedéllyel,

b) a bejelentett lakóhelyet a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal,

c) a gyermek születését anyakönyvi kivonattal, elvált szülõk kiskorú gyermekeinek elhelyezését a jogerõs ítélet

bemutatásával, az örökbefogadást a gyámhatóság engedélyezõ határozatával, a gyámságot a gyámhatóság

kirendelõ határozatával,

d) teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt nyilatkozattal

da) a közös háztartásban történõ együttélést és

db) annak tényét, hogy az adóstárs a közszférában dolgozó közeli hozzátartozója,

e) a továbbtanulást az oktatási intézmény által kiállított igazolással, a megváltozott munkaképességû személlyé

válást az orvos szakértõi szerv igazolásával,

f) a közszférában dolgozó foglalkoztatási jogviszonyának fennállását és annak tényét, hogy az igénylõ nem áll

felmentés, lemondás vagy felmondás hatálya alatt a munkáltatói jogkör gyakorlója által kiállított, a

kamattámogatás iránti kérelem benyújtásának idõpontjától számított 10 napnál nem régebbi, a munkáltató

nevét, címét és adószámát is tartalmazó igazolással,

g) annak tényét, hogy a közszférában dolgozó végtörlesztési szándékáról a munkáltatóját tájékoztatta, a

munkáltatói jogkör gyakorlója által kiállított igazolással,

h) a 8. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában és e) pontjában foglaltakat az 1. melléklet szerinti nyilatkozat

megtételével,

i) a 8. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakat ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap három hónapnál nem régebbi

hiteles másolatával és

j) a 4. § (3) bekezdésében foglaltakat a közszférában dolgozó teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt

nyilatkozatával.

(2) Ha az igénylõ a pénzügyi intézménynek vagy az igazolást kibocsátónak valótlan adatot tartalmazó nyilatkozatot tett,

és ez alapján jutott a közszférában dolgozók támogatásához, a folyósított összeget az igénybevétel napjától

felszámított, a Ptk. 301. § (1) bekezdése szerint számított késedelmi kamattal növelt összegben köteles a pénzügyi

intézményen keresztül visszafizetni.
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(3) A pénzügyi intézmény a gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdésbe foglalja a 11. § (1) bekezdésében

meghatározott jogorvoslat lehetõségére vonatkozó, valamint a 12. § (4) bekezdése és a 13. § (2) bekezdése szerinti

jogkövetkezményekre való figyelmeztetést.

11. § (1) Ha a pénzügyi intézmény elutasítja a kérelmet, a közszférában dolgozó igénylõt írásban tájékoztatja a kérelem

elutasításának indokáról, a nem teljesülõ igénybevételi feltételek megjelölésével, továbbá arról, hogy ha az igénylõ a

kérelem elutasításával nem ért egyet, a közszférában dolgozók támogatására jogosító feltételeknek való megfelelés

megállapítását kérheti a kincstártól.

(2) A kérelem elutasítása esetén az igénylõ a közszférában dolgozók támogatására jogosító feltételeknek való megfelelés

megállapítása iránt kérelmet nyújthat be a kincstárhoz az írásbeli elutasítás igénylõ általi kézhezvételétõl számított

15 napon belül. Elsõ fokon a kincstárnak az igénylõ lakóhelye szerint illetékes területi szerve, másodfokon a kincstár

központja jár el.

(3) A kincstárhoz benyújtott kérelem alapján – a kincstár megkeresésére – a pénzügyi intézmény 8 napon belül csatolni

köteles a kérelem elutasítását megalapozó iratok másolatát.

(4) Ha a kincstár jogerõs határozatában megállapítja, hogy a közszférában dolgozó igénylõ a kérelem pénzügyi

intézményhez történõ benyújtásakor az igénybevételi feltételeknek megfelelt, a pénzügyi intézmény e feltételek

fennállásának hiányára hivatkozással a közszférában dolgozók támogatását is tartalmazó gyûjtõszámlahitelre

vonatkozó hitelkeret-szerzõdés igénylõvel történõ megkötését és a közszférában dolgozók támogatásának

folyósítását, vagy az e rendelet hatálybalépését megelõzõen kötött gyûjtõszámlahitelre vonatkozó, a törvény erejénél

fogva módosuló hitelkeret-szerzõdés esetén a kamattámogatás folyósítását nem tagadhatja meg. Az igénylõ a

pénzügyi intézmény bírálati eljárásában felmerülõ mulasztásait a kincstár által lefolytatott eljárás során nem

pótolhatja.

8. A támogatás pénzügyi lebonyolításának közös szabályai

12. § (1) A támogatásra való jogosultság megállapítását és – a 2. § a) és b) pontja szerinti támogatás kivételével – folyósítását,

valamint a támogatásnak a központi költségvetéssel való elszámolását a pénzügyi intézmény végzi. Egy pénzügyi

intézménynek minõsülnek az egy összevont alapú felügyelet alá tartozó pénzügyi intézmények.

(2) Ha a pénzügyi intézmény a támogatás jogosulatlan igénybevételre utaló bizonyíték birtokába jut, a támogatottat

írásban felszólítja a támogatás összegének az igénybevétel napjától számított, a Ptk. 301. § (1) bekezdése szerinti

késedelmi kamattal növelten történõ visszatérítése iránt. A visszatérítés iránti felhívást – annak eredménytelensége

esetén – a pénzügyi intézmény legfeljebb egy alkalommal köteles megismételni. A felhívást oly módon kell közölni,

hogy annak megtörténte bizonyítható legyen.

(3) Ha a támogatott a pénzügyi intézmény kétszeri visszafizetési felszólításában foglaltaknak nem tesz eleget, és így a

jogosulatlanul igénybevett támogatást részben vagy egészben nem fizeti vissza, a pénzügyi intézmény a támogatott

támogatás iránti kérelmét, támogatásra való jogosultságáról szóló 10. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatát, a

gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdésének másolatát, valamint az eredménytelen visszafizetési

felszólítást igazoló iratokat megküldi a kincstárnak.

(4) A (3) bekezdés szerinti esetben a kincstár a 13. § (2) bekezdésben foglaltak szerint intézkedik a jogosulatlanul igénybe

vett támogatás visszafizetése érdekében.

13. § (1) A kincstár a pénzügyi intézmény 16. § szerinti adatszolgáltatásának megküldését követõen a támogatás

igénybevételének jogszerûségét ellenõrzés keretében vizsgálhatja.

(2) Ha a kincstár az ellenõrzés során megállapítja, hogy a támogatás igénybevétele jogosulatlanul történt, határozatban

intézkedik a támogatás – igénybevétel napjától számított, a Ptk. 301. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamattal

növelt összegének – visszatérítése iránt.

(3) A közigazgatási hatósági eljárásra elsõ fokon a kincstárnak a támogatott lakóhelye szerint illetékes területi szerve,

másodfokon a kincstár központja az illetékes. A kincstár a jogosulatlan igénybevétel tényérõl a pénzügyi intézményt

írásban tájékoztatja.

(4) A támogatás (2) bekezdés, valamint a 12. § (2) bekezdése szerinti visszatérítése részletekben történõ teljesítésének

engedélyezése esetén kérelemre a kincstár engedélyezheti, ha a támogatott igazolja, hogy a támogatás azonnali és
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egyösszegû megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire tekintettel aránytalanul súlyos terhet

jelentene.

(5) A (4) bekezdés szerinti részletfizetés esetén a támogatás (2) bekezdés vagy 12. § (2) bekezdése szerinti összegének

visszafizetését közvetlenül a kincstár részére teljesíti.

9. Felelõsség

14. § (1) A pénzügyi intézmény felelõs az állammal szemben minden olyan kárért, amely e rendelet alapján õt terhelõ

kötelezettség megsértésével keletkezett. Mentesül a pénzügyi intézmény a felelõsség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt

el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti károkozás esetén a pénzügyi intézmény a Ptk. 301/A. § (2) bekezdése szerinti késedelmi

kamattal növelten köteles megtéríteni a kárt az állam részére.

(3) A pénzügyi intézmény a neki felróható okból eredõ kár esetén a támogatottal szemben köteles helytállni, e

kötelezettségét az államra nem háríthatja át.

(4) A támogatásra való jogosultság vizsgálatakor az igénylõ által benyújtott nyilatkozatok, okiratok valódiságát – ha a

pénzügyi intézménytõl elvárható gondosság tanúsítása mellett annak hamis vagy hamisított volta nem ismerhetõ fel –

vélelmezni kell.

10. A támogatás központi költségvetéssel való elszámolásának szabályai

15. § (1) A támogatást az állam nevében a kincstár nyújtja a pénzügyi intézmény utólagos elszámolása alapján.

(2) A pénzügyi intézmény az elszámolást a 2. mellékletben meghatározott formában,

a) – a 2. § a) és b) pontja szerinti támogatás esetén – naptári negyedévre vonatkozóan, negyedévente,

b) – a kamattámogatás és a vissza nem térítendõ támogatás esetén – naptári hónapra vonatkozóan, havonta

egy alkalommal készíti el.

(3) A pénzügyi intézmény az elszámolást cégszerû aláírással ellátva papíron és azzal egyidejûleg elektronikus levélben is

megküldi

a) – a 2. § a) és b) pontja szerinti támogatás esetén – a naptári negyedévet, vagy

b) – a kamattámogatás és a vissza nem térítendõ támogatás esetén – a tárgyhónapot

követõ hónap 20. napjáig a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter)

részére.

(4) A kincstár a pénzügyi intézmény által jogszerûen igényelt és utalványozásra befogadott támogatás kifizetését – az

(5) bekezdésben és a 19. § (5) bekezdésében foglalt esetet kivéve – az elszámolás beérkezése hónapjának 20. napját

követõ 8 munkanapon belül a miniszter szakmai teljesítésigazolását követõen indítja a 10032000-01457106 számú a

„Magánlakás-építéshez nyújtott támogatások" elnevezésû kiadási számla terhére a pénzügyi intézmény által a kincstár

honlapján található adatszolgáltatási felületen történõ regisztráció során megjelölt számlája javára.

(5) Az elszámolás késedelmes vagy hibásan történõ megküldése esetén az utalási határidõ az elkésett vagy a miniszter

észrevétele alapján javított elszámolás miniszterhez történõ beérkezésének napjától számított 8 munkanap. Ha a

miniszter az elszámolás javítását tartja szükségesnek, arról a pénzügyi intézményt soron kívül, elektronikus úton

értesíti.

(6) A támogatás a pénzügyi intézmény részére vagy a pénzügyi intézmény által történõ visszafizetését a pénzügyi

intézmény az elszámolás keretében, jogcímenként összesítve elszámolja és a visszafizetéssel csökkentett összeg

átutalását igényli.

(7) Ha a kincstár a pénzügyi intézmény ellenõrzése során a pénzügyi intézmény terhére jogosulatlan támogatáslehívást

állapít meg, a pénzügyi intézmény azt a kincstár megállapításait tartalmazó dokumentum kézhezvételét követõen a

Ptk. 301/A. § (2) bekezdése szerinti kamattal növelt összegben köteles a kincstár által vezetett, 10032000-01034004

számú „Különleges bevételek” számlára megfizetni. A miniszter által kiadott teljesítésigazolás nem érinti a kincstár

ellenõrzési jogosultságát.

(8) A pénzügyi intézmény elszámolását – szükség esetén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének bevonásával – a

kincstár ellenõrzi.

(9) A kincstár a (8) bekezdés szerinti ellenõrzése során a pénzügyi intézménynél helyszíni ellenõrzést végezhet, és a

szükséges információk, dokumentumok bekérésére vagy azokba a helyszínen történõ betekintésre jogosult.
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(10) Ha a kincstár a (8) bekezdés szerinti ellenõrzés során a pénzügyi intézmény elszámolásában szabálytalanságot tár fel,

az elszámolással kapcsolatos követelést a pénzügyi intézménnyel szemben a polgári jog szabályai szerint érvényesíti.

11. Adatszolgáltatás szabályai

16. § (1) A pénzügyi intézmény havi rendszerességgel, elektronikus úton megküldi a kincstárnak ellenõrzési céllal a támogatás

új igénybevevõinek következõ adatait:

a) természetes személyazonosító adatok,

b) lakcím,

c) postacím,

d) személyazonosító igazolvány, úti okmány vagy kártyaformátumú vezetõi engedély száma,

e) adóazonosító jel,

f) – a kamattámogatás esetén – a gyermek adóazonosító jele, és

g) – a kamattámogatás és a vissza nem térítendõ támogatás esetén – munkáltató neve, címe és adószáma.

(2) A pénzügyi intézmény az e § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét a kincstár honlapjáról elérhetõ adatszolgáltatási

felületén található útmutató szerinti formában teljesíti

a) a 2. § a) és b) pontja szerinti támogatás esetén negyedévente egy alkalommal, a tárgynegyedévet követõ hónap

10. napjáig,

b) a kamattámogatás és a vissza nem térítendõ támogatás esetén havonta egy alkalommal, a tárgyhónapot követõ

hónap 10. napjáig.

(3) Legkésõbb az elsõ adatszolgáltatási kötelezettség határidejét 20 nappal megelõzõen a pénzügyi intézménynek a

kincstártól kérnie kell az adatszolgáltatóként történõ nyilvántartásba vételt a kincstár honlapján elérhetõ igénylõlap

beküldésével. A kincstár az igénylõlap beérkezésétõl számított 5 munkanapon belül megküldi az adatszolgáltatás

teljesítéséhez szükséges azonosítót és az adatszolgáltatás módjáról szóló részletes tájékoztatást.

(4) A pénzügyi intézmény az e § szerinti adatszolgáltatása keretében a lakáscélú nyilvántartások vezetéséhez – a

támogatott hozzájárulása alapján – elektronikus úton tájékoztatja a kincstárt a megkötött, megkötött és meghiúsult, a

felmondott és lezárt, valamint a megszüntetett gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeretszerzõdésekrõl és a

visszafizetett támogatásokról.

17. § (1) A pénzügyi intézmény a miniszter által vezetett minisztérium honlapján található adatszolgáltatási nyomtatvány

szerint negyedévente, a negyedév utolsó hónapjának elszámolásával egyidejûleg személyes adatokat nem

tartalmazó adatszolgáltatást teljesít a (2) bekezdés szerint a miniszter részére.

(2) Az e § szerinti adatszolgáltatás kiterjed a pénzügyi intézmény által megkötött gyûjtõszámlahitelre vonatkozó

hitelkeret-szerzõdések számára, összegére, fennálló állományára és a pénzügyi intézmény által a 15. § szerinti

elszámolás keretében lehívott támogatások összegeire.

(3) A pénzügyi intézmény az e § szerinti adatszolgáltatást elektronikus úton és nyomtatva, cégszerûen aláírva is megküldi

a miniszter részére.

18. § A pénzügyi intézmény évente, a tárgyévet követõ év június 30. napjáig a 16. § (2) bekezdésében meghatározott

módon, elektronikus úton, szerzõdésenként adatot szolgáltat a kincstárnak a 2. § a) és b) pontja szerinti támogatás és a

kamattámogatás központi költségvetés által megtérített összegérõl.

12. Elszámolás és adatszolgáltatás közös szabályai

19. § (1) A pénzügyi intézmény a támogatásokat a kincstár honlapján található adatszolgáltatási felületen elérhetõ tájékoztató

szerinti formában tartja nyilván.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztató eléréséhez és a 16. § és a 18. § szerinti adatszolgáltatás teljesítéshez a kincstár

honlapján található adatszolgáltatási felületen történõ regisztráció szükséges.

(3) A pénzügyi intézmény az adatszolgáltatását a 16. § szerinti adatszolgáltatás esetén a kincstár, a 17. § szerinti

adatszolgáltatás esetén a miniszter kérésére felülvizsgálja és szükség esetén a javított adatszolgáltatását ismételten

megküldi.

(4) A miniszter a 16–18. § szerinti adatszolgáltatás

a) nem teljesítése esetén a támogatás vagy
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b) hiányos teljesítése esetén a hiányos adatszolgáltatással érintett támogatás 15. § (4) és (5) bekezdése szerinti,

pénzügyi intézmény részére történõ folyósítását felfüggeszti.

(5) A támogatás folyósítása a (4) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztése esetén a hiányos adatszolgáltatást követõ

a) – a 2. § a) és b) pontja szerinti támogatás esetén – negyedéves, vagy

b) – a kamattámogatás és a vissza nem térítendõ támogatás esetén – havi

elszámolás szerinti folyósítással egyidejûleg történik.

(6) A (4) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztés nem érinti a pénzügyi intézmény adatszolgáltatási hiánnyal nem

érintett támogatásra vonatkozó elszámolási jogosultságát.

(7) A miniszter a 2. melléklet szerinti elszámolásokat és a 17. § szerinti adatszolgáltatást – annak feldolgozását követõen –

elektronikus úton megküldi a kincstárnak.

20. § Az e rendeletben meghatározott támogatásokat a központi költségvetés „Egyéb lakástámogatások” elõirányzatából

kell finanszírozni.

21. § Az e rendeletbõl eredõ valamennyi polgári jogi jogviszonyban az államot a kincstár képviseli.

13. Záró rendelkezések

22. § Ez a rendelet 2012. április 1-jén lép hatályba.

23. § A körültekintõ lakossági hitelezés feltételeirõl és a hitelképesség vizsgálatáról szóló 361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (3) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:

(A rendelet hatálya nem terjed ki:)

„g) a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérõl

szóló 2011. évi LXXV. törvény szerinti szerzõdésmódosításra és gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdésre.”

24. § A Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés f) pontjában a „kamattámogatott kölcsönökre.” szövegrész helyébe a

„kamattámogatott kölcsönökre, valamint” szöveg lép.

25. § Hatályát veszti a Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés d) pontjában a „valamint” szövegrész.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelethez

Nyilatkozat

1. A közszférában dolgozó igénylõ természetes személy azonosító adatai:

Családi és utónév: ................................................................................................................................................................................

Születési családi és utónév: ..............................................................................................................................................................

Anyja születési családi és utóneve: ...............................................................................................................................................

Születési hely és idõ (év, hó, nap): .................................................................................................................................................

Adóazonosító jel: .................................................................................................................................................................................

Lakcíme: irányítószám ............................................................................................................................................. település
................................................................................................ közterület neve, jellege ..................................... házszám ...........................
épület .................................. lépcsõház .................................. emelet ....................... ajtó

2. A közszférában dolgozó igénylõvel közös háztartásban élõ közeli hozzátartozók azonosító adatai
és nyilatkozata:

A táblázatban fel kell tüntetni minden, a közszférában dolgozó igénylõvel közös háztartásban élõ közeli
hozzátartozót, aki 2011. december 1-jén és a kérelem benyújtásának idõpontjáig életvitelszerûen a devizakölcsön
fedezetét vagy a lízing tárgyát képezõ lakóingatlanban lakik

Születési családi
és utónév

Anyja születési
családi és
utóneve

Születési hely Születési idõ Adóazonosító jel Aláírás

A táblázat vonatkozó sorát – a beírt adatok valódiságának és annak igazolására, hogy 2011. december 1-jén és a
kérelem benyújtásának idõpontjáig a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintõ megtérítésrõl és a
közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése szerinti eseteket
kivéve devizakölcsön fedezetét képezõ lakóingatlanon kívül nem rendelkezik más lakóingatlannal vagy pénzügyi
lízingszerzõdés esetén lakás- vagy lakóingatlan-tulajdonnal nem rendelkezik – minden személynek aláírásával kell
ellátnia; cselekvõképtelen személy esetén a törvényes képviselõ aláírása, korlátozottan cselekvõképes személy
esetén a törvényes képviselõ aláírása is szükséges.

3. A nyilatkozat aláírásával a közszférában dolgozó igénylõ kijelenti, hogy 2011. december 1-jén
és a kérelem benyújtásának idõpontjáig
– a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintõ megtérítésrõl és a közszférában dolgozók
támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése szerinti eseteket kivéve a devizakölcsön
fedezetét képezõ lakóingatlanon kívül nem rendelkezik más lakóingatlannal vagy pénzügyi lízingszerzõdés esetén
lakás- vagy lakóingatlan-tulajdonnal nem rendelkezik, valamint
– életvitelszerûen a devizakölcsön fedezetét vagy a lízing tárgyát képezõ lakóingatlanban lakik.

4. A nyilatkozat aláírásával a közszférában dolgozó igénylõ büntetõjogi felelõssége tudatában kijelenti, hogy a
nyilatkozatban feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

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

aláírás

6794 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 36. szám



2. melléklet az 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelethez

Elszámolási adatlap
...................................................................................... pénzügyi intézmény

20................................................................ tõl 20......................................................... ig

1. Elszámolás

Megnevezés
Tárgyhavi igényelt támogatási összeg

(forintra kerekített összeg)

1. Mentesített követelésrész államot terhelõ részének megtérítése 0 Ft

2. Legmagasabb árfolyamot meghaladó törlesztési kötelezettség
megtérítése

0 Ft

3. Közszférában dolgozók kamattámogatása 0 Ft

4. Közszférában dolgozók vissza nem térítendõ támogatása 0 Ft

5. ÖSSZESEN 0 Ft

6. Az elszámolás idõszakában a pénzügyi intézmény részére visszafizetett,
illetve a pénzügyi intézmény által visszafizetett támogatás összesen
(3. táblázat 5. sor)

0 Ft

7. Utalandó összeg (+) kincstár utal, (–) pénzügyi intézmény utal 0 Ft

2. A tárgyhónapot követõ hónapban igényelni kívánt támogatások várható összege

Megnevezés
Összeg

(millió forint)

1. Mentesített követelésrész államot terhelõ részének megtérítése 0,00

2. Legmagasabb árfolyamot meghaladó törlesztési kötelezettség
megtérítése

0,00

3. Közszférában dolgozók kamattámogatása 0,00

4. Közszférában dolgozók vissza nem térítendõ támogatása 0,00

5. ÖSSZESEN 0,00

3. Az elszámolás idõszakában a pénzügyi intézmény részére, illetve a pénzügyi intézmény által visszafizetett

támogatások

Megnevezés
Összeg

(forintra kerekített összeg)

1. Mentesített követelésrész államot terhelõ részének megtérítése 0 Ft

2. Legmagasabb árfolyamot meghaladó törlesztési kötelezettség
megtérítése

0 Ft

3. Közszférában dolgozók kamattámogatása 0 Ft

4. Közszférában dolgozók vissza nem térítendõ támogatása 0 Ft

5. ÖSSZESEN 0 Ft

Kijelentem, hogy jelen elszámolásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek, az elszámolásban szereplõ

támogatásokat utólagosan igénylem; ellenkezõ esetben a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintõ

megtérítésrõl és a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése

szerinti kártérítési felelõsséggel tartozom az állam felé.

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

P. H. aláírás

Az elszámolási adatlapot elektronikus úton a miniszter által vezetett minisztérium honlapján található fájlformátumban kell megküldeni.
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A Kormány 58/2012. (III. 30.) Korm. rendelete
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekrõl,
és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról szóló 324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kormány a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekrõl, és eljárásaikra

vonatkozó általános szabályokról szóló 324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. melléklete az

1. melléklet szerint módosul.

2. § Hatályát veszti az R. 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 58/2012. (III. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R. 2. melléklet B. pontja a következõ III. alponttal egészül ki:

„III. A történeti tájat érintõ, más hatóságok elõtt indult eljárásokban a Hivatal és a szakigazgatási szerv szakhatósági

feladatkörébe tartozó szakkérdések:

1. A történeti táj teljes területén azon jellemzõk fennmaradásának és érvényesülésének biztosítása, amelyek a történeti

tájjá nyilvánításról szóló rendeletben védendõ értékként meghatározásra kerültek.

2. A történeti táj területén a természeti, illetve az épített elemek minõségének, mennyiségének és arányának, azok

történetileg kialakult, vallási, kultúrtörténeti, történelmi szempontból jelentõs eseményhez kapcsolódó vagy

tájhasználattal összefüggõ viszonyrendszerének fenntartása az értékek fennmaradását szolgáló fenntartható

használat és fejlõdés figyelembevételével; ezen belül

2.1. a táj jellegének, egységességének, történelmileg kialakult szerkezetének, valamint a történetileg kialakult

hagyományos tájhasználat által formált összképének, továbbá a környezetével való kapcsolatának megõrzése;

2.2. a történeti hagyományokon alapuló folytonosság és folyamatosság fenntartása a táj- és területhasználatban,

beleértve ebbe a kulturális és táji örökség tárgyi és nem tárgyiasult elemei és tényezõi összességét, így különösen

a településépítészeti és az építészeti hagyományok, a régészeti, a hagyományos épített, a mûemléki, a mûvészeti vagy

a mûszaki környezet anyagi megnyilvánulásának megõrzését;

2.3. a természet és az emberi tevékenység egymásra hatása eredményeként kialakult tájkép és annak jellegzetes

elemeinek, valamint esztétikai minõségének – a táj- és természetvédelem szempontjainak figyelembevételével

megvalósuló – kulturális örökségvédelmi szemléletû megõrzése.”

2. Az R. 2. melléklet B. pontja címében az „illetve mûemléki jelentõségû területet” szövegrész helyébe a „mûemléki

jelentõségû területet, valamint történeti tájat” szöveg lép.
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A Kormány 59/2012. (III. 30.) Korm. rendelete
az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés d), i) és p) pontjában, valamint a felsõoktatásról szóló

2005. évi CXXXIX. törvény 153. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében

meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § (1) Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés f) pontja

helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az oktatási igazolvány az alábbi adatokat tartalmazza:]

„f) az igazolvány egyedi azonosítóját (kártyaszám, adatchip azonosító),”

(2) Az R. 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek és az R. 5. §-a a következõ (2a) bekezdéssel

egészül ki:

„(1) Az adatfeldolgozók a feladataikat külön megállapodásban rögzítettek szerint látják el.

(2) Az oktatási igazolvánnyal kapcsolatos feladatokkal összefüggésben

a) az adatkezelési mûveletekhez kapcsolódó informatikai fejlesztési és üzemeltetési, továbbá ügyfélszolgálati

feladatokat adatfeldolgozóként az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság

(a továbbiakban: Educatio NKft.) látja el,

b) az oktatási igazolványok megszemélyesítésével, a megszemélyesítéshez szükséges fénykép és aláírás

nyilvántartásával, a gyártás és elõállítás koordinációjával, terjesztéssel és logisztikával összefüggésben felmerülõ

adatfeldolgozói feladatokat a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban:

KEK KH) látja el,

c) az oktatási igazolványok és érvényesítõ matricák fizikai elõállításával kapcsolatos adatfeldolgozói feladatokat

a Pénzjegynyomda Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: Pénzjegynyomda Zrt.) látja el,

d) az igazolványok megszemélyesítéséhez szükséges fénykép és aláírás felvételezésével, valamint azoknak a polgárok

személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása szerinti hitelességének ellenõrzésével kapcsolatos feladatokat az

okmányirodák kijelölésérõl és illetékességi területérõl szóló kormányrendeletben meghatározott települési

(a fõvárosban kerületi) önkormányzat jegyzõje adatfeldolgozóként látja el.

(2a) A körzetközponti jegyzõ hivatala (a továbbiakban: okmányiroda) a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott

feladatot országos hatáskörrel, díjmentesen végzi, mely feladat ellátását követõen az okmányiroda a jogosult részére

adatlapot állít ki.”

(3) Az R. 20. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(1) A 17–19. § szerinti diákigazolvány-igénylések esetében az igénylõ felület vagy az IAR használatával rögzített

igénylések továbbítása kizárólag elektronikus alapon, a közremûködõ intézmény képviseletére jogosult személy által

közigazgatási célra alkalmas elektronikus aláírással hitelesítve történhet.”

(4) Az R. 25. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(1) A pedagógusigazolvány-igénylések esetében az igénylõ felület vagy az IAR használatával rögzített igénylések

továbbítása kizárólag elektronikus alapon, a közremûködõ intézmény képviseletére jogosult személy által

közigazgatási célra alkalmas elektronikus aláírással hitelesítve történhet.”

(5) Az R. 34. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az oktatási igazolvány kiadására irányuló kérelem hiányosnak minõsül abban az esetben, ha]

„a) a megszemélyesítéshez szükséges fénykép és aláírás nyilvántartásában – a jogosultnak felróható okból – nem

található az igénylés adataihoz hozzárendelhetõ érvényes fénykép vagy aláírás,”

(6) Az R. Melléklet 4) pontja kiegészül a következõ c) ponttal:

[Az igazolás kiállításának oka:]

„c) az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján diákigazolvány

igénylése nélkül kiállított igazolás”

(7) Az R. Melléklet 5. lábjegyzetének helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5 Az igazolás kiállításának célja nem változtatható meg!”

(8) Az R. Melléklet 6. lábjegyzetének helyébe a következõ rendelkezés lép:

„6 Az igazolás érvényességi ideje a 4) pont a) és c) alpontja esetén 60 nap. A 4) pont b) alpontja esetén a kiadott igazolás

érvényességi ideje a jogviszony elsõ félév végén történõ megszûnése esetén a megszûnést követõ március 31. napja,

a jogviszony második félév végén történõ megszûnése esetén a megszûnést követõ október 31. napja.”
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2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és 2013. január 2-án hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti az R. 35. § (1) bekezdésében a „hologramos” szövegrész.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 60/2012. (III. 30.) Korm. rendelete
egyes nyugdíjbiztosítási és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés a), c), h) és i) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl

szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. § (2) bekezdésében,

a 3. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés m) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 8. alcím tekintetében a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati

járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 22. §-ában, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés

– a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi

CLXVII. törvénnyel megállapított – v) pontjában, valamint az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási

szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 9. alcím tekintetében a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 78. § (1) bekezdés

a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

az 5. és 6. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következõket rendeli el:

1. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

1. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

rendelet (a továbbiakban: TnyR.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § (1) A társadalombiztosítási nyugellátások, valamint a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek feladat- és hatáskörébe

tartozó egyéb ellátások megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben – a (2) bekezdésben vagy más jogszabályban

foglalt kivételekkel – elsõ fokon az igénylõ lakóhelye, illetve a foglalkoztató vagy egyéb szerv székhelye (telephelye)

szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság jár el.

(2) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság jár el elsõ fokon a társadalombiztosítási nyugellátások, valamint a nyugdíjbiztosítási

igazgatási szervek feladat- és hatáskörébe tartozó egyéb ellátások megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben, ha

a) a hatósági ügy a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek

hatálya alá tartozik,

b) a nyugellátást vagy más ellátást szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyezmény alkalmazásával kell megállapítani,

c) a kérelmezõ magyarországi lakóhellyel nem rendelkezik,

d) az öregségi nyugdíjra jogosult személy, illetve hozzátartozói nyugellátás esetén az elhunyt jogszerzõ utolsó

biztosítással járó jogviszonya fegyveres szervvel, a Magyar Honvédséggel vagy a Katonai Nemzetbiztonsági

Szolgálattal fennállt szolgálati viszony volt,
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e) fegyveres szerv hivatásos állományú tagjának, volt tagjának a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl,

a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 19. §-a alapján rögzített

nyugdíjat kell megállapítani (a továbbiakban: nyugdíjrögzítés),

f) az elhunyt jogszerzõ öregségi nyugdíjban, korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettmûvészeti

életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesült, kivéve, ha a jogosult a hozzátartozói nyugellátás összegét

a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló

2011. évi CLXVII. törvény 18. § (3) bekezdése alapján kéri megállapítani, vagy

g) az elhunyt jogszerzõ után hozzátartozói nyugellátás megállapítására már sor került.”

2. § A TnyR. a következõ 71. §-sal egészül ki:

„71. § (1) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek elektronikus aláírással kiadmányozott és központi tárhelyen tárolt

döntéseinek másolatát az „Ez a döntés az eredeti elektronikus úton elõállított dokumentummal megegyezõ tartalmú

hiteles papíralapú másolat.” szövegû hitelesítési záradékkal kell ellátni.

(2) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek elektronikus aláírással kiadmányozott döntéseinek nyomtatását és postai

úton történõ közlését központilag a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság végzi.”

3. § A TnyR. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § (1) A TnyR. 80. § (7) bekezdésében az „az ellátásnak” szövegrész helyébe az „a nyugdíjfolyósító szerv által folyósított

ellátásnak” szöveg lép.

(2) A TnyR.

a) 89/A. § (1) és (2) bekezdésében a „Központi Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóság” szövegrész helyébe

a „Nyugdíjfolyósító Igazgatóság” szöveg,

b) 89/A. § (2) bekezdésében a „Központi Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóságnak” szövegrész helyébe

a „Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak” szöveg

lép.

2. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások

fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet

módosítása

5. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló

1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében a „Központi

Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóság” szövegrész helyébe a „Nyugdíjfolyósító Igazgatóság” szöveg lép.

3. A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló

112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

6. § A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm.

rendelet 16/B. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A fejezeti kezelésû elõirányzat kezelõ szerve a Hivatal. Az errõl szóló szerzõdést a miniszter és a Hivatal fõigazgatója

a központi költségvetésrõl szóló törvény kihirdetését követõ 5 munkanapon belül köti meg.”

7. § A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm.

rendelet 17. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A miniszter és a Hivatal fõigazgatója a 2012. évi fejezeti kezelésû elõirányzat 2012. április 1-jétõl történõ kezelésérõl

szóló szerzõdést az egyes nyugdíjbiztosítási és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 60/2012.

(III. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését követõ három munkanapon belül köti meg.”

8. § A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm.

rendelet 16/E. § c) pontjában az „államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet”

szövegrész helyébe az „államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletnek a” szöveg lép.
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4. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl szóló

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

9. § A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

16. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A fejezeti kezelésû elõirányzat kezelõ szerve a Hivatal. Az errõl szóló szerzõdést a miniszter és a Hivatal fõigazgatója

a központi költségvetésrõl szóló törvény kihirdetését követõ 5 munkanapon belül köti meg.”

10. § A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

a következõ 24. §-sal egészül ki:

„24. § A miniszter és a Hivatal fõigazgatója a 2012. évi fejezeti kezelésû elõirányzat 2012. április 1-jétõl történõ

kezelésérõl szóló szerzõdést az egyes nyugdíjbiztosítási és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló

60/2012. (III. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését követõ három munkanapon belül köti meg.”

5. A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló

136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet módosítása

11. § A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében

a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

6. A Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló

52/2011. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

12. § A Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 52/2011. (III. 31.) Korm. rendelet 3. §

(2) bekezdés elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Özvegyi ellátásra az elhunyt jogszerzõ özvegye jogosult, ha megfelel az özvegyi nyugdíjra való jogosultság vagy az

özvegyi nyugdíj feléledése Tny.-ben meghatározott feltételeinek azzal, hogy a Tny. 47. § (1) bekezdésének megfelelõ

alkalmazásával megállapított özvegyi ellátás megszûnését követõen az özvegyi ellátás megállapítására és feléledésére

– az egyéb feltételek teljesítése esetén – a Tny. 47. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben kerül sor.”

13. § A Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 52/2011. (III. 31.) Korm. rendelet a

következõ 6. §-sal egészül ki:

„6. § Az egyes nyugdíjbiztosítási és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 60/2012. (III. 30.) Korm.

rendelettel (a továbbiakban: MódR.) megállapított 3. § (2) bekezdését a MódR. hatálybalépésekor folyamatban lévõ

ügyekben is alkalmazni kell.”

7. A megváltozott munkaképességû személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló

327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

14. § A megváltozott munkaképességû személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.)

Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében a „Központi Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóság” szövegrész

helyébe a „Nyugdíjfolyósító Igazgatóság” szöveg lép.

8. A korhatár elõtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettmûvészeti életjáradék és az átmeneti

bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló

333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

15. § A korhatár elõtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettmûvészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási

szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

5. alcíme a következõ 14/A. §-sal egészül ki:

„14/A. § (1) A megállapító szerv 2012. május 31-éig felhívja a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetõségének

meghosszabbításáról szóló 283/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 2011. december 31-én hatályos 1. § (2) bekezdése

szerint kötelezettséget vállalt munkáltatót, hogy 2012. július 15-éig nyilatkozzon arról, hogy a kötelezettséggel
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érintett, korhatár elõtti ellátásban részesülõ személy a munkáltatóval 2012. július 1-jén a társadalombiztosítás

ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény

szerinti biztosítással járó jogviszonyban áll-e. Ha a megállapodást megkötõ munkáltató úgy nyilatkozik, hogy a

kötelezettséggel érintett, korhatár elõtti ellátásban részesülõ személy vele a társadalombiztosítás ellátásaira és a

magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény szerinti

biztosítással járó jogviszonyban áll, a nyilatkozat mellé csatolja az azt alátámasztó okirat másolatát.

(2) Ha a megállapító szerv megállapítja, hogy a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetõségének

meghosszabbításáról szóló 283/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 2011. december 31-én hatályos 1. § (2) bekezdése

szerinti semmisségi ok fennáll, és a biztosított a korengedményes nyugdíj megállapítása során az elõrehozott öregségi

nyugdíj, illetve a csökkentett összegû elõrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez szükségesként figyelembe vett

életkort 2012. június 30-áig nem töltötte be, a megállapító szerv 2012. augusztus 15-éig határoz a korhatár elõtti

ellátás megszüntetésérõl, és a T. szerint alkalmazandó, 2011. december 31-én hatályos rendelkezésekben foglalt

egyéb jogkövetkezményekrõl.”

16. § A korhatár elõtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettmûvészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási

szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

1. § (2) bekezdésében a „Központi Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóság” szövegrész helyébe a

„Nyugdíjfolyósító Igazgatóság” szöveg lép.

9. A terhességi-gyermekágyi segélyben és gyermekgondozási díjban részesülõk számára nyújtott

jövedelempótlékról szóló 6/2012. (II. 1.) Korm. rendelet módosítása

17. § A terhességi-gyermekágyi segélyben és gyermekgondozási díjban részesülõk számára nyújtott jövedelempótlékról

szóló 6/2012. (II. 1.) Korm. rendelet 7. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az Igénylõ nem jogosult jövedelempótlékra, ha)

„a) az Szja tv. 29/A. §-ában és 29/B. §-ában foglalt családi kedvezményre 206 250 forint vagy azt meghaladó összegben

jogosult és a családi kedvezményt legalább egy kedvezményezett eltartott után érvényesíti, vagy”

10. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 2. §, a 4. § (2) bekezdése, az 5. §, a 14. § és a 16. § 2012. május 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2012. május 2-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 60/2012. (III. 30.) Korm. rendelethez

„2. melléklet a 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelethez

A keresetek beszámításához alkalmazandó valorizációs szorzószámok

2012. január 1-je és december 31-e közötti idõponttól megállapításra kerülõ nyugellátások esetén

A B

1. Év Szorzószám

2. 1950. 215,975

3. 1951. 202,253

4. 1952. 159,164

5. 1953. 149,878

6. 1954. 136,852
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7. 1955. 130,161

8. 1956. 120,321

9. 1957. 103,339

10. 1958. 101,057

11. 1959. 96,910

12. 1960. 94,655

13. 1961. 93,387

14. 1962. 91,121

15. 1963. 87,683

16. 1964. 84,888

17. 1965. 84,593

18. 1966. 80,589

19. 1967. 78,097

20. 1968. 76,465

21. 1969. 73,289

22. 1970. 68,779

23. 1971. 65,755

24. 1972. 62,386

25. 1973. 58,141

26. 1974. 53,985

27. 1975. 50,642

28. 1976. 48,323

29. 1977. 44,951

30. 1978. 41,622

31. 1979. 39,564

32. 1980. 37,431

33. 1981. 35,146

34. 1982. 33,001

35. 1983. 31,580

36. 1984. 28,171

37. 1985. 25,774

38. 1986. 23,909

39. 1987. 22,016

40. 1988. 20,051

41. 1989. 17,152

42. 1990. 14,105

43. 1991. 11,239

44. 1992. 9,266

45. 1993. 7,872

46. 1994. 6,184

47. 1995. 5,492

48. 1996. 4,678

49. 1997. 3,770

50. 1998. 3,184

51. 1999. 2,825

52. 2000. 2,536

53. 2001. 2,182

54. 2002. 1,825

55. 2003. 1,596

56. 2004. 1,510

57. 2005. 1,372

58. 2006. 1,275

59. 2007. 1,238
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60. 2008. 1,157

61. 2009. 1,136

62. 2010. 1,064
”

A Kormány 61/2012. (III. 30.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedõképességének
vizsgálatával összefüggõ módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 3–5. § és az 1. melléklet tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 40. §-ában kapott

felhatalmazás alapján,

a 17. § tekintetében a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a 6–8. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény

15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következõket rendeli el:

1. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. § A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 9. §-a a következõ

(8a) bekezdéssel egészül ki:

„(8a) Ha a súlyos mozgáskorlátozottság igazolása céljából szükséges (8) bekezdés szerinti iratok nem állnak

rendelkezésre, a súlyos mozgáskorlátozottság 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet szerinti elõzetes vizsgálatát – a súlyos

mozgáskorlátozott személy közlekedõképességének minõsítését elõsegítõ, rendelkezésre álló orvosi dokumentáció

és egyéb iratok benyújtásával – az okmányirodák kijelölésérõl és illetékességi területérõl szóló kormányrendeletben

meghatározott települési, a fõvárosban a fõvárosi kerületi önkormányzat jegyzõjénél (a továbbiakban: körzetközponti

jegyzõ) lehet kezdeményezni. A körzetközponti jegyzõ a kérelem beérkezésétõl számított nyolc napon belül az iratok

megküldésével megkeresi a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt a közlekedõképesség minõsítése érdekében.

A közlekedõképesség vizsgálatára egyebekben a 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni.”

2. § Az Lr.

a) 9. § (8) bekezdés a) pontjában az „a) pontja” szövegrész helyébe az „a) pont aa)–ac) alpontja” szöveg,

b) 46. §-ában a „2012. június 30-áig” szövegrész helyébe a „2012. december 31-éig” szöveg

lép.

2. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet

módosítása

3. § A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Pr.) 2. §-a a következõ a) ponttal egészül ki:

(E rendelet alapján igazolványra az a személy jogosult,)

„a) aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Kr.) 2. § a) pont ac) alpontja értelmében közlekedõképességében súlyosan akadályozott,”

(és ezt az 1. számú mellékletben meghatározott szakvélemények vagy szakhatósági állásfoglalások valamelyikével

igazolja.)
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4. § A Pr. 3. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha a kérelem benyújtásakor az 1. számú melléklet szerinti szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás nem áll

rendelkezésre, a kérelemhez mellékelni kell a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedõképességének minõsítését

elõsegítõ, rendelkezésre álló orvosi dokumentációt és egyéb iratokat. Ebben az esetben a körzetközponti jegyzõ a

kérelem beérkezésétõl számított nyolc napon belül az iratok megküldésével megkeresi a Nemzeti Rehabilitációs és

Szociális Hivatalt a közlekedõképesség minõsítése érdekében. A közlekedõképesség vizsgálatára egyebekben a

Kr. szabályait kell alkalmazni.”

5. § (1) A Pr. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Pr. 13. § (2) bekezdés b) pontjában a „2012. június 30-áig” szövegrész helyébe a „2012. december 31-éig” szöveg lép.

3. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló

331/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

6. § A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló 331/2010. (XII. 27.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 7. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Hivatal a jogszabályban meghatározott esetekben szakértõi feladatokat lát el, e feladatkörében szakvéleményt ad)

„g) a közlekedõképességrõl,”

7. § A Hr. 16. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) A Hivatal – jogszabályban meghatározott esetekben – komplex minõsítést végez, amely során szakhatósági

állásfoglalást ad a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXCI. törvény 15. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakról, illetve – erre irányuló kérelem esetén –

szakvéleményt ad a közlekedõképességrõl.

(3) A Hivatal – jogszabályban meghatározott esetekben – az érintett személy kérelmére komplex minõsítést végez, és

hatósági bizonyítványt állít ki a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények

módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 15. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakról, illetve – erre irányuló kérelem

esetén – szakvéleményt ad a közlekedõképességrõl.”

8. § Hatályát veszti a Hr. 6. § c) pontja.

4. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló

102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

9. § A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: R.) 2. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„a) súlyos mozgáskorlátozott személy:

aa) az a személy, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény

(a továbbiakban: Fot.) 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minõsül, vagy f) pontja alapján

halmozottan fogyatékosnak minõsül és halmozott fogyatékosságai közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság,

ab) az a személy, aki a 18. életévét nem töltötte be és a magasabb összegû családi pótlékra jogosító betegségekrõl és

fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Mr.) 1. számú mellékletének L) pontjában

meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban szenved, vagy P) pontjában meghatározott többszörös és összetett

betegségben szenved és többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosságot okoz,

ac) a 4/A. alcím szerinti minõsítési rendszer szerint a közlekedõképességében súlyosan akadályozott személy,

amennyiben ez az állapota várhatóan legalább három éven keresztül fennáll;”

10. § Az R. 6. § (2) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:

(A szerzési és az átalakítási támogatás egyidejûleg is igényelhetõ. Az (1) bekezdés a) pontja alkalmazásában)

„c) a közlekedési kedvezményben részesülés idõpontjaként – ha a jogosult a támogatást ténylegesen felhasználta – a

megállapító határozat jogerõre emelkedését kell figyelembe venni.”
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11. § (1) Az R. 7. § (3) bekezdés a) pont aa) és ac) alpontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg a pont a

következõ ad) alponttal egészül ki:

(A kérelemhez mellékelni kell a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló,)

„aa) a Fot. szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául

szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolatát, vagy”

„ac) a szakértõi szerv által a közlekedõképesség minõsítésérõl kiadott, a 2. § a) pont ac) alpontjában meghatározott

állapotot igazoló hatályos szakvélemény másolatát, vagy”

„ad) a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedõképességének minõsítését elõsegítõ, rendelkezésre álló orvosi

dokumentációt és egyéb iratokat, ha az aa)–ac) alpont szerinti iratok nem állnak rendelkezésre, és”

(2) Az R. 7. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A (3) bekezdés b), c) és d) pontja, valamint a (4) bekezdés szerint igazolandó körülményeknek a kérelem

benyújtásának idõpontjában kell fennállniuk.”

12. § (1) Az R. 8. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A hivatal minden év szeptember 15-éig – a 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kérdésben az általa létrehozott

bizottság véleményének kikérésével – dönt a tárgyévi jogosultságokról. A közlekedési kedvezményben nem

részesített kérelmezõk között a hivatal sorrendet állít fel, és abban az esetben, ha a támogatás felhasználására elõírt

határidõ lejár, vagy a jogosult a megállapított támogatásról lemond, az új jogosultakat ennek a sorrendnek

megfelelõen jelöli ki.”

(2) Az R. 8. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Amennyiben a költségvetési keretek lehetõvé teszik, év közben pótkeretszám hirdethetõ a 2. § e) pontja szerint. Ha

pótkeretszám meghirdetésére kerül sor, annak erejéig a (2) bekezdés szerinti sorrend szerint kell a jogosultakat kijelölni.

Ha a meghirdetett pótkeretszámot a 4. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti közlekedési kedvezmény iránti kérelmek

nem merítették ki, a hivatal a másik típusú szerzési támogatást kérelmezõ – a keretszám kimerülése miatt elutasított –

igénylõket nyilatkoztatja arról, hogy a pótkeretszám ismeretében a meghirdetett támogatást igénybe kívánják-e venni,

és a jogosultakat az eredetileg általuk igényelt támogatás szerint megállapított sorrendnek megfelelõen jelöli ki.”

13. § Az R. a 8. §-át követõen a következõ 4/A. alcímmel egészül ki:

„4/A. A közlekedõképesség minõsítése

8/A. § (1) Ha a kérelmezõ a 7. § (3) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontja szerinti iratok egyikét sem csatolta, a hivatal a

kérelem beérkezésétõl számított nyolc napon belül – a 7. § (3) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti iratok

megküldésével – megkeresi a szakértõi szervet a közlekedõképesség minõsítése érdekében.

(2) A szakértõi szerv közlekedõképességében súlyosan akadályozottnak minõsíti azt a személyt, akinek a komplex

minõsítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet 1. melléklete szerinti

a) mozgásszervi részkárosodása,

b) idegrendszeri károsodás okozta felsõ végtagi részkárosodása,

c) idegrendszeri károsodásból eredõ járászavara,

d) alsó, illetve felsõ végtagi perifériás keringési károsodás miatti részkárosodása, vagy

e) az egészségi állapot meghatározásának módszerére vonatkozó szabályok alapján az a)–d) pont szerinti két

részkárosodása együttesen

eléri vagy meghaladja a 40%-ot, és közlekedési képessége a d4452, d4500, d4501 vagy d4702 FNO kódok szerint

legalább súlyosan nehezített.

(3) A szakértõi szerv a szakvéleményét 60 napon belül adja ki. A szakvélemény a jogszabályban meghatározottakon túl

tartalmazza

a) a közlekedõképesség súlyos akadályozottságának fennállását vagy fenn nem állását,

b) a következõ felülvizsgálat idõpontját.

(4) A közlekedõképesség vizsgálata a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények

módosításáról szóló törvény szerinti komplex minõsítés keretében is kérhetõ.

(5) Ha a közlekedõképesség vizsgálata nem folyamatban levõ hatósági eljárás keretében válik szükségessé, azt az

okmányirodák kijelölésérõl és illetékességi területérõl szóló kormányrendeletben meghatározott települési, a

fõvárosban a fõvárosi kerületi önkormányzat jegyzõjénél lehet kezdeményezni, aki a továbbiakban az (1) bekezdés

szerint jár el.”
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14. § Az R. 11. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A kereskedõ az utalványt a közlekedési kedvezmény összegének kiegyenlítése céljából – legkésõbb az utalvány

lejártát követõ 15 napon belül – a miniszterhez nyújtja be, és mellékeli az általa kiállított számla egy példányát.”

15. § Az R. a következõ 14/A. §-sal egészül ki:

„14/A. § (1) A 7. § (3) bekezdés a) pontjának az egyes kormányrendeleteknek a súlyos mozgáskorlátozott személyek

közlekedõképességének vizsgálatával összefüggõ módosításáról szóló 61/2012. (III. 30.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Mkmr.) hatálybalépését megelõzõ napon hatályos ac) alpontja szerinti szakvélemény, szakhatósági

állásfoglalás a hatályossági idején belül, de legkésõbb 2012. szeptember 15-éig felhasználható az e rendelet szerinti

súlyos mozgáskorlátozottság igazolására.

(2) 2012. december 31-éig a szakértõi szerv a közlekedõképesség minõsítését tartalmazó szakvéleményét az iratok

alapján adja ki, ha a kérelmezõ csatolja az R. 2. vagy 3. számú melléklete szerinti hatályos orvosi szakvéleménye eredeti

példányát vagy hiteles másolatát, és az annak kiállítását megalapozó orvosi dokumentációt.

(3) A szerzési és átalakítási támogatás iránti kérelem alapján az Mkmr. hatálybalépésekor folyamatban levõ ügyekben

– ha a 7. § (3) bekezdés a) pont aa)-ac) alpontja szerinti iratok nem állnak rendelkezésre – a hivatal az Mkmr.

hatálybalépését követõ öt napon belül a hiánypótlásra vonatkozó szabályok szerint felhívja a kérelmezõt a

közlekedõképességének minõsítését elõsegítõ, rendelkezésre álló orvosi dokumentáció és egyéb iratok

benyújtására.”

16. § Az R.

a) 1. § nyitó szövegrészében és c) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”

szöveg,

b) 2. § e) pontjában a „költségvetési” szövegrész helyébe a „központi költségvetésrõl szóló” szöveg,

c) 4. § (1) bekezdés c) pontjában a „jármû, vagy” szövegrész helyébe a „jármû, kivéve a quad, vagy” szöveg,

d) 5. § (1) bekezdésében a „személygépkocsinak” szövegrész helyébe a „súlyos mozgáskorlátozott személy vagy a

2. § g) pont ga)–gb) alpontja szerinti személy tulajdonában álló személygépkocsinak” szöveg,

e) 7. § (1) bekezdésében a „március 31-éig” szövegrész helyébe a „május 15-éig” szöveg,

f) 8. § (1) bekezdésében az „április 30-ig” szövegrész helyébe a „július 31-éig” szöveg,

g) 14. § (4) bekezdésében a „2012. június 30-áig” szövegrész helyébe a „2012. december 31-éig” szöveg

lép.

5. A megváltozott munkaképességû személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló

327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

17. § (1) A megváltozott munkaképességû személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.)

Korm. rendelet (a továbbiakban. Mmr.) 6. § (3) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:

(Az adatlap és az elektronikus ûrlap tartalmazza a kérelmezõ)

„d) erre vonatkozó igénye esetén a közlekedõképességének vizsgálatára vonatkozó kérelmet.”

(2) Az Mmr. 6. § (4) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:

(A kérelemhez csatolni kell)

„g) a közlekedõképesség vizsgálatára vonatkozó kérelem esetén a súlyos mozgáskorlátozott személy

közlekedõképességének minõsítését elõsegítõ, rendelkezésre álló orvosi dokumentációt és egyéb iratokat.”

6. Záró rendelkezések

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 61/2012. (III. 30.) Korm. rendelethez

A Pr. 1. számú melléklete a következõ 1. ponttal egészül ki:

„1. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 7. §

(3) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti szakvélemény.”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 36. szám 6807



IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,

valamint az önálló szabályozó szerv vezetõjének

rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 5/2012. (III. 30.) MNB rendelete
a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók
körérõl, a szolgáltatás módjáról és határidejérõl szóló 14/2011. (X. 13.) MNB rendelet módosításáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 65. § (1) bekezdés j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar

Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 4. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket

rendelem el:

1. § A jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók körérõl, a szolgáltatás

módjáról és határidejérõl szóló 14/2011. (X. 13.) MNB rendelet (a továbbiakban: R.) 6. §-a a következõ (3) bekezdéssel

egészül ki:

„(3) Az 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázatnak a – jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk

és az információt szolgáltatók körérõl, a szolgáltatás módjáról és határidejérõl szóló 14/2011. (X. 13.) MNB rendelet

módosításáról szóló 5/2012. (III. 30.) MNB rendelet 1. melléklet 4. pontjával megállapított – 60a. sorában

meghatározott AL5 azonosító kódú adatszolgáltatást elsõ alkalommal 2012. március 31-re mint a 2012. március havi

tárgyidõszak utolsó napjára vonatkozóan kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás teljesítési határideje:

a) a kizárólag az AL5 azonosító kódú adatszolgáltatás 01. táblája kitöltésére kötelezett adatszolgáltatóknak

2012. május 8.,

b) az AL5 azonosító kódú adatszolgáltatás 02. táblája kitöltésére is kötelezett adatszolgáltatóknak 2012. május 10.”

2. § Az R. 7. §-a a következõ (1) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A 6. § (3) bekezdése 2012. május 11-én hatályát veszti.”

3. § Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2012. március 31-én lép hatályba, és 2012. április 2-án hatályát

veszti.

(2) Az 1. melléklet 1–3. és 5. pontja, valamint a 2. melléklet 1., 2. és 4. pontja 2012. április 1-jén lép hatályba.

Simor András s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet az 5/2012. (III. 30.) MNB rendelethez
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1. Az R. 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 6. sorában az E21 azonosító kódú adatszolgáltatás 

megnevezését és a teljesítésre kötelezett adatszolgáltatók körét meghatározó mez  helyébe a következ  
mez k lépnek: 

 
(Megnevezés) (Az adatszolgáltatók köre) 

„A hitelintézetek saját 
tulajdonában lév , 
valamint a náluk letétbe 
helyezett (rezidensek és 
nem rezidensek által 
kibocsátott) értékpapírok 
állománya, tulajdonosi 
bontásban” 

„bankok, szakosított 
hitelintézetek, 
letétkezelési 
tevékenységet végz  
szövetkezeti 
hitelintézetek, az ezen 
típusú EGT fióktelepek” 

 

 

2. Az R. 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 16. sorában az E60 azonosító kódú adatszolgáltatás 
teljesítésére kötelezett adatszolgáltatók körét meghatározó mez  helyébe a következ  mez  lép: 

 

(Az adatszolgáltatók köre) 
„bankok, szakosított 
hitelintézetek, 
letétkezelési 
tevékenységet végz  
szövetkezeti hitelintézetek 
és befektetési 
vállalkozások, az ezen 
típusú EGT fióktelepek, 
ÁKK Zrt.” 

 
 
3. Az R. 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 19. sorában az E64 azonosító kódú adatszolgáltatás 

teljesítésére kötelezett adatszolgáltatók körét meghatározó mez  helyébe a következ  mez  lép: 
 

(Az adatszolgáltatók köre) 
„bankok, szakosított 
hitelintézetek, 
letétkezelési 
tevékenységet végz  
szövetkezeti hitelintézetek 
és befektetési 
vállalkozások, az ezen 
típusú EGT fióktelepek, 
ÁKK Zrt.” 

 
 

4. Az R. 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a következ  60a. sorral egészül ki. 
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 (Azonosító (Az adatszolgáltatás 

 kód) (Megnevezés) (Az adatszolgáltatók köre) 
gyakorisága teljesítésének 

módja határideje címzettje) 

„60a AL5 
Havi jelentés a 
devizafinanszírozás 
megfelelési mutatóról 

részvénytársasági 
formában m köd  
hitelintézetek, a lakás-
takarékpénztárak, a 
Magyar Fejlesztési Bank 
Zrt., a Magyar Export-
Import Bank Zrt. és a  
Központi Elszámolóház és 
Értéktár (Budapest) Zrt. 
kivételével 

havi elektronikus 
úton (EBEAD)

a naptári negyedév 
els  két hónapja 
tekintetében: 
- kizárólag a 01. tábla 
kitöltésére kötelezett 
adatszolgáltatóknak a 
tárgyid szakot követ  
hónap 15. munkanap, 
- a 02. tábla kitöltésére 
is kötelezett 
adatszolgáltatóknak a 
tárgyid szakot követ  
hónap 17. munkanap; 
 
a naptári negyedév 
utolsó hónapja 
tekintetében: 
- kizárólag a 01. tábla 
kitöltésére kötelezett 
adatszolgáltatóknak a 
tárgyid szakot követ  
hónap 20. munkanap, 
- a 02. tábla kitöltésére 
is kötelezett 
adatszolgáltatóknak a 
tárgyid szakot követ  
hónap 22. munkanap 

MNB Statisztika” 
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5. Az R. 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 62. sorában az L10 azonosító kódú 
adatszolgáltatás megnevezését és teljesítési határidejét meghatározó mez  helyébe a következ  
mez k lépnek: 

 
(Az adatszolgáltatás (Megnevezés) határideje) 

„Felvett vállalati és 
háztartási hitelek adatai” 

„tárgyid szakot követ  
hónap 10. munkanap” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Az R. 2. melléklet II. pontjában az E21 azonosító kódú adatszolgáltatás tábláiban az „MNB 

azonosító: E21” szövegrész alatti cím megjelölése helyébe a következ  rendelkezés lép:  
 
„A hitelintézetek saját tulajdonában lév , valamint a náluk letétbe helyezett (rezidensek és nem 

rezidensek által kibocsátott) értékpapírok állománya, tulajdonosi bontásban” 
2. Az R. 2. melléklet II. pontjában az E20, E21 és E45 adatszolgáltatásra vonatkozó közös kitöltési 

el írások címének megjelölése helyébe a következ  rendelkezés lép: 
„Kitöltési el írások  

A befektetési vállalkozások saját tulajdonában lév , valamint a náluk letétbe helyezett  
(rezidensek és nem-rezidensek által kibocsátott) értékpapírok állománya, tulajdonosi 

bontásban  
A hitelintézetek saját tulajdonában lév , valamint a náluk letétbe helyezett (rezidensek és nem 

rezidensek által kibocsátott) értékpapírok állománya, tulajdonosi bontásban 
A Magyar Államkincstár saját tulajdonában lév , valamint a nála letétbe helyezett 

értékpapírok állománya, tulajdonosi bontásban” 

3. Az R. 2. melléklet II. pontja az AL2 azonosító kódú adatszolgáltatás kitöltési el írásait követ en a 
következ  rendelkezéssel  egészül ki: 

2. melléklet az 5/2012. (III. 30.) MNB rendelethez
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"MNB azonosító: AL5

adatok: millió forintban
Összesen Súly Szorzat Mód

1 2 3 4
a b c z

001 DMM101 Rendelkezésre álló stabil devizaforrások (2+…+9)
002 DMM102 Egy év vagy annál hosszabb hátralév  lejáratú devizabetétek és devizakötelezettségek
003 DMM103 Óvadéki deviza betét
004 DMM104 Lejárat nélküli vagy 1 éven belül lejáró háztartási devizabetétek
005 DMM105 Lejárat nélküli vagy 1 éven belül lejáró kkv-s devizabetétek

006 DMM106 Háztartások tulajdonában lév , adott hitelintézet által kibocsátott 1 éven belüli hátralév  lejárattal 
rendelkez  devizakötvények állománya

007 DMM107

Lejárat nélküli vagy 1 éven belül lejáró nem pénzügyi vállalatok, központi kormányzat
(beleértve a központi költségvetési intézményeket), helyi önkormányzatok,
TB alapok, egyéb pénzügyi szolgáltatás közvetít k, pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k,
biztosítók és magánnyugdíjpénztárak, a háztartásokat segít  nonprofit intézmények devizabetétei

008 DMM108 Pénzpiaci alapok 1 éven belül lejáró devizabetétei

009 DMM109 Éven túli hátralév  lejáratú forinttal szembeni nettó devizaswapállomány

010 DMM210 Finanszírozott stabil devizaeszközök és mérlegen kívüli devizakötelezettségek 
(11+...+23+33+39+40)

011 DMM211 Valuta pénztárkészlet

012 DMM212 Egy évnél rövidebb lejáratú fedezetlen devizaeszközök

013 DMM213 Fordított repóügylet (csak deviza)

014 DMM214 Devizában denominált értékpapírok egy évnél rövidebb hátralev  lejárattal

015 DMM215 Pénzügyi vállalatoknak nyújtott éven belül lejáró devizahitel

016 DMM216
Éven túli hátralév  lejáratú deviza államkötvény, konszolidációs deviza államkötvény,
 jegybanki devizakötvény, egyéb pénzügyi közvetít k devizakötvénye valamint GMU központi
kormányzat devizakötvénye

017 DMM217 Olyan devizában denominált értékpapírok, amelyeket a 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet szerinti
20%-os súlyozású kormányzat, jegybank bocsát ki vagy garantál

018 DMM218 Egy éven belül lejáró, nem pénzügyi vállalatoknak és egyéb belföldieknek nyújtott deviza hitelek

019 DMM219 T zsdei indexben szerepl  devizában denominált részvények, amelyeket nem a hitelintézet vagy 
leányvállalata bocsátott ki

020 DMM220 Éven túli hátralév  lejáratú, nem csoporton belül kibocsátott devizában denominált jelzáloglevelek

021 DMM221 Bármilyen lejáratú, 35%-os vagy annál kisebb súlyozású  lakóingatlannal fedezett  deviza kitettségek

022 DMM222 Egy éven belül lejáró háztartási devizahitelek
023 DMM223 Egyéb fent nem nevesített devizaeszközök (24+...+32)
024 DMM2231 Lejárt, éven túli hátralév  lejáratú és lejárat nélküli háztartási devizahitelek
025 DMM2232 Lejárt, éven túli hátralév  lejáratú és lejárat nélküli nem pénzügyi vállalatok devizahitelei

026 DMM2233 Lejárt, éven túli hátralév  lejáratú és lejárat nélküli pénzügyi hitelintézeteknek nyújtott devizahitel

027 DMM2234 Nem rezidensek hitelei

028 DMM2235 Egyéb belföldieknek nyújtott lejárat nélküli, lejárt és éven túli hátralév  lejáratú devizahitel

029 DMM2236 Egyéb devizakövetelések 

030 DMM2237 Vagyoni érdekeltségek

031 DMM2238 Saját devizaeszközök

032 DMM2239 Minden egyéb devizaeszköz

033 DMM224 Garanciák, egyéb mérlegen kívüli devizakötelezettségek (34+…+38)

034 DMM2241 Teljes kockázatú mérlegen kívüli tételek

035 DMM2242 75%-os súlyozású egyéb mérlegen kívüli tételek

036 DMM2243 Közepes kockázatú mérlegen kívüli tételek (kivéve le nem hívott ígérvény, hitelkeret)

037 DMM2244 Alacsony kockázatú mérlegen kívüli tételek (kivéve le nem hívott ígérvény, hitelkeret)

038 DMM2245 Kockázatmentes mérlegen kívüli tételek (kivéve le nem hívott ígérvény, hitelkeret)

039 DMM225 Le nem hívott likviditási és hitelkeret

040 DMM226 Változó devizás hitelkeretek

041 DMM301 Devizafinanszírozás megfelelési mutató

Tilos
Numerikus

PSZÁF kódSorszám Megnevezés

Jelmagyarázat

Havi jelentés a devizafinanszírozás megfelelési mutatóról
01. tábla: Devizafinanszírozás megfelelési mutató
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MNB azonosító: AL5

adatok: millió forintban

Hitelintézeti csoportot vezet  
hitelintézet egyedi adatai

Konszolidált és 
egyedi adat 
különbsége

Összesen Súly Szorzat Mód

1 2 3 4 5 4
a b c d e z

001 KDMM101 Rendelkezésre álló stabil devizaforrások (2+…+9)
002 KDMM102 Egy év vagy annál hosszabb hátralév  lejáratú devizabetétek és devizakötelezettségek

003 KDMM103 Óvadéki devizabetét

004 KDMM104 Lejárat nélküli vagy 1 éven belül lejáró háztartási devizabetétek

005 KDMM105 Lejárat nélküli vagy 1 éven belül lejáró kkv-s devizabetétek

006 KDMM106 Háztartások tulajdonában lév , adott hitelintézet által kibocsátott 1 éven belüli hátralév  lejárattal rendelkez
devizakötvények állománya

007 KDMM107

Lejárat nélküli vagy 1 éven belül lejáró nem pénzügyi vállalatok, központi kormányzat
(beleértve a központi költségvetési intézményeket), helyi önkormányzatok, TB alapok,
egyéb pénzügyi szolgáltatás közvetít k, pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k,
biztosítók és magánnyugdíjpénztárak, a háztartásokat segít  nonprofit intézmények külföld  devizabetétei

008 KDMM108 Pénzpiaci alapok 1 éven belül lejáró devizabetétei

009 KDMM109 Éven túli hátralév  lejáratú forinttal szembeni nettó devizaswapállomány

010 KDMM210 Finanszírozott stabil devizaeszközök és mérlegen kívüli devizakötelezettségek (11+...+23+33+39+40)

011 KDMM211 Valuta pénztárkészlet

012 KDMM212 Egy évnél rövidebb lejáratú fedezetlen devizaeszközök

013 KDMM213 Fordított repóügylet (csak deviza)

014 KDMM214 Devizában denominált értékpapírok egy évnél rövidebb hátralev  lejárattal

015 KDMM215 Pénzügyi vállalatoknak nyújtott éven belül lejáró devizahitel

016 KDMM216 Éven túli hátralév  lejáratú deviza államkötvény, konszolidációs deviza államkötvény, jegybanki devizakötvény,
egyéb pénzügyi közvetít k devizakötvénye  valamint GMU központi kormányzat devizakötvénye

017 KDMM217 Olyan devizában denominált értékpapírok, amelyeket a 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet szerinti
20%-os súlyozású kormányzat, jegybank bocsát ki vagy garantál

018 KDMM218 Egy éven belül lejáró, nem pénzügyi vállalatoknak és egyéb belföldieknek nyújtott devizahitelek

019 KDMM219 T zsdei indexben szerepl  devizában denominált részvények, amelyeket nem a hitelintézet vagy
leányvállalata bocsátott ki

020 KDMM220 Éven túli hátralév  lejáratú, nem csoporton belül kibocsátott devizában denominált jelzáloglevelek

021 KDMM221 Bármilyen lejáratú, 35%-os vagy annál kisebb súlyozású lakóingatlannal fedezett  deviza kitettségek

022 KDMM222 Egy éven belül lejáró háztartási devizahitelek

023 KDMM223 Egyéb fent nem nevesített devizaeszközök (24+..32)

024 KDMM2231 Lejárt, éven túli hátralév  lejáratú és lejárat nélküli háztartási devizahitelek

025 KDMM2232 Lejárt, éven túli hátralév  lejáratú és lejárat nélküli nem pénzügyi vállalatok devizahitelei

026 KDMM2233 Lejárt, éven túli hátralév  lejáratú és lejárat nélküli pénzügyi hitelintézeteknek nyújtott devizahitel

027 KDMM2234 Nem rezidensek hitelei

028 KDMM2235 Egyéb belföldieknek nyújtott lejárat nélküli, lejárt és éven túli hátralév  lejáratú devizahitel

029 KDMM2236 Egyéb devizakövetelések 

030 KDMM2237 Vagyoni érdekeltségek

031 KDMM2238 Saját devizaeszközök

032 KDMM2239 Minden egyéb devizaeszköz

033 KDMM224 Garanciák, egyéb mérlegen kívüli devizakötelezettségek (34+…+38)

034 KDMM2241 Teljes kockázatú mérlegen kívüli tételek

035 KDMM2242 75%-os súlyozású egyéb mérlegen kívüli tételek

036 KDMM2243 Közepes kockázatú mérlegen kívüli tételek (kivéve le nem hívott ígérvény, hitelkeret)

037 KDMM2244 Alacsony kockázatú mérlegen kívüli tételek (kivéve le nem hívott ígérvény, hitelkeret)

038 KDMM2245 Kockázatmentes mérlegen kívüli tételek (kivéve le nem hívott ígérvény, hitelkeret)

039 KDMM225 Le nem hívott likviditási és hitelkeret

040 KDMM226 Változó devizás hitelkeretek

Tilos
Numerikus

Jelmagyarázat

PSZÁF kódSorszám Megnevezés

02. tábla Kiegészít  adatok - konszolidált tételek
Havi jelentés a devizafinanszírozás megfelelési mutatóról
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MNB azonosító: AL5 

Kitöltési el írások 

Havi jelentés a devizafinanszírozás megfelelési mutatóról 

 

I. Általános el írások 

1. Az adatszolgáltatásnak a tárgyid szak utolsó napjára vonatkozó devizaállományi adatokat kell 
tartalmaznia. 

2. A forintra történ  átszámítást a tárgyid szak utolsó napján érvényes, az MNB által közzétett 
hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a Hitkr. 9. § (5) 
bekezdése alapján kell elvégezni. 

3. Az adatokat millió forintban, kerekítve kell megadni. A súlyozott, illetve a szorzott értékek 
kiszámításánál a kapott értéket a kerekítés általános szabálya szerint (0,5-t l felfelé, 0,49-t l 
lefelé) kell kerekíteni. 

4. A devizaalapú forinthiteleket és az ezekhez tartozó értékvesztést deviza tételként kell számba 
venni. A tételeket a „Felügyeleti mérleg és eredménykimutatás” (azonosító kód: F01) 
adatszolgáltatás (a továbbiakban: F01 adatszolgáltatás) fennálló állományi adataival és a 
vonatkozó szerz désekkel összhangban kell kitölteni, könyv szerinti bruttó értéken.  

5. A 02. táblát kizárólag az összevont felügyelet alá tartozó, több magyarországi székhely  
hitelintézetet is tartalmazó csoport esetében kell kitölteni, a magyarországi székhely  
hitelintézetek adatainak figyelembevételével. Az ezen a körön kívül es  többi hitelintézetnek – ide 
nem értve az összevont felügyelet alá tartozó, több magyarországi hitelintézetet is tartalmazó 
csoport nem csoportvezet  hitelintézeteit – kizárólag a 01. táblát kell kitöltenie. Az összevont 
felügyelet alá tartozó, hitelintézeti csoportot vezet  hitelintézeteknek is ki kell tölteni a 01. táblát 
úgy, hogy az a csoporton belüli hitelintézetekkel konszolidált adatokat tartalmazza. A hitelintézeti 
csoportokhoz tartozó, nem csoportvezet , magyarországi székhely  hitelintézeteknek nincs önálló 
adatszolgáltatási kötelezettsége. 

6. Az egyes adatok megadásakor figyelembe kell venni az adatszolgáltatás táblái és az 
adatszolgáltató által teljesített az egyéb adatszolgáltatások között fennálló kötelez  tartalmi 
összefüggéseket, amelyek a 3. melléklet 5. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai 
segédletben találhatók. 

 
 
II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes el írások 
 
A táblák kitöltése során a hitelintézetek likviditási szintjének meghatározásáról, valamint devizapozícióbeli 
lejárati összhangjának szabályozásáról szóló 366/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 
366/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet) foglaltak az irányadóak, az alábbiak figyelembe vételével. 
 
01. tábla: Devizafinanszírozás megfelelési mutató 
 
Az eszközöket és forrásokat könyv szerinti bruttó értéken kell kimutatni.  
A tábla b) oszlopában a 366/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott súlyokat százalékos 
formában, tizedesjegy nélkül kell feltüntetni.  
A tábla c) oszlopában – a jelen kitöltési el írások eltér  rendelkezése hiányában - az a) és b) oszlopban 
megadott adatok szorzatának eredményét kell megadni. 
 
DMM102 Egy év vagy annál hosszabb hátralév  lejáratú devizabetétek és devizakötelezettségek: ezen a 
soron kell kimutatni valamennyi forrás oldali, devizában denominált tételt, amelynek a hátralév  lejárata a 
tárgyid szak utolsó napján meghaladja az egy évet, ide nem értve a DMM103 sora szerinti óvadéki 
devizabetéteket. 
 
DMM103 Óvadéki devizabetét: olyan devizabetét, amelyet az óvadékot biztosító a hitelfelvev vel 
szemben fennálló követelés (hitel) biztosítékaként  helyezett el a hitelintézetnél azzal, hogy a szerz dés 
nem vagy nem szerz désszer  teljesítése esetén a hitelintézet követelését a betét felhasználásával 
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kielégítheti. Ezen a soron csak azokat az óvadéki betéteket kell feltüntetni, amelyet éven túli hátralév  
lejárattal rendelkez  követelés (hitel) biztosítékaként  helyeztek el. 
 
DMM104 Lejárat nélküli vagy 1 éven belül lejáró háztartási devizabetétek: ezen a soron kell jelenteni 
azokat a háztartási betéteket, amelyek hátralév  lejárata kevesebb, mint egy év, vagy a betéthez nem 
rendelhet  lejárat, ide nem értve a DMM103 soron meghatározott óvadéki devizabetétek körét. 
 
DMM105 Lejárat nélküli vagy 1 éven belül lejáró kkv-s devizabetétek: ezen a soron kell jelenteni a mikro-, 
kis- és középvállalkozások lekötött betétjét, a látra szóló- és folyószámlabetét-állományt, valamint a lejárat 
nélküli betétet, abban az esetben, ha az lakossággal (CRR szerinti kitettségi osztály) szembeni mérlegen 
belüli kitettségnek min sül, és nem része a DMM103-as és DMM104-es soron jelentend  állományoknak. 
 
DMM106 Háztartások tulajdonában lév , adott hitelintézet által kibocsátott 1 éven belüli hátralév  
lejárattal rendelkez  deviza kötvények állománya: ezen a soron kell jelenteni az adatszolgáltató által 
kibocsátott, a háztartások tulajdonában lév  egy évnél rövidebb hátralév  lejáratú nem HUF 
denominációjú értékpapírok bruttó értéken számított állományát, az F01 adatszolgáltatásban jelentett 
adatoknak megfelel en. 
 
DMM107 Lejárat nélküli vagy 1 éven belül lejáró nem pénzügyi vállalatok, központi kormányzat (beleértve 
a központi költségvetési intézményeket), helyi önkormányzatok, Társadalombiztosítási Alapok, egyéb 
pénzügyi szolgáltatás közvetít k, pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k, biztosítók és 
magánnyugdíjpénztárak, valamint a háztartásokat segít  nonprofit intézmények devizabetétei: ezen a 
soron kell kimutatni a felsorolt gazdasági szerepl k devizabetéteit, amelyek hátralév  lejárata kevesebb, 
mint egy év, illetve azokat a devizabetéteket, amelyekhez nem rendelhet  lejárat, ide nem értve a 
DMM103 soron meghatározott óvadéki devizabetétek körét és a DMM105-ös soron szerepeltetett 
tételeket. 
 
DMM108 Pénzpiaci alapok 1 éven belül lejáró devizabetétei: a pénzpiaci alapok által elhelyezett 
betétekb l azokat kell itt szerepeltetni, amelyeknek a hátralév  lejárata rövidebb, mint egy év. 
 
DMM109 Éven túli hátralév  lejáratú forinttal szembeni nettó devizaswap-állomány: a nettó devizaswap-
állományba a tárgyid szak utolsó napján még le nem járt ügyleteket kell számba venni: pozitív el jellel 
kell beszámítani az ügyletek termin lábán a deviza eladási ügylet deviza lábát, negatív el jellel pedig az 
ügyletek termin lábán a deviza vételi ügylet deviza lábát, minden esetben a tárgyid szak utolsó napján 
érvényes, az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon átszámítva. 
 
DMM211 Valuta pénztárkészlet: az adatszolgáltatónál lév  valuta készpénzállomány, a törvényes 
fizet eszközül szolgáló emlékérmék, azok fizikai elhelyezését l függetlenül, valamint az adatszolgáltató 
egységei közötti úton lév  készpénzállomány. 
 
DMM212 Egy évnél rövidebb hátralév  lejáratú fedezetlen devizaeszközök: ezen a soron az egy évnél 
rövidebb hátralév  lejáratú belföldi, GMU hitelintézeteknél, egyéb külföldi hitelintézményeknél és az MNB-
nél, vagy külföldi központi banknál vezetett pénzforgalmi (elszámolási, nostro) és betéti számlák, valamint 
a hozzájuk kapcsolódó átvezetési számlák egyenlegét kell közölni. Itt kell kimutatni a belföldi, a GMU 
hitelintézeteknél és az egyéb külföldi hitelintézményeknél betéti szerz dés keretében elhelyezett 
betéteket. A betét- vagy hitelszerz dés nélkül kötött ügyletek alapján fennálló követelések helyét (hitelként 
vagy betétként történ  jelentését) az dönti el, hogy ki kezdeményezte az ügyletet. A táblázatnak ebben a 
sorában kell jelenteni a határid s, swap és opciós ügyletek lezárása el tti pénzmozgásokból származó, 
mérlegtételként kimutatandó követeléseket (tartozik egyenleg  margin fedezeti számlák) is. 
 
DMM213 Fordított repóügylet (csak deviza): itt kell jelenteni az adatszolgáltató által óvadéki repóügylet, 
sajátos szállításos repó ügyletek és az azonnali vétel-eladási (buy-sell-back) típusú repóügylet keretében 
repóba vett, devizában denominált értékpapírok értékét. 
 
DMM214 Devizában denominált értékpapírok egy évnél rövidebb hátralev  lejárattal: itt kell jelenteni a 
nem HUF-ban denominált, az adatszolgáltató saját tulajdonában lév  értékpapírok állományát bruttó 
értéken, az F01 adatszolgáltatásban jelentett adatoknak megfelel en. 
 
DMM215 Pénzügyi vállalatoknak nyújtott éven belül lejáró deviza hitel: ezen a soron kizárólag az egy 
éven belüli hátralév  lejárattal rendelkez  pénzügyi vállalatoknak nyújtott hiteleket kell jelenteni. Ezen a 
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soron nem kell szerepeltetni a jelzálog-hitelintézet ingatlanon alapított önálló zálogjog visszavásárlási 
vételárából származó követeléseket. 
 
DMM216 Éven túli hátralév  lejáratú deviza államkötvény, konszolidációs deviza államkötvény, MNB által 
kibocsátott deviza kötvény, egyéb pénzügyi közvetít k deviza kötvénye valamint GMU központi 
kormányzat deviza kötvénye: a központi kormányzat, az MNB, egyéb pénzügyi közvetít k, illetve GMU 
központi kormányzat által kibocsátott hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok adatszolgáltató tulajdonában 
lév , bruttó értéken számított állományát kell jelenteni, az F01 adatszolgáltatásban jelentett adatoknak 
megfelel en. Ezen a soron kell kimutatni a jegybanknál elhelyezett, a jegybanki elszámolási számláknál 
figyelembe nem vett – hosszú lejáratú – devizabetét-állományt is. 
 
DMM217 Olyan devizában denominált értékpapírok, amelyeket 20%-os súlyozású kormányzat, központi 
bank bocsát ki vagy garantál: ezen a soron kell jelenteni a hitelezési kockázat kezelésér l és 
t kekövetelményér l szóló 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 196/2007. (VII. 30.) Korm. 
rendelet] szerinti 20%-os súlyozású kormányzat vagy központi bank által kibocsátott értékpapírok bruttó 
értéken számított állományát, az F01 adatszolgáltatásban jelentett adatoknak megfelel en. 
 
DMM218 Egy éven belül lejáró, nem pénzügyi vállalatoknak és egyéb belföldieknek nyújtott devizahitelek: 
a nem pénzügyi vállalatoknak és az egyéb belföldieknek nyújtott, a hátralév  futamid  szerint éven belüli 
devizahiteleket kell jelenteni. Ezen a soron kell jelenteni a jegybanknak nyújtott éven belül lejáró hiteleket 
is. Ugyanakkor nem kell szerepeltetni a lakóingatlannal fedezett, az el z  sorokon szerepeltetend  
követeléseket. 
 
DMM219 Nem a hitelintézet vagy leányvállalata által kibocsátott t zsdei indexben szerepl  devizában 
denominált részvények: ezen a soron a nem HUF-ban denominált, az adatszolgáltató tulajdonában lév , 
t zsdei indexben szerepl , részvénytípusú értékpapírok állománya jelentend  bruttó értéken, a 
tárgyid szak végi F01 adatszolgáltatásban jelentett adatoknak megfelel en. Csak a 2004/39/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek a befektetési vállalkozások nyilvántartásvezetési kötelezettségei, az 
ügyletek bejelentése, a piac átláthatósága, a pénzügyi eszközök piaci bevezetése, valamint az irányelv 
alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történ  végrehajtásáról szóló, 2006. augusztus 10-
i 1287/2006/EK bizottsági rendelet 22. cikke szerint is elismerhet , a Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyelete honlapján közzétett – likvid – részvényeket lehet figyelembe venni. 
 
DMM220 Éven túli hátralév  lejáratú, nem csoporton belüli hitelintézet által kibocsátott devizában 
denominált jelzáloglevelek: ezen a soron kell jelenteni az az adatszolgáltató tulajdonában lév  1 éven túl 
lejáró jelzáloglevelek állományát bruttó értéken, az F01 adatszolgáltatásban jelentett adatoknak 
megfelel en, amelynek kibocsátója az adatszolgáltatóval nem ugyanazon összevont felügyeleti körbe 
tartozó hitelintézet. 
 

DMM221 Bármilyen lejáratú, 35%-os vagy annál kisebb súlyozású lakóingatlannal fedezett  deviza 
kitettségek: ezen a soron kell jelenteni a 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet szerinti 35%-os vagy annál 
kisebb hitelkockázati súlyozású lakóingatlannal fedezett kitettségeket függetlenül az adatszolgáltató által a 
hitelezési kockázat kezelésére alkalmazott (sztenderd vagy bels  min sítési) módszert l. Ebbe a 
kategóriába tartozik a jelzálog-hitelintézet ingatlanon alapított önálló zálogjog visszavásárlási vételárából 
származó követelése is.  

 
DMM222 Egy éven belül lejáró háztartási devizahitelek: ezen a soron az adatszolgáltató saját dolgozói 
részére nyújtott devizahitelek állományát is szerepeltetni kell. Ugyanakkor nem kell szerepeltetni a 
lakóingatlannal fedezett, az el z  soron szerepeltetend , éven belüli lejáratú követeléseket. Ugyanakkor 
nem kell szerepeltetni a lakóingatlannal fedezett, az el z  sorokon szerepeltetend  követeléseket. 
 
DMM223 EGYÉB FENT NEM NEVESÍTETT DEVIZA ESZKÖZÖK: 

DMM2231 Lejárt, éven túli hátralév  lejáratú és lejárat nélküli háztartási devizahitelek: ezen a 
soron az adatszolgáltató saját dolgozói részére nyújtott devizahitelek állományát is szerepeltetni 
kell. Ugyanakkor nem kell szerepeltetni a lakóingatlannal fedezett, az el z  sorokon 
szerepeltetend  követeléseket. 
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DMM2232 Lejárt, éven túli hátralév  lejáratú és lejárat nélküli nem pénzügyi vállalatok 
devizahitelei: ezen a soron sem kell szerepeltetni a lakóingatlannal fedezett, el z  sorokon 
szerepeltetend  követeléseket. Ugyanakkor nem kell szerepeltetni a lakóingatlannal fedezett, az 
el z  sorokon szerepeltetend  követeléseket. 
 
DMM2233 Lejárt, éven túli hátralév  lejáratú és lejárat nélküli hitelintézeteknek nyújtott 
devizahitel: ezen a soron kell kimutatni a hitelintézetekkel szemben hitelszerz dés alapján, illetve 
(a valódi penziós ügyletekben, a sajátos szállításos repóügyleteken, a betétszerz déseken kívül) 
bármilyen megállapodás alapján ténylegesen fennálló követelések állományát (ideértve a 
számlavezet ként nyújtott hiteleket, valamint a más belföldi hitelintézet számára belföldön 
szervezett konzorciális hitelb l a hitelintézet által nyújtott részt is). Ezen a soron nem kell 
szerepeltetni a jelzálog-hitelintézet ingatlanon alapított önálló zálogjog visszavásárlási vételárából 
származó követeléseket. 
 
DMM2234 Nem rezidensek devizahitelei: ezen a soron kell kimutatni a nem-rezidensekkel 
szemben devizában fennálló valamennyi, máshol nem jelentett követelés állományt (az 
értékpapírok és érdekeltségek kivételével). 
 
DMM2235 Egyéb belföldieknek nyújtott lejárat nélküli, lejárt és éven túli hátralév  lejáratú 
devizahitel: ezen a soron kell kimutatni a jegybanknak nyújtott hiteleket, a központi 
költségvetésnek közvetlenül nyújtott hiteleken felül az állam által szerz dés vagy jogszabály 
alapján más pénztulajdonostól átvállalt hitelek állományát, a Társadalombiztosítási Alapoknak és 
a helyi önkormányzatoknak nyújtott hiteleket, valamint a háztartásokat segít  nonprofit 
intézményeknek nyújtott hiteleket és valódi penziós ügyletb l származó követeléseket. 
 
DMM2236 Egyéb devizakövetelések: ezen a soron a Hitkr. szerinti befektetési szolgáltatási 
tevékenységb l ered  követelések állományát, valamint a külföldiekkel és belföldiekkel szembeni, 
devizával kapcsolatos valamennyi aktív elszámolást, ideértve az aktív id beli elhatárolásokat (a 
kamatelhatárolások kivételével) és a mérlegben kimutatandó, pozitív értékkel rendelkez  derivatív 
tételek állományát kell jelenteni, ide nem értve az egyéb aktív id beli elhatárolásokat, a 
származékos ügyletek pozitív értékelési különbözetét, valamint az egyéb aktív elszámolások és 
egyéb eszközök értékvesztését és értékelési különbözetét. 
 
DMM2237 Vagyoni érdekeltségek (devizában denominált): ezen a soron kell kimutatni azokat a 
kevésbé mobilizálható befektetéséket, amelyeket az adatszolgáltató üzletpolitikai, illetve 
veszteségmérséklési célból szerzett, valamint a nem forgalomképes vagyoni érdekeltségeket. Ide 
tartozik az összes belföldi – Hpt. szerint meghatározott – hitelintézeti befektetés bekerülési értéke, 
ide nem értve a befektetés értékvesztését és értékelési különbözetét, az egyéb pénzügyi 
közvetít k kockázati t kealap-jegyei, részvényei és egyéb részesedései, üzletrészei, valamint a 
pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k részvényei, egyéb részesedései és üzletrészei, 
biztosítók részvényei és nyugdíjpénztárak részesedései, ide nem értve az ezen tételekhez tartozó 
értékvesztést és értékhelyesbítést. Itt kell jelenteni az adatszolgáltató üzletszer  m ködését 
kiegészít  tevékenységet végz , saját járulékos vállalkozásokba történt minden befektetést, a 
nem pénzügyi vállalatokban lév  valamennyi olyan befektetést, amely nem veszteségmérséklés 
során került az adatszolgáltató tulajdonába és a nem pénzügyi vállalatok hitel-t ke konverzióból 
származó részvényeinek és egyéb üzletrészeinek állományát, ide nem értve az ezen tételeken 
elszámolt értékvesztést és értékelési különbözetet. Szintén ezen a soron kell szerepeltetni a 
külföldi részvényeket és azokat a veszteségmérséklésként, hitel-t ke konverzióval szerzett 
külföldi vagyoni érdekeltségeket, amelyek nem hitelintézetekkel, pénzügyi, befektetési, vagy a 
járulékos vállalkozásokkal, illetve biztosítókkal kapcsolatosak, ide nem értve az ezekhez az 
ügyletekhez kapcsolódó értékvesztést és értékelési különbözetet. Ezen a soron nem kell jelenteni, 
az el z  sorokon már szerepl  tételeket (pl. nem az adatszolgáltató vagy leányvállalata által 
kibocsátott t zsdei indexben szerepl  devizában denominált részvényeket). 
 
DMM2238 Saját devizaeszközök: ezen a soron az adatszolgáltató saját eszközeinek tekintend  
tételek szerepelnek. Itt kell jelenteni az adatszolgáltató által visszavásárolt saját, belföldön, illetve 
külföldön kibocsátott kötvény és saját részvény, visszafizetett szövetkezeti részjegy állományát 
abban az esetben, ha ezen tételek követeléskiegyenlítés útján kerültek az adatszolgáltatóhoz, az 
összes olyan készletállományt, amelyet az adatszolgáltató követelés és nem követelés ellenében 
kapott, ide nem értve a készletekre képzett értékvesztés fennálló állományát, az immateriális 
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javakat és a tárgyi eszközöket értékcsökkenési leírással csökkentett bruttó bekerülési értéken, az 
ingatlanhoz nem kapcsolódó vagyoni jogok értékét, az immateriális javak között elszámolt 
szoftverállományt, valamint az immateriális javak egyéb állományát (beleértve az immateriális 
javak között kimutatható alapítás-átszervezés aktivált értékét is), ide nem értve az immateriális 
javak értékhelyesbítését, továbbá az adatszolgáltató elhelyezését szolgáló, vásárolt bérleti 
jogokat, a pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú ingatlanokhoz kapcsolódó egyéb vagyoni 
érték  jogokat, a mérlegben közvetlen pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi 
eszközként szerepl  ingatlanok, illetve m szaki berendezések, gépek, felszerelések, járm vek 
értékét, valamint a pénzügyi és befektetési célú beruházásokat és a beruházásokra adott 
el legeket, ide nem értve az ezen eszközökhöz tartozó értékhelyesbítést, a nem az 
adatszolgáltató m ködéséhez kapcsolódó tárgyi eszközöket értékhelyesbítés nélkül. 
 
DMM2239 Minden egyéb devizaeszköz: ezen a soron a fentiekben nem nevesített 
devizaeszközöket kell szerepeltetni. Az ezen a soron feltüntetend  összeg maradékelven adódik 
a hitelintézet mérlegf összege és a fent felsorolásra került eszközök különbségeként, csökkentve 
a fenti tételekhez kapcsolódó értékvesztés, értékelési különbözetek, továbbá az aktív 
kamatelhatárolások és egyéb aktív id beli elhatárolások el jelhelyes értékével. 
 

DMM224 Garanciák, egyéb mérlegen kívüli devizakötelezettségek: az adatokat a „Mérlegen kívüli, 
értékpapír finanszírozó és hosszú elszámolási idej , származtatott ügyletek, termékek közötti 
szerz déses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettségek és azonnali ügyletek- sztenderd 
módszert alkalmazó hitelintézetek számára”, valamint a „Mérlegen kívüli, értékpapír finanszírozó és 
hosszú elszámolási idej , származtatott ügyletek, termékek közötti szerz déses nettósítási megállapodás 
alapján fennálló kitettségek és azonnali ügyletek– IRB módszert alkalmazó hitelintézetek számára” 
megnevezés , a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének teljesített jelentésekben szerepeltett 
adatokkal összhangban kell jelenteni attól függ en, hogy az adatszolgáltató a hitelezési kockázat 
t kekövetelményét a Hpt. 76/A. §-a, a Hpt. 76/B-76/D. §-a vagy a Hpt. 76/B. és 76/C. §-a szerint számító 
hitelintézetnek min sül-e. 

 
DMM226 Változó devizás hitelkeret: olyan le nem hívott hitelkeret, amely esetében az adatszolgáltató 
saját döntése a folyósított hitel denominációjának megválasztása, ideértve a forintban vagy a devizában 
denominált ilyen tulajdonsággal rendelkez  hitelkereteket is. 

DMM301 Devizafinanszírozás megfelelési mutató: ebben a sorban az adatszolgáltatónak a 366/2011. 
(XII. 30.) Korm. rendelet szerinti devizafinanszírozás megfelelési mutató (DMM) értékét kell százalékjel 
nélkül, három tizedesjegy pontossággal kimutatni. A mutató a stabilnak min sített devizaforrások és az 1 
éven túli hátralév  lejáratú forinttal szembeni nettó devizaswap-állománynak, valamint a finanszírozott 
stabil devizaeszközök és mérlegen kívüli devizakötelezettségeknek a hányadosaként számítható ki. 

 
02. tábla: Kiegészít  adatok – konszolidált tételek 
 
Az egyes sorok a) oszlopában a 01. tábla vonatkozó sorainál leírtaknak megfelel  tartalommal kell 
jelenteni a hitelintézeti csoportot vezet  hitelintézetre vonatkozó egyedi adatokat, az egyes sorok b) 
oszlopában a konszolidált adat és a csoportvezet  hitelintézet egyedi adatai közötti különbséget, az egyes 
sorok c) oszlopában pedig az a) és b) oszlopok összegét kell jelenteni. A tábla e) oszlopa a 01. tábla c) 
oszlopával megegyez  módon számítandó, míg a d) oszlopban a 366/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben 
meghatározott súlyokat százalékos formában, tizedesjegy nélkül kell feltüntetni.” 
 
 
 
4. Az R. 2. melléklet II. pontjában az L10 azonosító kódú adatszolgáltatás táblái és kitöltési 
el írásai helyébe a következ  rendelkezés lép: 
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"MNB azonosító: L10
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Referenciaadat-
szolgáltató 
törzsszáma

A 
természetes 
személy 
torzított 
azonosítója

Születés éve Lakóhely - 
Kistérség

Ügyféli 
min ség

A szerz dés 
típusa 

A szerz dés 
torzított 
azonosítója

A szerz dés 
megkötésének 
id pontja

A szerz dés 
lejáratának 
id pontja

A szerz dés 
megsz nésé-
nek id pontja

A szerz dés 
összege

A szerz dés 
devizaneme

A késedelem 
kezdetének 
id pontja

A késedelem 
kezdeti 
id pontjában 
lejárt és meg nem 
fizetett tartozás 
összege

A lejárt és meg 
nem fizetett 
tartozás 
megsz nésének 
módja

A lejárt és meg 
nem fizetett 
tartozás 
megsz nésének 
id pontja

A követelés 
másik 
referenciaadat-
szolgáltató 
részére történ  
átruházására 
utaló 
megjegyzés

Törleszt  
részlet összege

Törleszt  részlet 
devizaneme

Törlesztés 
módja

Törlesztés 
gyakorisága

El törlesztés 
ténye

El törlesztés 
ideje

El törlesztett 
összeg

El törlesztés 
devizaneme

El törlesztés 
után fennálló 
t ketartozás 
összege

El törlesztés 
után fennálló 
t ketartozás 
devizaneme

Fennálló 
t ketartozás 
összege

Fennálló 
t ketartozás 
devizaneme

aa ba bb bc ca cb cc cd ce cf cg ch da db dc dd de ea eb ec ed fa fb fc fd fe ff ga gb

Fennálló t ketartozásra 
vonatkozó információk

Fennálló t ketartozásra vonatkozó 
információkEl törlesztésre vonatkozó információk

El törlesztésre vonatkozó információkSzerz déses összeg törlesztésére vonatkozó 
információk Adósra vonatkozó kiegészít  adatok

Felvett vállalati és háztartási hitelek adatai

01. tábla: Felvett vállalati hitelek 

02. tábla: Felvett háztartási hitelek

Szerz désre vonatkozó információ

Adósra vonatkozó információ

Adósra vonatkozó információ

Eseményre vonatkozó információSzerz désre vonatkozó információ

Eseményre vonatkozó információ

Szerz déses összeg törlesztésére vonatkozó információk
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MNB azonosító: L10 

Kitöltési el írások 
Felvett vállalati és háztartási hitelek adatai 

I. Általános el írások 

1. A központi hitelinformációs rendszer vállalkozásokra, illetve természetes személyekre vonatkozó 
adatbázisainak szerkezetét, tartalmát érint  módosításokról – ide nem értve a szerz dések 
adatbázisba történ  felvitelét és onnan való törlésüket – az adatszolgáltató a módosítást követ  10 
munkanapon belül levélben tájékoztatja az MNB-t.  
2. Az adatszolgáltatás tábláit azonosító nélküli, csv formátumú file-ban kell megküldeni.  

II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes el írások 

1. A 01. és 02. táblában a referenciaadat-szolgáltató azonosítójaként az érintett referenciaadat-
szolgáltató KSH-törzsszámát (adószám els  nyolc karaktere) szükséges megadni.  

2. A 01. és 02. táblában a szerz dések adatait az adatszolgáltató által torzított azonosítóval jelölt 
személyenként, ezen belül pedig a szintén az adatszolgáltató által megadott torzított egyedi 
azonosítóval jelölt szerz désenként kell szerepeltetni. Az adatszolgáltatónak biztosítania kell, hogy az 
egyes tárgyid szakokra vonatkozó adatszolgáltatások teljesítése során az adott személyhez, illetve 
adott szerz déshez minden esetben ugyanazon, a megküldött adatok érintett személlyel való 
kapcsolatának megállapítására semmilyen módon nem alkalmas azonosítók kapcsolódjanak. 
A kistérséget a lakcím alapján, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 
2004. évi CVII. törvény melléklete szerinti kistérségi lehatárolásnak megfelel en kell megállapítani.  

3. A 01. táblában az adósra vonatkozó kiegészít  adatoknál az MNB által az adatszolgáltató részére 
megküldött, egyedi azonosításra nem alkalmas értékeket, valamint kategóriakódokat szükséges 
megadni.” 

 



V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 11/2012. (III. 30.) BM rendelete
a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szervezeti változásával összefüggésben egyes miniszteri
rendeletek módosításáról

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 9. és

10. pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat-

és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (3) bekezdésében kapott

felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § e) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. §

(2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. §

(7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat-

és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. §

(2) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következõket rendelem el:

1. Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai

alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselõi munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-,

illetve keresõképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló

57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet módosítása

1. § Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról,

közalkalmazottai és köztisztviselõi munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresõképtelenség

megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet

(a továbbiakban: R1.) 7. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A Belügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos

és bizalmas munkaköreirõl és a nemzetbiztonsági ellenõrzés szintjének megállapításáról szóló

3/2010. (X. 21.) BM rendelet módosítása

2. § A Belügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas

munkaköreirõl és a nemzetbiztonsági ellenõrzés szintjének megállapításáról szóló 3/2010. (X. 21.) BM rendelet

(a továbbiakban: R2.) Melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaira

vonatkozó munkáltatói jogkörökrõl és azok gyakorlására feljogosított elöljárókról szóló

61/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosítása

3. § A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaira vonatkozó munkáltatói

jogkörökrõl és azok gyakorlására feljogosított elöljárókról szóló 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: R3.)

3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
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4. A belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes fegyveres szerveknél rendszeresített

hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekrõl szóló

65/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosítása

4. § Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos

beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekrõl szóló 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet (a továbbiakban:

R4.) 3. § e) pont 3. alpontjában a „ , melyek magukba foglalják a helyi katasztrófavédelmi szervek szervezési

rész-állománytáblázatait” szövegrész.

5. § (1) Az R4. 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(2) Az R4. 4. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

5. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai

illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló

66/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosítása

6. § A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb

juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet (a továbbiakban:

R5.) 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

6. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2012. április 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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1. melléklet a 11/2012. (III. 30.) BM rendelethez

1. Az R1. 7. melléklet 3. függeléke helyébe a következõ függelék lép:

„3. függelék

A hivatásos katasztrófavédelmi szervnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások alkalmassági

kategóriába sorolása

A) I. kategóriába sorolt munkakörök (beosztások)

1. beosztott tûzoltó

2. csoportvezetõ*

3. elõadó (gyakornok)*

4. gépész

5. gépkocsivezetõ*

6. hajóskapitány

7. hajóvezetõ

8. híradós

9. kormányos

10. különleges szerkezelõ

11. matróz

12. mobil labor beosztott állománya

13. õrsparancsnok

14. pályakezdõ*

15. rajparancsnok

16. szerparancsnok

17. szerzõdéses

18. szolgálatparancsnok

B) II. kategóriába sorolt munkakörök (beosztások)

1. csoportvezetõ

2. elõadó*

3. felügyelõ

4. fõelõadó*

5. fõelõadó +

6. fõgépész

7. kiemelt fõelõadó

8. kiemelt fõreferens

9. kiképzõ

10. oktató* KOK

11. osztályvezetõ

12. osztályvezetõ +

13. referens*

14. szakoktató*

15. tûzoltóparancsnok

16. parancsnok-helyettes

C) III. kategóriába sorolt munkakörök (beosztások)

1. alosztályvezetõ

2. elõadó*

3. fõelõadó*

4. fõigazgató

5. fõigazgató-helyettes

6. fõfelügyelõ

7. fõosztályvezetõ*

8. fõosztályvezetõ-helyettes*

9. hivatalvezetõ
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10. igazgató

11. igazgatóhelyettes

12. irodavezetõ

13. kiemelt fõelõadó*

14. kiemelt fõreferens*

15. kirendeltség-vezetõ

16. mûszaki-biztonsági tiszt

17. osztályvezetõ*

18. referens*

19. szolgálatvezetõ

20. titkárságvezetõ

21. ügyeletes*

22. ügyeletvezetõ*

23. vezetõ-fõügyeletes

D) IV. kategóriába sorolt munkakörök (beosztások)

1. csoportvezetõ*

2. elõadó*

3. fényképész

4. fõiskolai docens

5. fõorvos

6. fõtanár

7. gépjármûvezetõ*

8. kiemelt fõtanár

9. kapus

10. karmester

11. karmester-helyettes

12. koncertmester

13. mérnök

14. raktárvezetõ

15. segédelõadó*

16. szakcsoportvezetõ

17. szakorvos

18. szólamvezetõ

19. vezetõ orvos

20. zenész

E) „S” kategóriába sorolt munkakörök (beosztások)

1. búvár

2. búvárszolgálat-vezetõ

3. merülésvezetõ

4. merülésvezetõ-helyettes

Megjegyzés a 3. függelékhez:

A + jellel megjelölt beosztásokban tûzoltási, mûszaki mentési, tûzmegelõzési és tûzvizsgálati feladatokban is részt

vesznek.

A * jellel jelzett munkakörökbe, beosztásokba történõ minõsítést mindig az adott szakterülettõl függõen, illetve

a szakterülethez kapcsolódóan kell meghozni.”
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2. melléklet a 11/2012. (III. 30.) BM rendelethez

1. Az R2. Mellékletében szereplõ táblázat 74–79. sora helyébe a következõ sorok lépnek:

„

(Szám) (A munkakör megnevezése)
(A nemzetbiztonsági

ellenõrzés szintje)

74 IV. Hivatásos katasztrófavédelmi szervek

75 a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (a továbbiakban: BM
OKF) országos fõfelügyelõje, szolgálatvezetõje, fõosztályvezetõje,
fõosztályvezetõ-helyettese, a nemzetbiztonsági szolgálatok irányában hatósági és
szakhatósági feladatokat ellátók munkakörei

C

76 a területi szervek vezetõi, vezetõ-helyettesei és fõfelügyelõi C

77 a katasztrófavédelmi kirendeltségek vezetõi és felügyelõi C

78 a BM OKF-en a nukleáris baleset-elhárítással kapcsolatos feladatokat, a kritikus
infrastruktúra védelemmel kapcsolatos feladatokat, valamint a veszélyes katonai
objektumokkal kapcsolatos feladatokat ellátók munkakörei

C

79 a BM OKF Katasztrófavédelmi Oktatási Központ igazgatója és igazgató-helyettese C

”

2. Az R2. Mellékletében szereplõ táblázat 82. és 83. sorában a „Gazdasági” szövegrész helyébe a „BM OKF Gazdasági”

szöveg lép.

3. Az R2. Mellékletében szereplõ táblázat 84–86. sora helyébe a következõ sorok lépnek:

„

(Szám) (A munkakör megnevezése)
(A nemzetbiztonsági

ellenõrzés szintje)

84 a BM OKF Nemzetközi Fõosztály nemzetközi feladatokat ellátók munkakörei B

85 a BM OKF Központi Fõügyeleten szolgálatot ellátó személyek és a területi szervek
fõügyeletesei

C

86 a hivatásos tûzoltóparancsnokságok parancsnokai A

”
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3. melléklet a 11/2012. (III. 30.) BM rendelethez

„3. melléklet a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelethez

A hivatásos katasztrófavédelmi szervek hivatásos állományú tagjaira vonatkozó egyes munkáltatói

jogkörök, valamint az ezek gyakorlására feljogosított elöljárók

A B C D E

1. A munkáltatói jogkör gyakorlója

2.

Munkáltatói
jogkör-csoport

Egyes munkáltatói jogkörök Fõigazgató

Területi és területi
jogállású szervek

igazgatója
(a területi, területi
jogállású és helyi

szervek állománya
tekintetében)

Kirendeltség-vezetõ
(a helyi szervek

állománya
tekintetében)

3. Szolgálati
viszony
létesítése,
megszûnése

Hivatásos állományba vétel
zászlós, tiszthelyettes esetében

* *

4. Szolgálati viszony megszüntetése
zászlós, tiszthelyettes esetében

* *

5. Rendfokozatra
vonatkozó
döntések

Soron történõ elõléptetés fõtiszt,
tiszt esetében

* *

6. Soron történõ elõléptetés zászlós,
tiszthelyettes esetében

* * *

7. Soron kívül elõléptetés zászlós,
tiszthelyettes esetében

* *

8. Szolgálati
beosztásra
vonatkozó
döntések

Beosztásba kinevezés, vezénylés,
áthelyezés állományilletékes
parancsnok rendszeresített
helyettese esetében

*

9. Beosztásból felmentés, kinevezés,
áthelyezés, alacsonyabb
beosztásba helyezés, megbízás,
magasabb vagy azonos
beosztásba kinevezés, más
beosztás vagy feladatkör
ellátásával való tartós megbízás,
másik munkakör felajánlása

* *

10. Rendelkezési
állományba
helyezés

Saját állományára * *

11. Egyéb döntések Illetmény nélküli szabadság
engedélyezése saját állományára

* *

12. Túlszolgálat elrendelése * * *

13. Készenlét elrendelése * * *

14. Munkavégzéssel járó egyéb
jogviszony engedélyezése

* *

15. Egyenruha viselési jog megvonása
fõtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes
esetében

* *

16. Könnyített szolgálatban történõ
foglalkoztatás elrendelése

* *

17. Jutalmazás Pénz- és tárgyjutalom fõtiszt, tiszt,
zászlós, tiszthelyettes esetében

* *

”

6826 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 36. szám



4. melléklet a 11/2012. (III. 30.) BM rendelethez

1. Az R4. 1. mellékletének „5. A hivatásos katasztrófavédelmi szervnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások az

azokhoz kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények” alcíme helyébe a következõ

alcím lép:

„5. A hivatásos katasztrófavédelmi szervnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások,

az azokhoz kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények

Vezetõi munkakörök

A B C D E F G H

1. Képesítési és egyéb követelmények

2. Szerv Vezetõ szint Munkakör
(beosztás)

Rendfokozati
maximum

Állami iskolai
végzettség

Szakmai iskolai
végzettség

Speciális
rendészeti
végzettség

Speciális
követelmények

3. Központi a Hszt. 245/H. §
(2) bek. szerinti
illetményre
jogosult

fõigazgató tábornok egyetem szakirányú
felsõfokú

RSZV + RVK +
RMVK vagy
RIASZTSZ +
RMVK vagy
szakirányú
egyetemi

(MA, MSC) +
RMVK

pszichológiai
alkalmasság

4. a Hszt. 245/H. §
(2) bek. szerinti
illetményre
jogosult

fõigazgató-
helyettes

tábornok

5. fõosztály-
vezetõi
illetményre
jogosult

országos
polgári
védelmi

fõfelügyelõ

tábornok

6. fõosztály-
vezetõi
illetményre
jogosult

országos
tûzoltósági
fõfelügyelõ

tábornok

7. fõosztály-
vezetõi
illetményre
jogosult

országos
iparbiztonsági

fõfelügyelõ

tábornok

8. fõosztály-
vezetõi
illetményre
jogosult

szolgálat-
vezetõ

tábornok

9. fõosztály-
vezetõi
illetményre
jogosult

hivatalvezetõ ezredes egyetem vagy
fõiskola

10. fõosztály-
vezetõi
illetményre
jogosult

fõosztály-
vezetõ

ezredes

11. fõosztály-
vezetõ-
helyettesi
illetményre
jogosult

fõosztály-
vezetõ-

helyettes

alezredes RSZV + RVK
vagy RIASZTSZ

vagy
szakirányú
egyetemi
(MA, MSC)12. osztályvezetõi

illetményre
jogosult

titkárságvezetõ alezredes

13. osztályvezetõi
illetményre
jogosult

osztályvezetõ alezredes

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 36. szám 6827



14. Területi fõosztály-
vezetõi
illetményre
jogosult

igazgató tábornok egyetem RSZV + RVK +
RMVK vagy
RIASZTSZ +
RMVK vagy
szakirányú
egyetemi

(MA, MSC) +
RMVK

15. fõosztály-
vezetõi
illetményre
jogosult

igazgató-
helyettes

ezredes egyetem vagy
fõiskola

16. fõosztály-
vezetõi
illetményre
jogosult

igazgató
(KOK, GEK)

ezredes

17. fõosztály-
vezetõ-
helyettesi
illetményre
jogosult

igazgató-
helyettes

(KOK, GEK)

ezredes RSZV + RVK
vagy RIASZTSZ

vagy
szakirányú

egyetemi (MA,
MSC)18. fõosztály-

vezetõ-
helyettesi
illetményre
jogosult

fõvárosi,
megyei polgári

védelmi
fõfelügyelõ

alezredes

19. fõosztály-
vezetõ-
helyettesi
illetményre
jogosult

fõvárosi,
megyei

tûzoltósági
fõfelügyelõ

alezredes

20. fõosztály-
vezetõ-
helyettesi
illetményre
jogosult

fõvárosi,
megyei

iparbiztonsági
fõfelügyelõ

alezredes

21. fõosztály-
vezetõ-
helyettesi
illetményre
jogosult

szolgálat-
vezetõ

alezredes

22. osztályvezetõi
illetményre
jogosult

hivatalvezetõ alezredes

23. osztályvezetõi
illetményre
jogosult

karmester alezredes

24. osztályvezetõi
illetményre
jogosult

szakcsoport-
vezetõ
(KOK)

alezredes

25. osztályvezetõi
illetményre
jogosult

osztályvezetõ alezredes
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26. Helyi fõosztály-
vezetõi
illetményre
jogosult

katasztrófa-
védelmi

kirendeltség-
vezetõ

(megyeszék-
helyi, fõvárosi)

ezredes RSZV + RVK +
RMVK vagy
RIASZTSZ +
RMVK vagy
szakirányú
egyetemi

(MA, MSC) +
RMVK

27. fõosztály-
vezetõi
illetményre
jogosult

katasztrófa-
védelmi

kirendeltség-
vezetõ

alezredes

28. fõosztály-
vezetõ-
helyettesi
illetményre
jogosult

polgári
védelmi

felügyelõ

alezredes RSZV + RVK
vagy RIASZTSZ

vagy
szakirányú
egyetemi
(MA, MSC)29. fõosztály-

vezetõ-
helyettesi
illetményre
jogosult

tûzoltósági
felügyelõ

alezredes

30. fõosztály-
vezetõ-
helyettesi
illetményre
jogosult

iparbiztonsági
felügyelõ

alezredes

31. osztályvezetõi
illetményre
jogosult

tûzoltóparancs
nok

alezredes

32. osztályvezetõi
illetményre
jogosult

osztályvezetõ alezredes

I. Besorolási osztály

A B C D E F G H

1. Képesítési és egyéb követelmények

2. Szerv Beosztási
kategória

Munkakör
(beosztás)

Rendfokozati
maximum

Állami iskolai
végzettség

Szakmai iskolai
végzettség

Speciális
rendészeti
végzettség

Speciális
követelmények

3. Központi VI. alosztályvezetõ alezredes egyetem vagy
fõiskola

szakirányú
felsõfokú

RSZV pszichológiai
alkalmasság4. VI. kiemelt

fõreferens
alezredes

5. VI. munka-
biztonsági
fõfelügyelõ

alezredes

6. VI. vezetõ
fõügyeletes

alezredes

7. V. kiemelt
fõelõadó

alezredes

8. IV. fõelõadó õrnagy

9. III. elõadó százados

10. II. fogalmazó százados

11. I. szerzõdéses százados

12. pályakezdõ hadnagy
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13. Területi VI. alosztályvezetõ alezredes RSZV

14. VI. kiemelt
fõreferens

alezredes

15. V. kiemelt fõtanár alezredes

16. V. kiemelt
fõelõadó

alezredes

17. V. kiemelt
fõellenõr

alezredes

18. V. ügyeletvezetõ alezredes

19. V. karmester-
helyettes

alezredes

20. V. fõügyeletes alezredes

21. IV. fõelõadó õrnagy

22. IV. koncertmester õrnagy

23. IV. fõtanár õrnagy

24. IV. csoportvezetõ õrnagy

25. IV. ügyeletes õrnagy

26. III. elõadó százados

27. III. szólamvezetõ százados

28. III. tanár százados

29. III. oktató százados

30. II. fogalmazó százados

31. I. szerzõdéses százados

32. pályakezdõ hadnagy

33. Helyi VI. alosztályvezetõ alezredes RSZV

34. VI. kiemelt
fõreferens

alezredes

35. VI. parancsnok-
helyettes

alezredes

36. V. szolgálat-
parancsnok

alezredes

37. V. csoportvezetõ alezredes

38. V. kiemelt
fõelõadó

alezredes

39. V. mûszaki
biztonsági tiszt

alezredes

40. V. õrsparancsnok alezredes

41. V. hajóskapitány alezredes

42. IV. rajparancsnok õrnagy

43. IV. irodavezetõ õrnagy

44. IV. fõelõadó õrnagy

45. III. elõadó százados

46. III szerparancs-
nok

százados

47. II. fogalmazó százados

48. I. szerzõdéses százados

49. pályakezdõ hadnagy
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II. Besorolási osztály

A B C D E F G H

1. Képesítési és egyéb követelmények

2. Szerv Beosztási
kategória

Munkakör
(beosztás)

Rendfokozati
maximum

Állami iskolai
végzettség

Szakmai iskolai
végzettség

Speciális
rendészeti
végzettség

Speciális
követelmények

3. Központi IV. referens fõtörzszászlós középiskola szakirányú
középfokú

pszichológiai
alkalmasság4. III. segédelõadó fõtörzszászlós

5. Területi IV. szakoktató fõtörzszászlós

6. IV. referens fõtörzszászlós

7. IV. technikus fõtörzszászlós

8. III. segédelõadó fõtörzszászlós

9. III. raktárvezetõ fõtörzszászlós

10. III. zenész fõtörzszászlós

11. III. kiképzõ fõtörzszászlós

12. II. gépjármû-
vezetõ**

fõtörzs-
õrmester

középfokú
iskola

szakirányú
alapfokú

13. I. szerzõdéses fõtörzs-
õrmester

14. pályakezdõ õrmester

15. Helyi IV. referens fõtörzszászlós középiskola szakirányú
középfokú16. IV. hajóvezetõ fõtörzszászlós

17. IV. szerparancs-
nok

fõtörzszászlós

18. IV. gépész fõtörzszászlós szakirányú
alapfokú19. III. különleges

szerkezelõ
fõtörzszászlós középfokú

iskola
szaktanfolyam

20. II. beosztott
tûzoltó**

fõtörzs-
õrmester

21. II. gépjármû-
vezetõ**

fõtörzs-
õrmester

22. II. matróz** fõtörzs-
õrmester

23. II. ügyeletes fõtörzs-
õrmester

24. I. szerzõdéses fõtörzs-
õrmester

25. I. pályakezdõ õrmester

Megjegyzések:

1. A **-gal jelzett tiszthelyettesi beosztásoknál a szakirányú középfokú szakmai iskolai végzettséggel rendelkezõk

illetmény besorolás szempontjából eggyel magasabb beosztási kategóriába sorolhatók.

2. Szakirányú egyetemi végzettségként elfogadható képzések: rendvédelmi, katonai felsõoktatási intézményben

parancsnoki, igazgatási szakon szerzett végzettség MA, MSC (egyetemi szintû), az adott szakterülethez tartozó MA,

MSC (egyetemi szintû: szakmérnök, szakjogász, stb.) végzettség

Rövidítések:

1. RSZV: rendészeti szakvizsga

2. RVK: rendészeti vezetõvé képzõ tanfolyam

3. RMVK: rendészeti mestervezetõvé képzõ tanfolyam

4. RIASZTSZ: rendészeti irányultságú akkreditált szakirányú továbbképzési szak

5. KOK: Katasztrófavédelmi Oktatási Központ

6. GEK: BM OKF Gazdasági Ellátó Központ”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 36. szám 6831



5. melléklet a 11/2012. (III. 30.) BM rendelethez

1. Az R4. 4. melléklet „3. Ügyeleti szolgálat a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél” alcíme helyébe a következõ alcím lép:

„3. Ügyeleti szolgálat a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél
a) vezetõ fõügyeletes (központi szerv)

b) fõügyeletes (központi szerv)

c) fõügyeletes (területi szervek)

d) Katasztrófavédelmi Mûveleti Szolgálat állománya (területi szervek)

e) Megyei/Fõvárosi Mûveltirányítási Ügyelet állománya (területi szervek)

f) Katasztrófavédelmi Mobil Labor (fõváros) állománya

g) ügyeletvezetõ (területi jogállású szervek)

h) ügyeletes (helyi szervek)”

6. melléklet a 11/2012. (III. 30.) BM rendelethez

„5. melléklet a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelethez

I. A Vhr. 37/A. § (1) bekezdésében meghatározott feltételekkel veszélyes tûzoltói beosztás pótlékára jogosító

beosztások:

1. Helyi szerveknél:

1.1. a Hivatásos Tûzoltóparancsnokságon rendszeresített valamennyi készenléti jellegû szolgálati beosztás.

1.2. a Katasztrófavédelmi Õrsön rendszeresített valamennyi készenléti jellegû szolgálati beosztás.

2. Területi szerveknél:

2.1. a Katasztrófavédelmi Mûveleti Szolgálatnál rendszeresített valamennyi szolgálati beosztás

II. A Vhr. 37/A. § (2) bekezdésében meghatározott feltételekkel veszélyes katasztrófavédelmi beosztás pótlékra

jogosító beosztások:

1. Helyi szerveknél:

1.1. a Katasztrófavédelmi Kirendeltségen a kirendeltség-vezetõ közvetlen irányítása alá tartozó állományból –

a Hatósági Osztály állományát kivéve –:

1.1.1. fõelõadó

1.1.2. elõadó

1.1.3. referens

1.2. az I. alcím 1. pontjában foglalt beosztások kivételével a Hivatásos Tûzoltóparancsnokságon és

a Katasztrófavédelmi Õrsön rendszeresített valamennyi szolgálati beosztás

1.3. a Katasztrófavédelmi Irodán rendszeresített valamennyi szolgálati beosztás

2. Területi szerveknél:

2.1. a Fõvárosi/Megyei Iparbiztonsági Fõfelügyelõség állományából:

2.1.1. kiemelt fõreferens

2.1.2. kiemelt fõelõadó

2.1.3. fõelõadó

2.2. a Fõvárosi/Megyei Polgári Védelmi Fõfelügyelõség állományából:

2.2.1. kiemelt fõreferens

2.2.2. kiemelt fõelõadó

2.2.3. fõelõadó

2.3. a Fõvárosi/Megyei Tûzoltósági Fõfelügyelõség állományából:

2.3.1. kiemelt fõreferens

2.3.2. kiemelt fõelõadó

2.3.3. fõelõadó,

2.4. a Katasztrófavédelmi Mobil Labornál rendszeresített valamennyi szolgálati beosztás”

6832 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 36. szám



A belügyminiszter 12/2012. (III. 30.) BM rendelete
a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény
76. §-a szerinti letéti számla felhasználásának szabályairól

A Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 78. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget

vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében

eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76. §-a

szerinti letéti számla (a továbbiakban: letéti számla) vonatkozásában kiterjed

a) a letéti számla felhasználásához kapcsolódó elõkészítõ feladatokban és a pénzügyi lebonyolításban részt vevõ

szervezetekre,

b) a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat

egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló törvény alapján a megyei önkormányzatoktól átvett

intézményekre,

c) az átvett intézmények fenntartóira,

d) a megyei önkormányzatokra, továbbá

e) azon megyei jogú városok önkormányzataira, amelyek megyei önkormányzattól elõadó-mûvészeti szervezetet

vettek át.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) jogosult: a megyei önkormányzat és a megyei önkormányzattól átvett intézmény 2011. december 31-én fennállt

lejárt tartozásainak és egyéb kötelezettségeinek e rendelet szerinti folyósítással érintett kedvezményezettjei,

valamint a b) pont bf) alpontja vonatkozásában a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és

Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI);

b) lejárt és elismert tartozás, fizetési kötelezettség:

ba) a 2011. december 31-éig megyei önkormányzat fenntartásában lévõ intézménynek a szállító által

benyújtott számla alapján fennálló, 2011. december 31-én lejárt fizetési határidejû és a 3. § szerinti felmérés

lezárásáig ki nem fizetett tartozása, ide nem értve a megyei önkormányzat hivatalának tartozását,

bb) a megyei önkormányzatnak és a megyei önkormányzat hivatalának a 2011. évi szállítói teljesítésre 2011.

vagy 2012. évben benyújtott és a 3. § (3) bekezdésében meghatározott határidõig ki nem fizetett tartozása,

bc) a megyei önkormányzatnak vagy az általa fenntartott intézménynek és a megyei önkormányzat

hivatalának 2011. december 31-ét megelõzõen az általa foglalkoztatottakkal, más természetes

személyekkel, az államháztartáson belüli szervezetekkel és a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl

szóló 2010. évi CLXIX. törvény 42. §-ában meghatározott szervezetekkel szemben fennálló, a 3. §

(3) bekezdésében meghatározott határidõig ki nem fizetett kötelezettsége, ideértve a jogerõs bírósági

döntésbõl származó fizetési kötelezettséget is, valamint

bd) a megyei önkormányzatnak az általa fenntartott intézmények felé fennálló, a 2011. évi költségvetésének

végrehajtása során keletkezett, e rendelet alapján a jogosultak részére kifizetett kötelezettségeken felüli

és a 3. § (3) bekezdésében meghatározott határidõig ki nem fizetett tartozása,

be) a megyei önkormányzatnak a 2011. évi és azt megelõzõ évek költségvetési támogatásai elszámolásából,

felülvizsgálatából eredõ, az államháztartás központi alrendszere felé fennálló befizetési kötelezettsége,

bf) a végrehajtási eljárás elkerülése végett, megállapodás alapján a GYEMSZI által, a saját költségvetésének

terhére megelõlegezett összeg;

c) megyei önkormányzattól átvett intézmény: a 2011. december 31-éig megyei önkormányzat fenntartásában

mûködõ költségvetési szerv.
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2. A lejárt és elismert tartozás, fizetési kötelezettség felmérése

3. § (1) A lejárt és elismert tartozás, fizetési kötelezettségre vonatkozó 1. melléklet szerinti adatokat a megyei önkormányzat,

a megyei jogú város, a megyei önkormányzattól átvett intézmény és annak fenntartója a kincstárral közös helyszíni

felmérés eredményeképpen, a megyei önkormányzattól átvett intézmény költségvetési beszámolója alapján készült

analitikus nyilvántartás adataival megegyezõen, elektronikus úton a kincstár által biztosított elektronikus információs

rendszerben adja meg.

(2) A kincstár a lejárt tartozások felmérése során – ha a lejárt és elismert tartozás, fizetési kötelezettség sajátossága

azt igényli – az (1) bekezdésben meghatározott szervektõl további adatszolgáltatást kérhet.

(3) A 2. § b) pont ba) alpontja szerinti tartozások felmérését a megyei önkormányzattól átvett intézmény a kincstár

(1) bekezdés szerinti közremûködésével e rendelet hatálybalépését követõ öt napon belül elvégzi, utalványozói

jogkörében a kincstár ezt követõen haladéktalanul teljesíti a kincstár által jogszerûnek tekintett lejárt és elismert

tartozás, fizetési kötelezettséget.

(4) A 2. § b) pont bb)–bd) alpontja szerinti lejárt és elismert tartozás, fizetési kötelezettség felmérésének határideje

2012. április 10. A 2012. április 10-éig felmért és a felmérésben rögzített lejárt és elismert tartozás, fizetési kötelezettség

teljesítésérõl a letéti számlán rendelkezésre álló összeg terhére – a 6. §-ban foglaltakra is figyelemmel – a kincstár

utalványozói jogkörében haladéktalanul intézkedik.

(5) A 2. § b) pont be) alpontja szerinti származó lejárt és elismert tartozás, fizetési kötelezettség teljesítését a kincstár

jogszabályban meghatározott határidõn belül végzi.

(6) A kincstár a felmérés adatairól elektronikus úton adatot szolgáltat az államháztartásért felelõs miniszter, a helyi

önkormányzatokért felelõs miniszter, a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter és az egészségügyért felelõs

miniszter számára.

3. A lejárt és elismert tartozás, fizetési kötelezettség teljesítése a letéti számláról

4. § (1) A teljesítés a letéti számláról átutalt fedezet jóváírásával egyidejûleg, az érintett költségvetési szerv, megyei

önkormányzat technikai fizetési számlájának megterhelésével történik.

(2) A kincstár az átvett elõadó-mûvészeti szervezetek esetében – a megyei jogú város települési önkormányzatával e célra

megkötött megállapodásnak megfelelõen – a lejárt és elismert tartozás, fizetési kötelezettség teljesítését lebonyolítási

számla közbeiktatásával végzi.

5. § A kincstár a lejárt és elismert tartozás, fizetési kötelezettség teljesítése érdekében szükség szerint egyeztetõ

tárgyalásokat folytat a jogosulttal.

6. § A letéti számla a következõ lejárt és elismert tartozás, fizetési kötelezettség – ideértve a jogerõs bírósági döntésbõl

származó fizetési kötelezettséget is – kiegyenlítésére használható fel:

a) a foglalkoztatottakkal és más természetes személyekkel szembeni kötelezettségek,

b) az államháztartáson belüli szervezetek felé fennálló tartozások,

c) közüzemi díjak,

d) az élelmiszer-szállítók felé fennálló tartozások,

e) beruházási szállítói számlák,

f) egyéb szállítói tartozások, és

g) egyéb további kötelezettségek.

4. Letéti számlával kapcsolatos pénzforgalmi adatszolgáltatás, és a számla zárása

7. § (1) A letéti számla pénzforgalmáról és aktuális egyenlegérõl a kincstár 2012. április–július hónapokban, minden hónap

harmadik munkanapjáig ad tájékoztatást az államháztartásért felelõs miniszter, a helyi önkormányzatokért felelõs

miniszter, a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter és az egészségügyért felelõs miniszter részére.

(2) A letéti számlát a kincstár 2012. június 30-i fordulónappal zárja le.

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti napon a letéti számla egyenlege pozitív, azt a kincstár a központi költségvetésrõl szóló

törvénynek a költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezetébe vezeti át.
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(4) A 3. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatás, továbbá a letéti számla terhére történõ pénzügyi lebonyolítás e rendelet

szerinti teljesítésének a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal általi ellenõrzésére a helyi önkormányzatokért felelõs

miniszter javaslatot tehet.

5. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és 2013. január 1-jén hatályát veszti.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

1. melléklet a 12/2012. (III. 30.) BM rendelethez

A lejárt és elismert tartozás, fizetési kötelezettség felmérésének adattartalma

Sor-
szám

Rögzítési felületen illetve lekérdezés során megjelenõ megnevezés

1. Intézményi kör (MIK, GYEMSZI által fenntartott, önkormányzat, MJV által fenntartott)

2. Intézmény típusa (egészségügyi, szociális, gyermek és ifjúságvédelmi, közoktatási, közmûvelõdési, egyéb)

3. Fenntartó azonosítója

4. Intézmény KSH területi számjele

5. Intézmény ÁHT-I-je

6. Intézmény név

7. Intézmény számlaszáma

8. Intézmény adószáma

9. Megyekód

10. Átutalás iránya (belföldi, külföldi, lakcímre)

11. Jogosult megnevezése (aki felé a tartozás fennáll, pl. szállító, állam, magánszemély)

12. Jogosult adószáma

13. Jogosult adóazonosítója

14. Külföldi jogosult adószáma

15. Jogosult számlájának száma

16. Jogosult IBAN száma

17. Jogosult irányítószáma

18 Település megnevezése

19 Utca, házszám

20. Ország

21. Tartozás Összege (Tõke, Kamat, Egyéb)

22. Devizanem

23. Szerzõdés, szállítói számla száma

24. Szállítói teljesítés idõpontja

25. Számla kibocsátásának dátuma

26. Számla fizetési határideje

27. Tartozás jellege (30 nap alatti, 30 és 60 nap közötti, 60 napot meghaladó)

28. Közlemény (átutalási megbízáson a jogosult felé feltüntetendõ üzenet)

29. Tartozás típusa (szállítói, állammal szembeni, stb.)

30. Európai Uniós kötelezettség
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A belügyminiszter 13/2012. (III. 30.) BM rendelete
az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv gazdasági rendszerének
átalakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A személy- és tárgykörözésrõl szóló 2001. évi XVIII. törvény 39. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva, – 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 egyetértésben –,

a 2. alcím tekintetében az Európai Unió bûnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bûnügyi Rendõrség Szervezete

keretében megvalósuló együttmûködésrõl és információcserérõl szóló 1999. évi LIV. törvény 17. §-ában kapott felhatalmazás

alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget

vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében

eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a 3. alcím tekintetében a lõfegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (3) bekezdés a) pontjában kapott

felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, – 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 egyetértésben –,

a 4. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény

342. § (2) bekezdés 9. és 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ

államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben

eljárva,

az 5. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (3) bekezdésében kapott

felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § e) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény

342. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ

államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben

eljárva,

a 7. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény

342. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, és

a 8. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény

342. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ

államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben

eljárva

a következõket rendelem el:

1. A körözési nyilvántartásból történõ adatigénylésrõl és adatszolgáltatásról,

valamint a nyilvános tárgykörözési adatok hozzáférhetõvé tételérõl szóló 21/2001. (X. 11.) BM rendelet

módosítása

1. § (1) A körözési nyilvántartásból történõ adatigénylésrõl és adatszolgáltatásról, valamint a nyilvános tárgykörözési adatok

hozzáférhetõvé tételérõl szóló 21/2001. (X. 11.) BM rendelet (a továbbiakban: R1.) 18. § (1) és (2) bekezdésében az

„az ORFK Gazdasági Ellátó Igazgatóság” szövegrész helyébe az „a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság” szöveg lép.

(2) Az R1. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A Nemzetközi Bûnügyi Együttmûködési Központ jogállásáról, részletes feladat- és hatáskörérõl,

valamint a magyar bûnüldözõ hatóságok és az Európai Rendõrségi Hivatal közötti

nemzetközi együttmûködésrõl szóló 4/2002. (I. 30.) BM–PM együttes rendelet módosítása
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2. § (1) A Nemzetközi Bûnügyi Együttmûködési Központ jogállásáról, részletes feladat- és hatáskörérõl, valamint a magyar

bûnüldözõ hatóságok és az Európai Rendõrségi Hivatal közötti nemzetközi együttmûködésrõl szóló 4/2002. (I. 30.)

BM–PM együttes rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A NEBEK költségvetését a Belügyminisztérium fejezet, Rendõrség cím tartalmazza, pénzügyi-gazdasági feladatait

a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság látja el.”

(2) Az R2. 2. § (1) bekezdés e) pontjában az „ORFK vezetõje” szövegrész helyébe az „Országos Rendõr-fõkapitányság

(a továbbiakban: ORFK) vezetõjének” szöveg lép.

3. A fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lõfegyver, lõszer hatósági tárolása

és a fegyverekkel, lõszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosítása

3. § A fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lõfegyver, lõszer hatósági tárolása és a fegyverekkel,

lõszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM

rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai

alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselõi munkaköri egészségi alkalmasságáról,

a szolgálat-, illetve keresõképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló

57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet módosítása

4. § Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról,

közalkalmazottai és köztisztviselõi munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresõképtelenség

megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet

(a továbbiakban: R4.) 7. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

5. A Belügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek

fontos és bizalmas munkaköreirõl és a nemzetbiztonsági ellenõrzés szintjének megállapításáról szóló

3/2010. (X. 21.) BM rendelet módosítása

5. § A Belügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas

munkaköreirõl és a nemzetbiztonsági ellenõrzés szintjének megállapításáról szóló 3/2010. (X. 21.) BM rendelet

(a továbbiakban: R5.) Melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

6. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaira vonatkozó

munkáltatói jogkörökrõl és azok gyakorlására feljogosított elöljárókról szóló

61/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosítása

6. § A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaira vonatkozó munkáltatói

jogkörökrõl és azok gyakorlására feljogosított elöljárókról szóló 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: R6.)

1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

7. A belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes fegyveres szerveknél rendszeresített

hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekrõl szóló

65/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosítása

7. § (1) A belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a

betöltésükhöz szükséges követelményekrõl szóló 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: R7.) 3. § a) pontja

a következõ 9. alponttal egészül ki:

[Önálló szervezési állománytáblázattal rendelkezik:]

[a rendõrségrõl szóló törvény alapján általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél:]

„9. a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság (a továbbiakban: Központi GEI),”

(2) Az R7. 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
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8. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai

illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló

66/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosítása

8. § A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb

juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet (a továbbiakban:

R8.) 1. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

9. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2012. április 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

1. melléklet a 13/2012. (III. 30.) BM rendelethez

1. Az R1. 2. számú mellékletében az „Országos Rendõr-fõkapitányság Gazdasági” szövegrész helyébe a „Központi

Gazdasági” szöveg lép.

2. melléklet a 13/2012. (III. 30.) BM rendelethez

1. Az R3. 2. számú mellékletében az „Országos Rendõr-fõkapitányság Gazdasági” szövegrész helyébe a „Központi

Gazdasági” szöveg lép.

3. melléklet a 13/2012. (III. 30.) BM rendelethez

1. Az R4. 7. mellékletében „A szolgálati beosztások alkalmassági kategóriába sorolásánál használt rövidítések” alcímet

követõ rövidítések között szereplõ

„OKI Oktatási Igazgatóság

ORFK GF GEI ORFK Gazdasági Fõigazgatóság Gazdasági Ellátó Igazgatóság”

szövegrész helyébe a

„Központi GEI Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság

ORFK DOK ORFK Dunakeszi Oktatási Központ

ORFK RSZKK ORFK Rendészeti Szervek Kiképzõ Központja”

szöveg lép.

2. Az R4. 7. melléklet 1. függelék „1. Vezetõi beosztások” alcím alatti táblázatában az „igazgató (NNI, RRI, BSZKI)”

szövegrész helyébe az „igazgató (NNI, RRI, BSZKI, Központi GEI) szöveg lép.

3. Az R4. 7. melléklet 1. függelék „1. Vezetõi beosztások” alcím alatti táblázatában a „rendészeti

rendõrfõkapitány-helyettes (BRFK)” szövegrész helyébe a „rendészeti rendõrfõkapitány-helyettes (BRFK), gazdasági

rendõrfõkapitány-helyettes (BRFK)” szöveg lép.

4. Az R4. 7. melléklet 1. függelék „1. Vezetõi beosztások” alcím alatti táblázatában az „igazgató (ORFK GF GEI” szövegrész

helyébe az „igazgató (ORFK DOK, ORFK RSZKK)” szöveg lép.
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5. Az R4. 7. melléklet 1. függelék „1. Vezetõi beosztások” alcím alatti táblázatában a „rendészeti igazgató

(rendõrfõkapitány-helyettes)” szövegrész helyébe a „rendészeti igazgató (rendõrfõkapitány-helyettes), gazdasági

igazgató (rendõrfõkapitány-helyettes)” szöveg lép.

6. Az R4. 7. melléklet 1. függelék „1. Vezetõi beosztások” alcím alatti táblázatában az „igazgatóhelyettes (OKI)” szövegrész

helyébe az „igazgatóhelyettes (Központi GEI)” szöveg lép.

7. Hatályát veszti az R4. 7. melléklet 1. függelék „1. Vezetõi beosztások” alcím alatti táblázatban szereplõ

„

szakcsoportvezetõ
(OKI)

III. IV.

”

sor.

4. melléklet a 13/2012. (III. 30.) BM rendelethez

1. Az R5. Mellékletében szereplõ táblázat 39. sora helyébe a következõ sor lép:

„

[Szám] [A munkakör megnevezése]
[A nemzetbiztonsági ellenõrzés

szintje]

39 a Számítástechnikai Központ vezetõje, a Stratégiai és Szervezési Osztály
vezetõje, a Fejlesztési Osztály vezetõje

C

”

2. Az R5. Mellékletében szereplõ táblázat a következõ 54a és 54b sorokkal egészül ki:

„

[Szám] [A munkakör megnevezése]
[A nemzetbiztonsági ellenõrzés

szintje]

54a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság

54b a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság igazgatója és igazgató-helyettese C
”

3. Az R5. Mellékletében szereplõ táblázat 57. sora helyébe a következõ sor lép:

„

[Szám] [A munkakör megnevezése]
[A nemzetbiztonsági ellenõrzés

szintje]

57 a Budapesti Rendõr-fõkapitányság bûnügyi, rendészeti és gazdasági
helyettesei, a Titokvédelmi, Ügykezelési és Kártérítési Osztály vezetõje, a
Helyi Biztonsági Felügyeleti Alosztály vezetõje

C

”

4. Az R5. Mellékletében szereplõ táblázat 59. sora helyébe a következõ sor lép:

„

[Szám] [A munkakör megnevezése]
[A nemzetbiztonsági ellenõrzés

szintje]

59 a megyei rendõr-fõkapitányságok bûnügyi és gazdasági igazgatója C
”
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5. melléklet a 13/2012. (III. 30.) BM rendelethez

1. Az R6. 1. mellékletében szereplõ „Az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv” alcím alatti táblázat

a következõ I oszloppal egészül ki:

„

I

[1.]

[2.] Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság igazgatója

[3.] *

[4.] *

[5.] *

[6.] *

[7.] *

[8.] *

[9.] *

[10.]

[11.] *

[12.]

[13.] *

[14.] *

[15.] *

[16.] *

[17.] *
”

6. melléklet a 13/2012. (III. 30.) BM rendelethez

1. Az R7. 1. mellékletében „A rendõrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz

kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények” cím alatt szereplõ „Vezetõi

munkakörök” alcím alatti táblázat C:23 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

„

[C]

[23.] igazgató (NNI, RRI, Központi GEI)

”

2. Az R7. 1. mellékletében „A rendõrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz

kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények” cím alatt szereplõ „Vezetõi

munkakörök” alcím alatti táblázat C:26 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

„

[C]

[26.] rendészeti rendõrfõkapitány-helyettes (BRFK),
gazdasági rendõrfõkapitány-helyettes (BRFK)

”

3. Az R7. 1. mellékletében „A rendõrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz

kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények” cím alatt szereplõ „Vezetõi

munkakörök” alcím alatti táblázat C:27 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

„

[C]

[27.] igazgató (ORFK RSZKK, ORFK DOK)
”
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4. Az R7. 1. mellékletében „A rendõrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz

kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények” cím alatt szereplõ „Vezetõi

munkakörök” alcím alatti táblázat C:31 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

„

[C]

[31.] rendészeti igazgató (rendõrfõkapitány-helyettes),
gazdasági igazgató (rendõrfõkapitány-helyettes)

”

5. Az R7. 1. mellékletében „A rendõrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz

kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények” cím alatt szereplõ „Vezetõi

munkakörök” alcím alatti táblázat C:39 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

„

[C]

[39.] igazgatóhelyettes (Központi GEI)
”

6. Hatályát veszti az R7. 1. mellékletében „A rendõrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök,

az azokhoz kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények” cím alatt szereplõ „Vezetõi

munkakörök” alcím alatti táblázat C:46 mezõje.

7. Az R7. 1. melléklet „A rendõrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz

kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények” címben szereplõ táblázatokat követõ

„MEGJEGYZÉS:”-ben a „GEI” szövegrész helyébe a „Központi GEI” szöveg lép.

8. Az R7. 1. melléklet „A rendõrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz

kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények” címben szereplõ táblázatokat követõ

„MEGJEGYZÉS:”-ben szereplõ „Egyéb rövidítések:”-et követõ rész kiegészül az alábbiakkal:

„ORFK DOK: ORFK Dunakeszi Oktatási Központ

ORFK RSZKK: ORFK Rendészeti Szervek Kiképzõ Központja”

7. melléklet a 13/2012. (III. 30.) BM rendelethez

1. Hatályát veszti az R8. 1. melléklet „I. A rendõrségnél illetménykiegészítésre jogosító szervezetek, szervezeti egységek”

alcím 3. pont 3.5. alpont 3.5.1. és 3.5.2. alpontja.

2. Az R8. 1. melléklet „I. A rendõrségnél illetménykiegészítésre jogosító szervezetek, szervezeti egységek” alcím 3. pontja

a következõ 3.6 alponttal egészül ki:

[30/15 % illetménykiegészítésre jogosult:]

„3.6. a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóságnál”

[szolgálatot teljesítõ hivatásos állomány tagja.]
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A belügyminiszter 14/2012. (III. 30.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai
szolgálati igazolványának rendszeresítésérõl, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjérõl

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés

19. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és

hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), e), n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következõket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) fegyveres szerv: a rendõrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, az

Alkotmányvédelmi Hivatal, valamint a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat,

b) hivatásos állomány tagja: a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai,

c) megszemélyesítést végzõ szerv: az adatok nélküli igazolványt a fegyveres szervre, valamint a szolgálati igazolvány

birtokosára vonatkozó adattartalommal ellátó szerv,

d) helyi személyügyi szerv: a fegyveres szervnek az a személyügyi szerve, amelyik a szolgálati igazolvány birtokosának

szolgálatteljesítési helye szerint illetékes.

2. § (1) A hivatásos állomány tagját az e rendeletben meghatározottak szerint kell szolgálati igazolvánnyal ellátni.

(2) A szolgálati igazolvány – e rendelet eltérõ rendelkezése hiányában –

a) a fegyveres szerv hivatásos állományába tartozást,

b) a rendõrség, a büntetés-végrehajtás, az Alkotmányvédelmi Hivatal, valamint a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

hivatásos állományú tagjának fegyverviselésre való jogosultságát,

c) a rendõrség és a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hivatásos állományú tagjának az intézkedésre való

jogosultságát

igazolja.

(3) A rendõrség rendõri vagy határrendészeti szakképzettséggel nem rendelkezõ hivatásos állományú tagjának szolgálati

igazolványa a rendõrség hivatásos állományába tartozást és a fegyverviselésre jogosultságát, valamint azt igazolja,

hogy a rendõrség rendõri vagy határrendészeti szakképzettséggel nem rendelkezõ hivatásos állományú tagja önálló

intézkedésre nem jogosult.

(4) A rendõrség különleges foglalkoztatási állománya tagjának szolgálati igazolványa a rendõrség hivatásos állományába

tartozást és az intézkedésre való jogosultságot igazolja.

(5) A szolgálati igazolvány adattartalmának leírását az 1–7. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A szolgálati igazolvány visszavonásig vagy a rajta feltüntetett idõpontig érvényes.

(2) A szolgálati igazolványt vissza kell vonni a szolgálati viszony megszûnésekor, vagy ha a szolgálati igazolvány

(3) bekezdés szerinti cseréje válik szükségessé. A szolgálati igazolvány visszavonására az állományilletékes parancsnok

jogosult.

(3) A szolgálati igazolványt ki kell cserélni, ha az azon feltüntetett adatokban változás következett be, megrongálódott

vagy érvényességi ideje lejárt. A szolgálati igazolvány birtokosa köteles haladéktalanul jelenteni a helyi személyügyi

szervnek, ha a szolgálati igazolványban szereplõ adataiban változás következett be, vagy ha az igazolvány

megrongálódott.

(4) A szolgálati igazolvány megrendeléséért, elkészíttetéséért, kiadásáért, nyilvántartásáért, visszavonásáért és

selejtezéséért

a) Rendõrségrõl szóló törvényben meghatározott

aa) általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél szolgálatot teljesítõ hivatásos állományúak

esetében az Országos Rendõr-fõkapitányság (a továbbiakban: ORFK) személyügyi szerve,

ab) terrorizmust elhárító szervnél szolgálatot teljesítõ hivatásos állományúak esetében a Terrorelhárítási

Központ (a továbbiakban: TEK) személyügyi szerve,

ac) belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szervnél szolgálatot teljesítõ hivatásos

állományúak esetében a Nemzeti Védelmi Szolgálat (a továbbiakban: NVSZ) személyügyi szerve,

b) a büntetés-végrehajtási szervezet esetében a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban:

BVOP) személyügyi szerve,
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c) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek esetében a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi

Fõigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) személyügyi szerve,

d) az Alkotmányvédelmi Hivatal (a továbbiakban: AH) és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (a továbbiakban: NBSZ)

állománya esetében a helyi személyügyi szerv

felel.

4. § (1) A szolgálati igazolvány kiadására, visszavonására, cseréjére a helyi személyügyi szerv az állományilletékes parancsnok

határozata alapján intézkedik a 3. § (4) bekezdésében meghatározott személyügyi szerv felé.

(2) A szolgálati igazolvány elkészítéséhez szükséges adatok felvételérõl a helyi személyügyi szerv gondoskodik

a személyügyi adminisztrációs programban, majd az adatokat elektronikus úton továbbítja a 3. § (4) bekezdésében

meghatározott személyügyi szerv által vezetett központi személyügyi nyilvántartásnak.

(3) A szolgálati igazolvány elsõ alkalommal történõ kiadásával egyidejûleg, valamint az arckép, illetve a név megváltozása

esetén az arckép és a saját kezû aláírás minta másolatát a személyi anyagban el kell helyezni.

5. § (1) A szolgálati igazolvány megszemélyesítéséhez szükséges adatokat a helyi személyügyi szerv a megszemélyesítést

végzõ szerv részére küldi meg.

(2) A szolgálati igazolvány elõállítási és megszemélyesítési költségét a szolgálati igazolványt megrendelõ fegyveres szerv

a saját költségvetésébõl biztosítja.

6. § (1) Az elkészült szolgálati igazolvány helyi személyügyi szerv részére történõ továbbítását, nyilvántartását és ellenõrzését

a személyügyi számítógépes nyilvántartó rendszer adatai alapján a 3. § (4) bekezdésében meghatározott személyügyi

szerv végzi.

(2) A hivatásos állomány tagja a részére kiadott szolgálati igazolványt köteles megõrizni és jogszerûen használni, ezért

anyagi és fegyelmi felelõsséggel tartozik.

(3) A szolgálati igazolvány elvesztését, megrongálódását, megsemmisülését a hivatásos állomány tagja a tudomásra

jutást követõen haladéktalanul köteles jelenteni a közvetlen szolgálati elöljárójának, vagy – a hivatali munkaidõ után –

az ügyeletvezetõnek.

(4) Az állományilletékes parancsnok – a 6. § (3) bekezdésében meghatározott közvetlen szolgálati elöljáró, illetve

ügyeletvezetõ jelentését követõen – azonnal intézkedik az elvesztés tényének a központi személyügyi nyilvántartásba

történõ bejegyzése, valamint a szolgálati igazolványhoz kapcsolódó jogosultságok letiltása iránt. Az állományilletékes

parancsnok a helyi személyügyi szervnél kezdeményezi a szolgálati igazolvány érvénytelenítését és pótlását.

7. § (1) A helyi személyügyi szerv

a) a szolgálati viszony megszûnése vagy megszüntetése esetén a szolgálatteljesítés utolsó napján a szolgálati

igazolványt,

b) a hivatásos állománynak a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló

törvényben meghatározottak szerint a beosztásából felfüggesztett tagjától – a felfüggesztés idejére –

a felfüggesztés kezdõnapján,

c) a hivatásos állománynak azon tagjától, akinek a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati

viszonyáról szóló törvényben meghatározottak szerint szünetel a szolgálati jogviszonya – a szüneteltetés idejére

– az aktív szolgálata utolsó napján,

d) az elveszett, majd megkerült, a megrongálódott, és az adatváltozás miatt cserére szoruló szolgálati igazolványt

visszavonja.

(2) A hivatásos állományból felfüggesztett és a szolgálati jogviszonyát szüneteltetõ hivatásos állományú visszavont

szolgálati igazolványát a helyi személyügyi szerv a visszavonás idejére elhelyezi a hivatásos állományú személyi

anyagában. A felfüggesztés, illetve a szolgálati jogviszony szünetelésének megszüntetését követõ elsõ munkanapon

a helyi személyügyi szerv visszaadja a visszavont szolgálati igazolványt a hivatásos állományúnak, vagy ha a 3. §

(3) bekezdésben meghatározott, a visszavonás ideje alatt bekövetkezett ok miatt a szolgálati igazolvány cseréje válik

szükségessé, gondoskodik a cserérõl.

(3) A hivatásos állomány azon tagját, akinek a szolgálati viszonya nyugállományba helyezésével szûnik meg, a szolgálati

igazolvány visszavonásával egy idõben nyugdíjas igazolvánnyal kell ellátni.
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8. § (1) A helyi személyügyi szerv a visszavont szolgálati igazolványokat – a központi személyügyi nyilvántartásnak történõ

adatszolgáltatást követõen – évente selejtezi.

(2) A selejtezésrõl jegyzõkönyvet kell felvenni, amelynek adatait a központi személyügyi nyilvántartásban kell rögzíteni.

A selejtezési jegyzõkönyv egy példányát a selejtezéstõl számított tíz évig meg kell õrizni. A központi személyügyi

nyilvántartásban a szolgálati igazolvány visszavonásának okát, a selejtezés tényét, a selejtezési jegyzõkönyv

nyilvántartási számát és a szolgálati igazolvány adataihoz tartozó tételszámot kell rögzíteni.

(3) A selejtezett szolgálati igazolványok megsemmisítésérõl a 3. § (4) bekezdésében meghatározott személyügyi szerv

gondoskodik a veszélyes hulladékok kezelésére, valamint a szigorú számadási kötelezettség alá tartozó okiratok

selejtezésére vonatkozó szabályok szerint.

9. § (1) A hivatásos állomány tagjának halála esetén szolgálati igazolványa – a közeli hozzátartozó kérelmére, kegyeleti okból –

az állományilletékes parancsnok engedélyével átadható a közeli hozzátartozónak, az alábbi eljárási szabályok

megtartásával:

a) az átadás elõtt a szolgálati igazolványt az arckép alsó harmadában, valamint a hologram közepén átlyukasztva kell

visszavonhatatlanul érvényteleníteni,

b) a szolgálati igazolvány sorszámát vissza kell vonni,

c) az érvénytelenítés tényét a szolgálati igazolvány adatait tartalmazó nyilvántartásokban rögzíteni kell, valamint

d) a közeli hozzátartozó aláírásával igazolja az érvénytelenített szolgálati igazolvány átvételét.

(2) A hivatásos állomány nyugállományba helyezett tagja számára – kérelmére, a fegyveres szervnél eltöltött legalább

20 év tartamú életpálya elismeréseként – az érvénytelenített szolgálati igazolvány az (1) bekezdés a)–c) pontjában

meghatározott eljárási szabályok megtartása mellett átadható.

(3) Az érvénytelenített és selejtezett szolgálati igazolványt a helyi személyügyi szerv átvételi elismervény ellenében az

elhunyt hivatásos állományú közeli hozzátartozójának, illetve a (2) bekezdésben meghatározott hivatásos

állományúnak átadja, majd az átvételi elismervényt az elhunyt, illetve a nyugállományba helyezett hivatásos

állományú személyi anyagában elhelyezi.

10. § (1) Ez a rendelet 2012. április 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésekor érvényes szolgálati igazolványok az igazolványban meghatározott érvényességi idõ

lejártáig vagy visszavonásukig érvényesek.

(3) Az alnyomatban „Magyar Köztársaság” felirattal ellátott, adatok nélküli (bianco) szolgálati igazolványok

2012. december 31-ig személyesíthetõek meg.

(4) Az NVSZ állományába tartozó hivatásos állományúak kiegészítõ igazolványát az NVSZ személyügyi szerve 2012. június

30. napjáig a 7–8. §-ban meghatározottak szerint visszavonja és selejtezi.

(5) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményeibe történõ belépés rendjérõl szóló 1/1996. (VI. 19.)

TNM rendeletnek a szolgálati igazolvány adattartalmára vonatkozó rendelkezései az AH és az NBSZ hivatásos

állománya szolgálati igazolványa tekintetében nem alkalmazhatóak.

11. § Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati

és kiegészítõ igazolványainak rendszeresítésérõl, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjérõl szóló 35/2011.

(X. 17.) BM rendelet.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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1. melléklet a 14/2012. (III. 30.) BM rendelethez

A Rendõrségrõl szóló törvényben meghatározott általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott

szervnél szolgálatot teljesítõ hivatásos állományúak szolgálati igazolványának leírása

1. A rendõrség hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának (e melléklet alkalmazásában a továbbiakban:

igazolvány) felépítése és megjelenése:

Az igazolvány az ISO 7810 (1995) szabványnak megfelelõ, ID–1 méretû, többrétegû, kék színû címsorban sötétkék

felirattal ellátott, holografikus biztonsági elemet tartalmazó mûanyag kártyaigazolvány.

2. Az igazolvány elsõ oldalának adattartalma:

– rendõrségi címer,
– a „RENDÕRSÉG” felirat,
– az arckép alatt a „POLICE” felirat,
– a „fegyverviselésre és intézkedésre jogosult” vagy „intézkedésre jogosult” vagy „fegyverviselésre jogosult, önálló
intézkedésre nem jogosult” felirat,
– az állományviszony megnevezése,
– arckép,
– név,
– rendfokozat megnevezése.

3. Az igazolvány hátoldalának adattartalma:

– „ÉRVÉNYES:” felirat,
– sorszám,
– az érvényesség dátuma,
– a „Saját kezû aláírás:” felirat, alatta a saját kezû aláírás minta digitalizált képe,
– a „TAJ szám:” felirat, alatta a társadalombiztosítási azonosító jel,
– a „Kibocsátó hatóság kódja:” felirat, alatta a munkáltató – 4. pont szerinti – kódszáma,
– a „Kitöltés dátuma:” felirat, alatta a megszemélyesítés dátuma,
– az igazolvány alsó harmadán elhelyezkedõ gépi kód.

4. Az igazolványra kerülõ munkáltatói megnevezések és kódszámok jegyzéke

A B C
1. Az igazolvány elsõ

oldalára kerülõ szerv
megnevezése

Az igazolvány
hátoldalára kerülõ
kódszám

Szerv megnevezése

2. RENDÕRSÉG 200. ORFK központi szervek
3. 202. Köztársasági Õrezred
4. 203. Készenléti Rendõrség
5. 290. Repülõtéri Rendõr Igazgatóság
6. 291. Nemzeti Nyomozó Iroda
7. 183. Bûnügyi Szakértõi és Kutatóintézet
8. 301. Budapesti Rendõr-fõkapitányság
9. 302. Baranya Megyei Rendõr-fõkapitányság
10. 303. Bács-Kiskun Megyei Rendõr-fõkapitányság
11. 304. Békés Megyei Rendõr-fõkapitányság
12. 305. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Rendõr-fõkapitányság
13. 306. Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság
14. 307. Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
15. 308. Gyõr-Moson-Sopron Megyei Rendõr-fõkapitányság
16. 309. Hajdú-Bihar Megyei Rendõr-fõkapitányság
17. 310. Heves Megyei Rendõr-fõkapitányság
18. 316. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Rendõr-fõkapitányság
19. 311. Komárom-Esztergom Megyei

Rendõr-fõkapitányság

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 36. szám 6845



A B C
20. 312. Nógrád Megyei Rendõr-fõkapitányság
21. 313. Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság
22. 314. Somogy Megyei Rendõr-fõkapitányság
23. 315. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Rendõr-fõkapitányság
24. 317. Tolna Megyei Rendõr-fõkapitányság
25. 318. Vas Megyei Rendõr-fõkapitányság
26. 319. Veszprém Megyei Rendõr-fõkapitányság
27. 320. Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság

2. melléklet a 14/2012. (III. 30.) BM rendelethez

A Rendõrségrõl szóló törvényben meghatározott belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat

ellátó szervnél szolgálatot teljesítõ hivatásos állományúak szolgálati igazolványának leírása

1. A rendõrség belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerve hivatásos állományú tagjai szolgálati

igazolványának (e melléklet alkalmazásában a továbbiakban: igazolvány) felépítése és megjelenése:

Az igazolvány az ISO 7810 (1995) szabványnak megfelelõ, ID–1 méretû, többrétegû, kék színû címsorban sötétkék

felirattal ellátott, holografikus biztonsági elemet tartalmazó mûanyag kártyaigazolvány.

2. Az igazolvány elsõ oldalának adattartalma:

– NVSZ oltalom alatt álló emblémája
– a „RENDÕRSÉG NVSZ” felirat,
– az arckép alatt a „POLICE” felirat,
– a „fegyverviselésre és intézkedésre jogosult” felirat,
– az állományviszony megnevezése,
– arckép,
– név,
– rendfokozat megnevezése.

3. Az igazolvány hátoldalának adattartalma:

– „ÉRVÉNYES:” felirat,
– sorszám,
– az érvényesség dátuma,
– a „Saját kezû aláírás:” felirat, alatta a saját kezû aláírás minta digitalizált képe,
– a „TAJ szám:” felirat, alatta a társadalombiztosítási azonosító jel,
– a „Kitöltés dátuma:” felirat, alatta a megszemélyesítés dátuma,
– az igazolvány alsó harmadán elhelyezkedõ gépi kód.

3. melléklet a 14/2012. (III. 30.) BM rendelethez

A Rendõrségrõl szóló törvényben meghatározott terrorizmust elhárító szervnél szolgálatot teljesítõ

hivatásos állományúak szolgálati igazolványának leírása

1. A rendõrség terrorizmust elhárító szerve hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának (e melléklet

alkalmazásában a továbbiakban: igazolvány) felépítése és megjelenése:

Az igazolvány az ISO 7810 (1995) szabványnak megfelelõ, ID–1 méretû, többrétegû, kék színû címsorban sötétkék

felirattal ellátott, holografikus biztonsági elemet tartalmazó mûanyag kártyaigazolvány.
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2. Az igazolvány elsõ oldalának adattartalma:

– TEK címer,
– a „RENDÕRSÉG TEK” felirat,
– az arckép alatt a „POLICE” felirat,
– a „fegyverviselésre és intézkedésre jogosult” felirat,
– az állományviszony megnevezése,
– arckép,
– név,
– rendfokozat megnevezése.

3. Az igazolvány hátoldalának adattartalma:

– „ÉRVÉNYES:” felirat,
– sorszám,
– az érvényesség dátuma,
– a „Saját kezû aláírás:” felirat, alatta a saját kezû aláírás minta digitalizált képe,
– a „TAJ szám:” felirat, alatta a társadalombiztosítási azonosító jel,
– a „Kitöltés dátuma:” felirat, alatta a megszemélyesítés dátuma,
– az igazolvány alsó harmadán elhelyezkedõ gépi kód.

4. melléklet a 14/2012. (III. 30.) BM rendelethez

A büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának leírása

1. Az igazolvány felépítése:

Az igazolvány az ISO 7810 (1995) szabványnak megfelelõ, ID–1 méretû, többrétegû, világosbarna címsorban

ibolyaszínû felirattal ellátott, holografikus biztonsági elemet tartalmazó mûanyag kártyaigazolvány.

2. Az igazolvány elsõ oldalának adattartalma:

– büntetés-végrehajtási szervezet címere,
– a „BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET” felirat,
– a „fegyverviselésre jogosult” felirat,
– az állományviszony megnevezése,
– arckép,
– név,
– rendfokozat megnevezése.

3. Az igazolvány hátoldalának adattartalma:

– „ÉRVÉNYES:” felirat,
– sorszám,
– az érvényesség dátuma,
– a „Saját kezû aláírás:” felirat, alatta a saját kezû aláírás minta digitalizált képe,
– a „TAJ szám:” felirat, alatta a társadalombiztosítási azonosító jel,
– a „Kitöltés dátuma:” felirat, alatta a megszemélyesítés dátuma,
– az igazolvány alsó harmadán elhelyezkedõ gépi kód.
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5. melléklet a 14/2012. (III. 30.) BM rendelethez

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának leírása

1. A katasztrófavédelem hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának (e melléklet alkalmazásában a

továbbiakban: igazolvány) felépítése és megjelenése:

Az igazolvány az ISO 7810 (1995) szabványnak megfelelõ, ID–1 méretû, piros színû címsorban sötétlila felirattal

ellátott, holografikus biztonsági elemet tartalmazó többrétegû mûanyag kártyaigazolvány.

2. Az igazolvány elsõ oldalának adattartalma:

– katasztrófavédelem címer,
– a „KATASZTRÓFAVÉDELEM” felirat,
– az arckép alatt „DISASTER MANAGEMENT” felirat,
– az „ intézkedésre jogosult” felirat,
– az állományviszony megnevezése,
– arckép,
– név,
– rendfokozat megnevezése.

3. Az igazolvány hátoldalának adattartalma:

– „ÉRVÉNYES:” felirat,
– sorszám,
– az érvényesség dátuma,
– a „Saját kezû aláírás:” felirat, alatta a saját kezû aláírás minta digitalizált képe,
– a „TAJ szám:” felirat, alatta a társadalombiztosítási azonosító jel,
– a „Kibocsátó hatóság kódja:” felirat, alatta a munkáltató – 4. pont szerinti – kódszáma,
– a „Kitöltés dátuma:” felirat, alatta a megszemélyesítés dátuma,
– az igazolvány alsó harmadán elhelyezkedõ gépi kód.

4. Az igazolványra kerülõ munkáltatói megnevezések és kódszámok jegyzéke

A B C

1. Az igazolvány elsõ
oldalára kerülõ szerv
megnevezése

Az igazolvány
hátoldalára kerülõ
kódszám

Szerv megnevezése

2. KATASZTRÓFAVÉDELEM 500. BM OKF központi szervek

3. 501. BM OKF Gazdasági Ellátó Központ

4. 502. Katasztrófavédelmi Oktatási Központ

5. 505. Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

6. 510. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

7. 511. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

8. 512. Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

9. 513. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10. 514. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

11. 515. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

12. 516. Gyõr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

13. 517. Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

14. 518. Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

15. 519. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
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A B C

16. 520. Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

17. 521. Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

18. 522. Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

19. 523. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

20. 524. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

21. 525. Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

22. 526. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

23. 527. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

24. 528. Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

6. melléklet a 14/2012. (III. 30.) BM rendelethez

Az Alkotmányvédelmi Hivatal hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának leírása

1. Az igazolvány felépítése:

Az igazolvány az ISO 7810 (1995) szabványnak megfelelõ, ID–1 méretû, világoskék színû címsorban sötétkék felirattal

ellátott többrétegû mûanyag kártyaigazolvány. Az elsõ oldalon holografikus biztonsági elem található.

2. Az igazolvány elsõ oldalának adattartalma:

– Alkotmányvédelmi Hivatal címere,
– az „ALKOTMÁNYVÉDELMI HIVATAL” felirat,
– „fegyverviselésre jogosult” felirat,
– az állományviszony megnevezése,
– arckép,
– név,
– rendfokozat megnevezése.

3. Az igazolvány hátoldalának adattartalma:

– „ÉRVÉNYES:” felirat,
– sorszám,
– az érvényesség dátuma,
– a „Saját kezû aláírás:” felirat, alatta a saját kezû aláírás minta digitalizált képe,
– a „TAJ szám:” felirat, alatta a társadalombiztosítási azonosító jel,
– „AZ IGAZOLVÁNY TULAJDONOSA NEMZETBIZTONSÁGI FELADATOT LÁT EL” felirat,
– a „Kitöltés dátuma:” felirat, alatta a megszemélyesítés dátuma,
– az igazolvány alsó harmadán elhelyezkedõ gépi kód.
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7. melléklet a 14/2012. (III. 30.) BM rendelethez

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának leírása

1. Az igazolvány felépítése:

Az igazolvány az ISO 7810 (1995) szabványnak megfelelõ, ID–1 méretû, világosbarna színû címsorban bordó felirattal

ellátott többrétegû mûanyag kártyaigazolvány. Az elsõ oldalon holografikus biztonsági elem található.

2. Az igazolvány elsõ oldalának adattartalma:

– a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat címere,
– a „NEMZETBIZTONSÁGI SZAKSZOLGÁLAT” felirat,
– „fegyverviselésre jogosult” felirat,
– az állományviszony megnevezése,
– arckép,
– név,
– rendfokozat megnevezése.

3. Az igazolvány hátoldalának adattartalma:

– „ÉRVÉNYES:” felirat,
– sorszám,
– az érvényesség dátuma,
– a „Saját kezû aláírás:” felirat, alatta a saját kezû aláírás minta digitalizált képe,
– a „TAJ szám:” felirat, alatta a társadalombiztosítási azonosító jel,
– „AZ IGAZOLVÁNY TULAJDONOSA NEMZETBIZTONSÁGI FELADATOT LÁT EL” felirat,
– a „Kitöltés dátuma:” felirat, alatta a megszemélyesítés dátuma,
– az igazolvány alsó harmadán elhelyezkedõ gépi kód.
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A nemzeti fejlesztési miniszter 16/2012. (III. 30.) NFM rendelete
a polgári légi közlekedési szakszolgálati engedélyek egészségügyi feltételeirõl és kiadásuk
rendjérõl szóló 14/2002. (II. 26.) KöViM–EüM együttes rendelet módosításáról

A légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés k) 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 – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ

államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró

nemzeti erõforrás miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. § (1) A polgári légi közlekedési szakszolgálati engedélyek egészségügyi feltételeirõl és kiadásuk rendjérõl szóló 14/2002.

(II. 26.) KöViM–EüM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„2. repülõorvosi véleményezés: annak megállapítása, hogy a vizsgált személy egészségi állapota megfelel az

1. mellékletben foglalt követelményeknek;”

(2) Az R. 2. § 5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„5. szolgálat: (Aeromedical Section = AMS) a légiközlekedési hatóság repülõ-egészségügyi feladatokat ellátó

szervezeti egysége;”

(3) Az R. 2. § 7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„7. repülõorvos: (Aeromedical Examiner = AME) szakorvos, aki jogosult a kijelölése szerinti repülõorvosi vizsgálatok

elvégzésére, véleményezésére és a vizsgálati lap aláírására.”

2. § Az R. 4. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Terhesség esetén a légiközlekedési hatóság meghatározott idõre feloldhatja az érvényesség felfüggesztését, ha az

egészségi állapot megfelel az 1. melléklet I. Fejezet JAR-FCL 3.195 c), az 1. melléklet II. Fejezet 3.315 c) és az 1. melléklet

III. Fejezet EMRC (ATC) 9.1 (b) pontjában rögzítetteknek, és meg kell szüntetni a korlátozást a terhességet követõen, ha

a légiközlekedési hatóság döntése szerint történt vizsgálat alapján a szolgálat megállapította, hogy alkalmas

szakszolgálati feladatainak ellátására.”

3. § Az R. 5. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A repülõorvosi központot kérelemre a légiközlekedési hatóság jelöli ki. A kérelmezõnek igazolnia kell, hogy

megfelel az e §-ban foglalt követelményeknek. A kijelölés feltételeinek fennállását a légiközlekedési hatóság legalább

háromévente felülvizsgálja.”

4. § (1) Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A repülõorvost kérelemre a légiközlekedési hatóság jelöli ki. Repülõorvosnak repülõorvosi tevékenység végzésére

kiadott mûködési engedéllyel rendelkezõ egészségügyi szolgáltató

a) repülõorvostan,

b) belgyógyászat vagy

c) foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)

szakképesítéssel rendelkezõ szakorvosa jelölhetõ ki, amennyiben az e rendeletben meghatározott repülõorvosi

felkészítõ tanfolyamot elvégezte.”

(2) Az R. 6. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A repülõorvosi felkészítõ tanfolyam során a repülõorvostan szakképesítés során szerzett ismeretek a 3. melléklet

szerinti tematika alapján beszámításra kerülnek.”

5. § Az R. 7. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és a 7. § a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A repülõorvosi felkészítõ tanfolyam a 3. mellékletben meghatározott repülõorvosi alaptanfolyamból és

repülõorvosi haladó tanfolyamból áll. A repülõorvosnak a kijelölési idõszak alatt legalább 20 óra, a légiközlekedési

hatóság vagy a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Repülõ- és Ûrorvosi Tanszéke által

szervezett, és a légiközlekedési hatóság által engedélyezett ismeretfelújító tanfolyamon kell részt vennie.
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(2a) Repülõorvosi felkészítõ tanfolyam abban az esetben engedélyezhetõ, ha azt Magyarországon a Szegedi

Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Repülõ- és Ûrorvosi Tanszéke tanfolyami képzés keretében

akkreditálta, vagy az Európai Unió más tagországának légiközlekedési hatósága vagy egyeteme akkreditálta, és

a) a tanfolyam tanterve megfelel a 3. mellékletben meghatározott tematikának, és

b) a szervezet a 3. mellékletben szereplõ tematikában meghatározott gyakorlatok elvégzését biztosítani tudja.”

6. § (1) Az R. 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) Az 1. és 3. Egészségügyi Osztályú minõsítéshez elõírt elsõ vizsgálatokat a repülõorvosi központ végzi.

(2) A 2. Egészségügyi Osztályú minõsítéshez szükséges vizsgálatokat a repülõorvosi központ vagy a repülõorvos végzi.

Az 1. és 3. Egészségügyi Osztályú minõsítéshez elõírt megújító vagy meghosszabbító vizsgálatokat a repülõorvosi

központ vagy repülõorvos végzi.”

(2) Az R. 9. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A repülõorvos felelõs a vizsgálati eredmények koordinálásáért és aláírásáért, ezért hozzáférést kell biztosítani

számára a szolgálat és más repülõorvosok által õrzött repülõegészségügyi dokumentumokhoz.”

(3) Az R. 9. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A vizsgálatok szakszerûségéért felelõs orvos a vizsgálat befejeztével tájékoztatja a vizsgált személyt és a

légiközlekedési hatóságot arról, hogy a vizsgált személy a vizsgálatok alapján alkalmas vagy nem alkalmas.

A vizsgálatok szakszerûségéért felelõs repülõorvos tájékoztatja a vizsgált személyt és a légiközlekedési hatóságot

minden olyan általa észlelt állapotról, amely egészségügyi vagy más okból korlátozhatja a szakszolgálati képzést vagy

a szakszolgálati feladatok ellátását.”

7. § (1) Az R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A légiközlekedési hatóság az orvosi minõsítést a repülõorvos vagy a repülõorvosi központ vizsgálata alapján adja ki,

amelynek egészségügyi követelményeit az 1. melléklet, végzésének és ismétlésének kötelezõ gyakoriságát a 4. melléklet

tartalmazza. A repülõorvosi minõsítésben szereplõ korlátozások meghatározását és jelölését a 6. melléklet tartalmazza.”

(2) Az R. 10. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Eljárás a nem alkalmas, ideiglenesen nem alkalmas vagy korlátozással alkalmas minõsítés esetén:

a) nem alkalmas, ideiglenesen nem alkalmas vagy korlátozással alkalmas minõsítésrõl a légiközlekedési hatóság

határozatban értesíti a vizsgált személyt, és tájékoztatja a vizsgálatokat végzõ repülõorvost,

b) a nem alkalmas, ideiglenesen nem alkalmas vagy korlátozással alkalmas minõsítéseket a légiközlekedési hatóság

legkésõbb öt napon belül rögzíti adatbázisában, és megkeresés esetén hozzáférést biztosít a közös légügyi hatóságok

illetékes társhatósága számára. A szolgálat az orvosi alkalmasságot „ideiglenesen nem alkalmas” minõsítéssel abban az

esetben állapítja meg, amennyiben a kivizsgálás, a gyógyulás, illetve a gyógykezelés befejezése és az állapot

stabilizálódása 6 hónapon belül várható,

c) fellebbezés esetén az I. fokú repülõ-egészségügyi minõsítés felülvizsgálatára a II. fokú légiközlekedési hatóság

felülvizsgáló bizottságot hív össze, amelynek szakmai összetételét és létszámát az eset klinikai jellegének megfelelõen

határozza meg. A bizottság létszáma legalább három fõ.”

8. § Az R. 17. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A polgári légi közlekedési szakszolgálati engedélyek egészségügyi feltételeirõl és kiadásuk rendjérõl szóló

14/2002. (II. 26.) KöViM–EüM együttes rendelet módosításáról szóló 16/2012. (III. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban:

Módr.) hatálybalépését megelõzõ napon hatályos 4. számú mellékletben szereplõ repülõorvosi központok a Módr.

hatálybalépését követõ 6. hónap utolsó napjáig folytathatják tevékenységüket, ha a légiközlekedési hatóság az 5. §

szerint nem engedélyezi tevékenységüket.”

9. § Az R.

a) 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet,

c) 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet,

d) 4. számú melléklete helyébe a 4. melléklet,

e) 5. számú melléklete helyébe az 5. melléklet,

f) 6. számú melléklete helyébe a 6. melléklet

lép.
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10. § Az R.

a) 2. § 4. pontjában az „államigazgatási eljárás” szövegrész helyébe a „közigazgatási hatósági eljárás”,

b) 3. § (1) bekezdésében a „repülõorvostan szakorvosa” szövegrész helyébe a „repülõorvosa”,

c) 5. § (3) bekezdésben a „repülõ szakorvos” szöveg helyébe a „repülõorvos”,

d) 6. § (2) bekezdésében a „számát” szöveg helyébe a „számát és körét”,

e) 7. § (4) bekezdésében az „A tanfolyam végén záróvizsgát kell tenni.” szövegrész helyébe az „A tanfolyam végén a

légiközlekedési hatóság által felügyelt záróvizsgát kell tenni.”,

f) 15. § (1) bekezdés b) pontjában az „A vizsgáló orvos kérésére,” szövegrész helyébe az „A repülõorvos kérésére,”,

g) 16. § (2) bekezdésében a „7. számú” szövegrész helyébe a „6.”

szöveg lép.

11. § Hatályát veszti az R.

a) 3. § (4) bekezdésében, 5. § (3) bekezdésében, 7. § (4) bekezdésében, valamint 9. § (3) és (5) bekezdésében a

„számú” szövegrész,

b) 8. § (1) bekezdése,

c) 8. § (2) bekezdés harmadik mondatában az „a megfelelõ szakmai színvonalú tevékenység és” szövegrész, valamint

8. § (2) bekezdésében az „A kijelölés érvényét veszti abban az esetben, ha a repülõorvos a 70. évét betölti.”

szövegrész,

d) 7. számú melléklete.

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

Németh Lászlóné s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet a 16/2012. (III. 30.) NFM rendelethez

„1. melléklet a 14/2002. (II. 26.) KöViM–EüM együttes rendelethez

I. FEJEZET

Az 1. Egészségügyi Osztály követelményei

A JAR-FCL 3/B. Alfejezet szerint

1. A szív- és érrendszer

1.1. Vizsgáló eljárások (JAR – FCL 3.130)

a) Az 1. Osztályú orvosi minõsítésre elõször jelentkezõnél vagy a már orvosi minõsítéssel rendelkezõnél nem állhat

fenn olyan veleszületett vagy szerzett szív- és érrendszeri betegség, mely feltehetõleg akadályozza a

szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását.

b) 12 elvezetéses nyugalmi EKG felvétel és lelet szükséges az elsõ orvosi minõsítés kiadásakor, ezt követõen pedig a

30. életévig 5 évente, a 40. életévig 2 évente, az 50. életévig évente, az 50. életév felett pedig minden vizsgálatkor,

valamint klinikai indikáció esetén kell végezni.

c) Klinikai indikáció esetén terheléses EKG végzése szükséges a IV. Fejezet 1. Függelék 1. pontja szerint.

d) A nyugalmi és a terheléses EKG vizsgálatot a repülõorvos vagy a szolgálat által elfogadott szakorvos

véleményezze.

e) A szív- és érrendszeri rizikótényezõk megítélése szempontjából vér lipid (koleszterineket is ideértve)

meghatározást kell végezni az elsõ minõsítés kiadásakor, illetve a 40. életév betöltését követõ elsõ vizsgálat

alkalmával (lásd: IV. Fejezet 1. Függelék 2. pontja).

f) 65 életév utáni elsõ meghosszabbító/megújító vizsgálat alkalmával az 1. Osztályú orvosi minõsítéssel rendelkezõt

a Repülõorvosi Központban vizsgálják meg, vagy a szolgálat döntése alapján vizsgálatot elvégezheti a szolgálat

által elfogadott kardiológus is.

1.2. Vérnyomás (JAR – FCL 3.135)

a) A vérnyomást minden vizsgálat alkalmával a IV. Fejezet 1. Függelék 3. pontja szerint kell mérni.

b) Amennyiben a vérnyomás a vizsgálat alkalmával következetesen, kezeléssel vagy kezelés nélkül meghaladja a 160

Hgmm-es szisztolés, illetve 95 Hgmm-es diasztolés értéket, a vizsgált személyt nem alkalmasnak kell minõsíteni.

c) A vérnyomáscsökkentõ terápiának összeegyeztethetõnek kell lennie a szakszolgálati feladatok biztonságos

ellátásával és meg kell felelni a IV. Fejezet 1. Függelék 4. pontjának is. A terápiás beállítás idejére ideiglenesen nem

alkalmas a vizsgált személy annak megállapítására, hogy nincs jelentõs mellékhatása a gyógykezelésnek.

d) Tüneteket okozó hypotonia esetén a vizsgált személy nem alkalmas.

1.3. Koszorúsér betegség (JAR – FCL 3.140)

a) Ischémiás szívbetegség gyanúja esetén a vizsgálatra jelentkezõt ki kell vizsgálni. Kismértékû, tünetmentes,

gyógyszeres kezelést nem igénylõ koszorúsér-elváltozás esetén a szolgálat mérlegelheti az alkalmasságot,

amennyiben a IV. Fejezet 1. Függelék 5. pontja szerinti vizsgálatok eredménye kielégítõ.

b) Tünetet okozó koszorúsér-betegség vagy gyógyszeres kezelést igénylõ tünetek esetén a vizsgált személy nem

alkalmas.

c) Az 1. Egészségügyi Osztályban elõször minõsítésre jelentkezõnél ischémiás történés után (ilyenek a

szívizominfarktus, angina, jelentõs ritmuszavar vagy szívelégtelenség, vagy a koszorúsér keringését helyreállító

bármely beavatkozás) alkalmas minõsítés nem adható ki. A megújító minõsítést mérlegelheti a szolgálat,

amennyiben a IV. Fejezet 1. Függelék 6. pontja szerinti vizsgálatok eredménye kedvezõ.

1.4. Ritmus- és vezetési zavarok (JAR – FCL 3.145)

a) A tartós vagy idõnként jelentkezõ, klinikai tünetekkel járó szupraventrikuláris tachykardia, szinoatriális

diszfunkció esetén a vizsgált személy nem alkalmas. A szolgálat mérlegelheti az alkalmas minõsítést a IV. Fejezet

1. Függelék 7. pontja szerint.

b) Tünetmentes szinus bradikardia vagy szinusz tachykardia esetén a vizsgált személy alkalmasnak minõsíthetõ,

amennyiben más kóros elváltozás nem áll a háttérben.

c) Tünetmentes egygócú szupraventrikuláris vagy ventrikuláris extraszisztólék nem jelentenek alkalmatlanságot.

A gyakori és komplex formában jelentkezõ extraszisztólék esetén kardiológiai kivizsgálás szükséges a IV. Fejezet

1. Függelék 7. pontja szerint.

d) Egyéb rendellenesség hiányában az inkomplett szárblokk vagy stabil bal tengelyállás alkalmasnak minõsíthetõ.
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e) Komplett jobb-szárblokk esetén kardiológiai kivizsgálás szükséges az elsõ észleléskor, valamint ezt követõen a

IV. Fejezet 1. Függelék 7. pontja szerint.

f) Komplett bal-szárblokk esetén a vizsgált személyt nem alkalmasnak kell minõsíteni. Az alkalmas minõsítést

mérlegelheti a szolgálat a IV. fejezet 1. Függelék 7. pontja szerint.

g) I. fokú és Mobitz 1. típusú A-V block esetén, kóros eltérések hiányában mérlegelhetõ az alkalmas minõsítés. Mobitz

2. típusú vagy teljes A-V block esetén a vizsgált személy nem alkalmas. Az alkalmas minõsítést mérlegelheti a

szolgálat a IV. Fejezet 1. Függelék 7. pontja szerint.

h) A széles és/vagy keskeny QRS komplexusokkal járó tachykardia esetén a vizsgált személy nem alkalmas.

Az alkalmas minõsítést mérlegelheti a szolgálat a IV. Fejezet 1. Függelék 7. pontja szerint.

i) Kamrai praeexcitáció esetén a vizsgált személy nem alkalmas. Az alkalmas minõsítést mérlegelheti a szolgálat a

IV. Fejezet 1. Függelék 7. pontja szerint.

j) Endokardiális pacemakerrel a vizsgált személy nem alkalmas. Az alkalmas minõsítést mérlegelheti a szolgálat a

IV. Fejezet 1. Függelék 7. pontja szerint.

k) Ablációs therápia után a vizsgált személy nem alkalmas. Az alkalmas minõsítést mérlegelheti a szolgálat a

IV. Fejezet 1. Függelék 7. pontja szerint.

1.5. Általános irányelvek (JAR – FCL 3.150)

a) Perifériás artériás betegség, mûtét elõtt vagy után a vizsgált személy nem alkalmas. Amennyiben nem áll fenn

jelentõs funkcionális károsodás, a szolgálat mérlegelheti az alkalmas minõsítést a IV. Fejezet 1. Függelék 5. és

6. pontja szerint.

b) A mellkasi vagy hasi aorta aneurizma mûtéte elõtt vagy után a vizsgált személy nem alkalmas. Infra-renális hasi

aorta aneurizma esetén, meghosszabbító vagy megújító vizsgálat alkalmával a szolgálat mérlegelheti az alkalmas

minõsítést a IV. Fejezet 1. Függelék 8. pontja szerint.

c) Bármilyen jelentõs szívbillentyû hiba esetén a vizsgált személy nem alkalmas.

(1) Kisfokú szívbillentyû elváltozás esetén a vizsgált személyt alkalmasnak minõsítheti a szolgálat, amennyiben

klinikai állapota eleget tesz a IV. Fejezet 1. Függelék 9. a) és b) pontjában foglaltaknak.

(2) Szívbillentyû beültetés/plasztika után a vizsgált személy nem alkalmas. A szolgálat mérlegelheti az alkalmas

minõsítést, amennyiben a klinikai állapot eleget tesz a IV. Fejezet 1. Függelék 9. c) pontjában foglaltaknak.

d) A szisztémás alvadásgátló kezelés kizáró ok. Azt a vizsgált személyt, aki átmeneti ideig részesült alvadásgátló

kezelésben, a szolgálat alkalmasnak minõsítheti, amennyiben klinikai állapota eleget tesz a IV. Fejezet 1. Függelék

10. pontjában foglaltaknak.

e) A szívburok, szívizom vagy az endokardium minden eddig nem érintett rendellenessége kizáró ok. A szolgálat

mérlegelheti az alkalmas minõsítést az állapot teljes rendezõdése után, amennyiben a kardiológiai kivizsgálás

igazolja, hogy a vizsgált személy állapota eleget tesz a IV. Fejezet 1. Függelék 11. pontjában foglaltaknak.

f) A szív veleszületett fejlõdési rendellenessége, mûtét elõtt vagy után kizáró okot jelent. Kisfokú rendellenesség

esetén a szolgálat mérlegelheti az alkalmas minõsítést, amennyiben a vizsgált személy kardiológiai nyomon

követése eleget tesz a IV. Fejezet 1. Függelék 12. pontjában foglaltaknak.

g) A szív- és szív/tüdõtranszplantáció kizáró ok.

h) A vizsgált személy anamnézisében szereplõ ismételten fellépõ vasovagalis syncope kizáró okot jelent. A szolgálat

mérlegelheti az alkalmasságot, amennyiben az elõzményi adatok arra utalnak, hogy a vizsgált személy egészségi

állapota megfelel a IV. Fejezet 1. Függelék 13. pontjában foglaltaknak.

2. Légzõszervek

2.1. Általános irányelvek (JAR – FCL 3.155)

a) Az 1. Osztályú orvosi minõsítésre elõször jelentkezõnél vagy a már orvosi minõsítéssel rendelkezõnél nem állhat

fenn a légzõszervek olyan veleszületett vagy szerzett elváltozása, mely feltehetõleg akadályozza a szakszolgálati

feladatok biztonságos ellátását.

b) Az orvosi minõsítés elsõ kibocsátásakor, meghosszabbításakor vagy megújításakor hát/mell irányú mellkas

röntgen vizsgálat rendelhetõ el a klinikai kép vagy epidemiológiai adatok alapján.

c) Az elsõ vizsgálat alkalmával vagy ha klinikailag indokolt, légzésfunkciós vizsgálatot kell végezni a IV. Fejezet

2. Függelék 1. pontja szerint. Jelentõs légzésfunkció károsodás esetén a vizsgált személy nem alkalmas (lásd a

IV. Fejezet 2. Függelék 1. pontját).

2.2. Kóresetek (JAR – FCL 3.160)

a) Krónikus obstruktív légúti megbetegedés kizáró okot jelent. A légzésfunkció enyhe fokú károsodása esetén a

vizsgált személy a betöltendõ feladat függvényében alkalmasnak minõsíthetõ.
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b) Gyógyszeres kezelést igénylõ asthma esetén a vizsgált személyt a IV. Fejezet 2. Függelék 2. pontja alapján kell

minõsíteni.

c) A légzõszervek aktív gyulladásos betegségei esetén ideiglenesen nem alkalmas a vizsgált személy.

d) Aktív szarkoidózis esetén a vizsgált személyt nem alkalmasnak kell minõsíteni (lásd a IV. Fejezet 2. Függelék

3. pontját).

e) Spontán pneumothorax után a vizsgált személyt a IV. Fejezet 2. Függelék 4. pontja szerint elvégzett vizsgálatok

alapján kell minõsíteni.

f) Nagy mellkasi mûtétet követõen az alkalmasságot legkevesebb 3 hónap után lehet mérlegelni, amennyiben a

mûtét utáni állapot feltehetõen már nem akadályozza a szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását (lásd a

IV. Fejezet 2. Függelék 5. pontját).

g) A kezeléssel nem befolyásolható légzési apnoe kizáró okot jelent.

3. Emésztõszervek

3.1. Általános irányelvek (JAR – FCL 3.165)

Az 1. Osztályú orvosi minõsítésre elõször jelentkezõnél vagy a már orvosi minõsítéssel rendelkezõnél nem állhat fenn

az emésztõ szervrendszer olyan funkcionális vagy szervi elváltozása, amely feltehetõleg akadályozza a szakszolgálati

feladatok biztonságos ellátását.

3.2. Kóresetek (JAR – FCL 3.170)

a) Visszatérõ, gyógyszeres kezelést igénylõ, diszpepsziás betegséggel vagy hasnyálmirigy gyulladással a jelentkezõ

nem alkalmas a IV. Fejezet 3. Függelék 1. pontja függvényében.

b) A véletlenszerûen felfedezett epekövesség eseteit a szolgálat a IV. Fejezet 3. Függelék 2. pontja szerint minõsíti.

c) A vizsgált személyt nem alkalmasként kell minõsíteni, amennyiben krónikus bélgyulladás áll fenn vagy szerepel az

anamnézisben (lásd a IV. Fejezet 3. Függelék 3. pontját).

d) A vizsgált személynek nem lehet olyan jellegû sérve, mely a cselekvõképesség beszûkülésének veszélyével járhat.

e) Alkalmatlanságot jelent az emésztõrendszer minden mûtéti vagy betegség utáni szövõdményes esete, ami

veszélyeztetheti a szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását, különös tekintettel szûkület vagy kompresszió

miatti passzázs akadályokra.

f) Az emésztõrendszeren végzett mûtétek után – ideértve egyes részek teljes vagy részleges eltávolítását,

áthelyezését is – a vizsgált személyt legkorábban 3 hónap múlva lehet minõsíteni, illetve akkor, amikor állapota

stabilizálódott és valószínûleg nem veszélyezteti a szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását (lásd a IV. Fejezet

3. Függelék 4. pontját).

4. Az anyagcsere, táplálkozás és hormonális rendszer betegségei (JAR – FCL 3.175)

a) Az 1. Osztályú orvosi minõsítésre elõször jelentkezõnél vagy a már orvosi minõsítéssel rendelkezõnél nem állhat

fenn olyan funkcionális, illetve szervi jellegû anyagcsere, táplálkozási vagy hormonális betegség, mely

feltehetõleg akadályozza a szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását.

b) Azok a vizsgált személyek, akiknél anyagcsere, táplálkozási vagy hormonális rendellenesség áll fenn, a IV. Fejezet

4. Függelék 1. és 4. pontja szerint minõsíthetõk.

c) Diabetes mellitus esetén csak a IV. Fejezet 4. Függelék 2. és 3. pontjának megfelelõen történhet a minõsítés.

d) Inzulin terápia esetén a vizsgált személy nem alkalmas.

e) Amennyiben a Testtömeg Index (BMI) > 35, csak akkor minõsíthetõ alkalmasnak a vizsgált személy, ha a túlsúly

feltehetõleg nem akadályozza a szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását, és a szív- és érrendszeri

rizikófaktorok átvizsgálása kedvezõ eredményû (lásd a IV. Fejezet 9. Függelék 1. pontját).

5. Vérképzõ rendszer (JAR – FCL 3.180)

a) Az 1. Osztályú orvosi minõsítésre elõször jelentkezõnél vagy a már orvosi minõsítéssel rendelkezõnél nem állhat

fenn olyan hematológiai elváltozás, mely befolyásolhatja a szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását.

b) A hemoglobin meghatározást minden orvosi vizsgálat alkalmával el kell végezni. Kóros hemoglobin érték esetén

a jelentkezõt ki kell vizsgálni. 32% alatti hematokrit érték esetén a jelentkezõ nem alkalmas (lásd a IV. Fejezet

5. Függelék 1. pontját).

c) Sarlósejtes anémia esetén a vizsgált személy nem alkalmas (lásd a IV. Fejezet 5. Függelék 1. pontját).

d) A nyirokcsomók jelentõs lokális vagy generalizált megnagyobbodása és vérképzõ szervi megbetegedés esetén a

vizsgált személy nem alkalmas (lásd a IV. Fejezet 5. Függelék 2. pontját).

e) Akut leukémia esetén a vizsgált személy nem alkalmas. Stabil remisszió esetén a szolgálat mérlegelheti az

alkalmas minõsítést. A krónikus leukémia kizáró okot jelent. Bizonyított stabil idõszak után a szolgálat

mérlegelheti az alkalmas minõsítést (lásd a IV. Fejezet 5. Függelék 3. pontját).
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f) Lépmegnagyobbodás esetén a vizsgált személy nem alkalmas (lásd a IV. Fejezet 5. Függelék 4. pontját).

g) Policitémia esetén a vizsgált személy nem alkalmas (lásd a IV. Fejezet 5. Függelék 5. pontját).

h) Alvadási zavar esetén a vizsgált személy nem alkalmas (lásd a IV. Fejezet 5. Függelék 6. pontját).

6. Húgyúti szervek (JAR – FCL 3.185)

a) Az 1. Osztályú orvosi minõsítésre elõször jelentkezõnél vagy a már orvosi minõsítéssel rendelkezõnél nem állhat

fenn a húgyúti vagy környéki szervek olyan funkcionális vagy szervi elváltozása, mely befolyásolhatja a

szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását.

b) Az organikus vesebetegség bármely tünete esetén a vizsgált személy nem alkalmas. Minden vizsgálat alkalmával

vizeletvizsgálatot kell végezni. A vizeletben nem lehet kóros elem. Különös figyelemmel kell lenni a húgyúti

rendszer és a nemi szervek betegségeire (lásd a IV. Fejezet 6. Függelék 1. pontját).

c) Kimutatott vesekövesség esetén a jelentkezõ nem alkalmas (lásd a IV. Fejezet 6. Függelék 2. pontját).

d) A vese vagy húgyúti rendszer betegsége vagy mûtéte utáni szövõdmény esetén, különösen, ha az szûkület vagy

kompresszió okozta passzázs zavarral jár, a vizsgált személy nem alkalmas. Kompenzált nefrectomia után, ha az

nem jár magas vérnyomással vagy urémiával, mérlegelhetõ az alkalmasság (lásd a IV. Fejezet 6. Függelék

3. pontját).

e) Húgyúti szervek kiterjedt mûtéte után vagy azok részleges vagy teljes csonkolása, áthelyezése után a vizsgált

személy legalább 3 hónapig nem alkalmas, illetve addig, amíg állapota teljesen nem rendezõdik és teszi lehetõvé

a szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását (lásd a IV. Fejezet 6. Függelék 3. pontját).

7. Nemi úton terjedõ és más fertõzõ betegségek (JAR – FCL 3.190)

a) Az 1. Osztályú orvosi minõsítésre elõször jelentkezõnél vagy a már orvosi minõsítéssel rendelkezõnél nem

szerepelhet a kórelõzményben vagy nem állhat fenn nemi úton terjedõ vagy más fertõzõ betegség, mely

feltehetõleg akadályozza a szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását.

b) Különös figyelemmel kell kísérni azokat az eseteket, amikor az alábbiak szerepelnek a kórelõzményben vagy ezek

klinikai gyanúja merül fel (lásd a IV. Fejezet 7. Függeléket):

(1) HIV pozitivitás,

(2) immunrendszer zavara,

(3) fertõzõ májgyulladás,

(4) szifilisz.

8. Nõgyógyászat és szülészet (JAR – FCL 3.195)

a) Az 1. Osztályú orvosi minõsítésre elõször jelentkezõnél vagy a már orvosi minõsítéssel rendelkezõnél nem állhat

fenn olyan funkcionális, illetve szervi jellegû nõgyógyászati elváltozás, mely feltehetõleg akadályozza a

szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását.

b) Súlyos, gyógykezelésre nem reagáló menstruációs panaszok esetén a vizsgált személy nem alkalmas.

c) A terhesség kizáró okot jelent. Amennyiben a nõgyógyászati vizsgálat során teljesen normál terhességet

állapítottak meg, a vizsgált személy alkalmasnak minõsíthetõ a 26. terhességi hétig, a IV. Fejezet 8. Függelék

1. pontja szerint. Szülés vagy terhesség megszakítása után az állapot teljes rendezõdése esetén a szakszolgálati

tevékenység újra kezdhetõ.

d) Kiterjedt nõgyógyászati mûtét után a vizsgált személy 3 hónapig nem alkalmas, illetve addig, amíg állapota

teljesen nem rendezõdik és teszi lehetõvé a szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását (lásd a IV. Fejezet

8. Függelék 2. pontját).

9. Mozgásszervi követelmények (JAR – FCL 3.200)

a) Az 1. Osztályú orvosi minõsítésre elõször jelentkezõnél vagy a már orvosi minõsítéssel rendelkezõnél nem állhat

fenn a csontrendszer, ízületek, izmok vagy inak olyan veleszületett vagy szerzett betegsége, mely feltehetõleg

akadályozza a szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását.

b) A vizsgált személy rendelkezzék megfelelõ ülõ magassággal, kéz- és lábhosszal, izomerõvel a szakszolgálati

feladatok biztonságos ellátásához (lásd IV. Fejezet 9. Függelék 1. pont).

c) A vizsgált személy mozgásszervi funkciói legyenek szabadok. A csontrendszer, ízületek, izmok vagy inak

veleszületett elváltozásai vagy betegségek, sérülések utáni jelentõs funkció beszûkülése esetén a minõsítést a

IV. Fejezet 9. Függelék 1. 2. és 3. pontjaival összhangban kell végezni.

10. Pszichiátriai követelmények (JAR – FCL 3.205)

a) Az 1. Osztályú orvosi minõsítésre elõször jelentkezõnél nem szerepelhet a kórelõzményben vagy nem állhat fenn

semmiféle öröklött vagy szerzett, akut vagy krónikus pszichiátriai betegség vagy rendellenesség, mely

feltehetõleg akadályozza a szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását.
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b) Különös figyelemmel kell lenni a következõ kóresetekre (lásd a IV. Fejezet 10. Függelékét):

(1) schizofrénia, schizotípia vagy téves eszmékkel járó betegségek;

(2) hangulati élet zavara;

(3) neurotikus, stresszel kapcsolatos és szomatoform betegségek;

(4) személyiség zavarok;

(5) organikus mentális rendellenesség;

(6) alkohol okozta mentális vagy magatartás rendellenesség;

(7) pszichotróp szerek használata vagy abúzusa.

11. Neurológiai követelmények (JAR – FCL 3.210)

a) Az 1. Osztályú orvosi minõsítésre elõször jelentkezõnél vagy a már orvosi minõsítéssel rendelkezõnél nem állhat

fenn semmilyen funkcionális, illetve szervi jellegû neurológiai betegség, mely feltehetõleg akadályozza a

szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását.

b) Különös figyelemmel kell kísérni a következõ klinikai eseteket (lásd a IV. Fejezet 11. Függelékét):

(1) idegrendszer progresszív betegségei,

(2) epilepszia és az egyéb eredetû tudatzavarok,

(3) cerebrális funkciózavarra fokozottan hajlamosító állapotok,

(4) traumás fejsérülés,

(5) gerincvelõ vagy a perifériás idegrendszer sérülése.

c) Elektroenkefalográfiás vizsgálatot akkor kell végezni, ha azt a vizsgált személy kórelõzménye vagy klinikai állapota

indokolja (lásd a IV. Fejezet 11. Függelékét).

12. Szemészeti követelmények (JAR – FCL 3.215)

(lásd a IV. Fejezet 12. Függelékét)

a) Az 1. Osztályú orvosi minõsítésre elõször jelentkezõnél vagy a már orvosi minõsítéssel rendelkezõnél nem állhat

fenn a szem, illetve a szem védõszerveinek veleszületett vagy szerzett, akut vagy krónikus funkciózavara, illetve

mûtét/baleset utáni állapota, mely feltehetõleg akadályozza a szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását.

b) Szemészeti vizsgálatot szükséges végezni az elsõ vizsgálat alkalmával, a szolgálat által elfogadott szakorvosnál

(minden kóros vagy kétes esetet a szolgálat által elfogadott szemész szakorvos véleményezze), mely a

következõkbõl áll:

(1) kórelõzmény;

(2) látóélesség közelre, közbensõ távolságra és távolra: korrekció nélkül; a legjobb optikai korrekcióval, ha

szükséges;

(3) objektív refrakció mérés. Távollátóknál 25 év alatt cikloplégiában;

(4) szemmozgások és kétszemes látás;

(5) színlátás;

(6) látótér;

(7) szemnyomás mérés klinikai indikáció alapján és 40 év felett 2 évente;

(8) a szem külsõ vizsgálata, anatómiai viszonyok, törõközegek (réslámpa) és szemfenék vizsgálat.

c) A szem rutinvizsgálatát a repülõorvos is végezheti. Minden megújító és meghosszabbító vizsgálat alkalmával el

kell végezni (lásd a IV. Fejezet 12. Függelék 2. pontját) a következõket:

(1) kórelõzmény;

(2) látóélesség közelre, közbensõ távolságra és távolra: korrekció nélkül; a legjobb optikai korrekcióval, ha

szükséges;

(3) a szem morfológiai viszonyainak vizsgálata szemtükörrel;

(4) klinikai indikáció alapján további vizsgálatok a IV. Fejezet 12. Függelék 4. pontja szerint.

d) Amennyiben a vizsgált személy a látóélesség követelményeit (6/9, 6/9, 6/6, N14, N5) csak korrekciós lencsével

teljesíti és a refrakciós hiba meghaladja a ±3 dioptriát, úgy a repülõorvosi vizsgálat alkalmával szemész szakorvos

leletét át kell adni a repülõorvosnak (lásd a IV. Fejezet 12. Függelék 3. pontját).

Abban az esetben, amikor a refrakciós hiba a +5 és –6 dioptria tartományban van, a vizsgálatot 5 évente kell

elvégezni, a repülõorvosi vizsgálatot megelõzõen. Amikor a refrakciós hiba a fenti tartományon kívül esik, a

vizsgálatot 24 hónaponként kell elvégezni, a repülõorvosi vizsgálatot megelõzõen. A vizsgálat a következõkbõl

álljon:
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(1) kórelõzmény;

(2) látóélesség közelre, közbensõ távolságra és távolra: korrekció nélkül; a legjobb optikai korrekcióval, ha

szükséges;

(3) refrakció;

(4) szemmozgások és kétszemes látás;

(5) látótér;

(6) szemnyomás mérés 40 év felett;

(7) a szem külsõ vizsgálata, anatómiai viszonyok, törõközegek (réslámpa) és szemfenék vizsgálat.

Bármilyen kóros eltérés esetén, amikor kétséges a vizsgált személy szemének épsége, további szemészeti

vizsgálatok szükségesek (lásd a IV. Fejezet 12. Függelék 4. pontját).

e) Az 1. Osztályú orvosi minõsítés birtokosánál, 40 év felett 24 hónaponként kell szemnyomást mérni, a repülõorvosi

vizsgálatot megelõzõen.

f) Abban az esetben, amikor bármilyen megalapozott okból szemészeti vizsgálat szükséges, ezt a korlátozást az

orvosi minõsítésen jelölni kell: „Szemészeti szakvizsgálat szükséges – RXO”. Ilyen korlátozást javasolhat a vizsgáló

repülõorvos is.

13. A látóélesség követelményei (JAR – FCL 3.220)

a) Távoli látóélesség. A távoli látóélesség mindkét szemen külön-külön, legalább 6/9 (0.7) legyen, korrekcióval vagy

anélkül, és a két szemes látóélesség legalább 6/6 (1.0) legyen [lásd a g) pontot]. A korrekció nélküli látóélességre

nincs küszöbérték.

b) Fénytörés. A fénytörési hiba azon dioptriában kifejezett érték, mely jelzi az emmetrópiától való eltérést a

legnagyobb ametróp meridiánon. A fénytörést az általánosan elfogadott módszerrel kell mérni (lásd a IV. Fejezet

13. Függelék 1. pontját). A vizsgált személy, a fénytörési hibát tekintve, a következõ követelmények teljesülése

esetén alkalmas:

(1) Fénytörési hiba

(i) Az elsõ vizsgálat alkalmával a fénytörési hiba +5 és –6 dioptria határok között legyen [lásd a IV. Fejezet

13. Függelék 2. (a) pontját].

(ii) Az orvosi minõsítést megújító/meghosszabbító vizsgálatok alkalmával, amennyiben a vizsgált

személy a hatóság elõtt sikeresen bizonyította jártasságát, akkor a szolgálat mérlegelheti az

alkalmasságot +5 dioptria vagy –6 dioptriát meg nem haladó nagyfokú miópiás fénytörési hiba

esetén [lásd a IV. Fejezet 13. Függelék 2. (b) pontját].

(iii) Nagy mértékû refrakciós hiba esetén a vizsgált személy használjon kontakt vagy könnyített és

elvékonyított lencsét.

(2) Astigmia

(i) Az elsõ vizsgálat alkalmával az astigmia mértéke nem haladhatja meg a 2.0 dioptriát.

(ii) Az orvosi minõsítést megújító/meghosszabbító vizsgálatok alkalmával, amennyiben a vizsgált

személy a hatóság elõtt sikeresen bizonyította jártasságát, akkor a szolgálat mérlegelheti az

alkalmasságot, ha az astigmia mértéke nem haladja meg a 3.0 dioptriát.

(3) A keratokónusz kizáró ok. A szolgálat mérlegelheti a minõsítés megújítását, ha a vizsgált személy eleget tesz

a IV. Fejezet 13. Függelék 3. pontja követelményeinek.

(4) Anisometropia

(i) Az elsõ vizsgálat alkalmával a két szem közötti refrakciós hiba (anisometropia) nem haladhatja meg a

2.0 dioptriát.

(ii) Az orvosi minõsítést megújító/meghosszabbító vizsgálatok alkalmával, amennyiben a vizsgált

személy a hatóság elõtt sikeresen bizonyította jártasságát, akkor a szolgálat mérlegelheti az

alkalmasságot, ha a két szem közötti refrakciós hiba mértéke nem haladja meg a 3 dioptriát.

(5) A presbiópia változását minden repülõorvosi vizsgálat alkalmával ellenõrizni kell.

(6) A vizsgált személynek szemüveggel vagy anélkül olvasnia kell tudni 30–50 cm-rõl az N5 (vagy annak

megfelelõ), illetve az N14 (vagy annak megfelelõ) méretû írásjeleket 100 cm távolságról, ha szükséges

korrekciós üveggel [lásd a JAR-FCL 3.220 (g) pontot].

c) A kétszemes látás jelentõs zavara esetén a vizsgált személy nem alkalmas (lásd a IV. Fejezet 13. Függelék 4.

pontját).

d) Kettõslátás esetén a vizsgált személy nem alkalmas.
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e) A szemizmok együttmûködési zavara esetén (heterofória) a vizsgált személy nem alkalmas, amennyiben a fória

mértéke meghaladja a következõ értékeket:

2. 0 dioptria hiperfória/6 m-en vizsgálva,

10.0 dioptria esofória/6 m-en vizsgálva,

8. 0 dioptria exofória/6 m-en vizsgálva,

1. 0 dioptria hiperfória/33 cm-en vizsgálva,

8. 0 dioptria esofória/33 cm-en vizsgálva,

12.0 dioptria exofória/33 cm-en vizsgálva.

Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a fúziós készség megakadályozza az asztenopiát és kettõslátást

(lásd a IV. Fejezet 13. Függelék 5. pontját).

f) Kóros látótér esetén a vizsgált személy nem alkalmas (lásd a IV. Fejezet 13. Függelék 4. pontját).

g) (1) Amennyiben a megfelelõ látóélesség csak korrekcióval érhetõ el, a szemüvegnek/kontaktlencsének

optimális látóélességet kell biztosítania, jól viselhetõnek és alkalmasnak kell lennie a szakszolgálati

feladatok ellátására. Kizárólag monofokális és a távollátást javító kontaktlencse viselhetõ. Orthokeratologiai

lencsék nem használhatók.

(2) A korrekciós lencsének minden távolságra megfelelõ látóélességet kell biztosítania. Egy szemüveg

használatával teljesíteni kell tudni mindhárom távolság látóélesség követelményeit.

(3) Repülési célra csak monofokális és nem színezett kontaktlencse használható.

(4) A megfelelõ tartalék szemüveg készenlétben tartása szükséges a szakszolgálati feladatok végzése során.

h) Szemészeti mûtétek

(1) A látóélességet javító mûtét kizáró okot jelent. Az alkalmas minõsítést a szolgálat mérlegelheti (lásd a

IV. Fejezet 13. Függelék 6. pontját).

(2) A katarakta mûtét, retina sebészi kezelése és a glaukóma miatti mûtét kizáró okot jelent. A minõsítés

meghosszabbításakor/megújításakor a szolgálat mérlegelheti az alkalmas minõsítést (lásd a IV. Fejezet

13. Függelék 7. pontját).

14. A színlátás követelményei (JAR – FCL 3.225)

a) Az ép színlátás feltétele, hogy a vizsgált személy hibátlanul olvassa az Ishihara táblákat, vagy igazolható legyen

Nagel-féle anomaloszkóppal a normál trikromázia (lásd a IV. Fejezet 14. Függelék 1. pontját).

b) A vizsgált személynek legyen ép a színlátása vagy legyen színbiztos. Az elsõ vizsgálat alkalmával el kell végezni az

Ishihara tesztet. Amennyiben a vizsgált személy téveszt az Ishihara táblák olvasásakor, akkor mondható

színbiztosnak, ha megfelel a szolgálat által elfogadott részletes színfelismerési teszteknek (anomaloszkópia vagy

standardizált színes lámpa tesztek) (lásd a IV. Fejezet 14. Függelék 2. pontját). Meghosszabbító vagy megújító

vizsgálat alkalmával a színlátást csak klinikai indikáció alapján kell vizsgálni.

c) Az a vizsgált személy, aki az elfogadott színfelismerési tesztek során nem bizonyul színbiztosnak, nem alkalmas.

15. Fül-Orr-Gégészeti követelmények (JAR – FCL 3.230)

a) Az 1. Egészségügyi Osztályú minõsítésre elõször jelentkezõnél vagy a már minõsítéssel rendelkezõnél nem állhat

fenn az alábbi elváltozások egyike sem, mely kiterjedésénél vagy jellegénél fogva akadályozhatja a szakszolgálati

feladatok biztonságos végrehajtását. Ide sorolandók az orr, fül, melléküregek és garat (ideértve a szájüreget,

fogakat és a gégét is) funkciózavarai, azok elváltozásai, veleszületett vagy szerzett, akut vagy krónikus, illetve

baleset vagy mûtét utáni állapotai.

b) Kibõvített fül-orr-gégészeti vizsgálatot kell végezni az elsõ orvosi minõsítés kiadásakor, majd klinikai javaslat

esetén (a kibõvített vizsgálat részletezését lásd a IV. Fejezet 15. Függelék 1. és 2. pontjánál). A vizsgálat a

következõkbõl álljon:

(1) kórelõzmény;

(2) a következõ klinikai vizsgálatok: otoszkópia, rhinoszkópia, továbbá a száj- és garatüreg vizsgálata;

(3) timpanometria vagy ezzel egyenértékû vizsgálat;

(4) az egyensúlyrendszer klinikai vizsgálata.

Minden kórós vagy kétes fül-orr-gégészeti esetet a szolgálat által elfogadott szakorvos véleményezze.

c) Az orvosi minõsítés megújításakor a rutin fül-orr-gégészeti vizsgálatot minden alkalommal el kell végezni (lásd a

IV. Fejezet 15. Függelékét).

d) A következõ betegségek kizáró okot jelentenek:

(1) a közép- és belsõfül akut vagy krónikus, klinikailag aktív betegsége;

(2) a dobhártya állandó perforációja vagy funkciózavara (IV. Fejezet 15. Függelék 3. pontja);
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(3) a vesztibuláris funkció zavara (IV. Fejezet 15. Függelék 4. pontja);

(4) az orrlégzés jelentõs akadályozottsága vagy az orrmelléküregek funkciózavara;

(5) a szájüreg és a felsõ légutak súlyos akut vagy krónikus gyulladásai, illetve kiterjedt rosszindulatú daganatai;

(6) a beszéd, illetve hangképzés jelentõs zavara.

16. A hallás követelményei (JAR – FCL 3.235)

a) A hallást minden alkalommal meg kell vizsgálni. A vizsgált személy mindkét fülén külön-külön vizsgálva, pontosan

értse a társalgási beszédet 2 m távolságról, háttal fordulva a vizsgálónak.

b) Tiszta hang audiometriát kell végezni az elsõ vizsgálat alkalmával, ezt követõen a 40. életévig 5 évente, a 40. életév

felett pedig 2 évente (lásd a IV. Fejezet 16. Függelék 1. pontját).

c) A halláscsökkenés egyik fülön sem lehet nagyobb 35 dB (HL)-nél az 500, 1000 és 2000 Hz, illetve 50 dB (HL)-nél a

3000 Hz frekvencián.

d) Hypacusis esetén az orvosi minõsítés megújításakor és meghosszabbításakor a szolgálat alkalmasnak minõsítheti

a vizsgált személyt, amennyiben a beszédaudiometriás vizsgálat megfelelõ hallásteljesítményt bizonyít (lásd a

IV. Fejezet 16. Függelék 2. pontját).

17. Pszichológiai követelmények (JAR – FCL 3.240)

a) Az 1. Osztályú minõsítésre elõször jelentkezõnél vagy a már orvosi minõsítéssel rendelkezõnél nem állhat fenn

olyan pszichológiai eltérés (lásd a IV. Fejezet 17. Függelék 1. pontját), mely feltehetõleg akadályozza a

szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását. A pszichológiai vizsgálatot – kellõ indikáció alapján – a szolgálat

rendelheti el, mely lehet része vagy kiegészítõje a pszichiátriai vagy neurológiai vizsgálatnak is (lásd a IV. Fejezet

17. Függelék 2. pontját).

b) A pszichológiai vizsgálatot a szolgálat által elfogadott pszichológus végezze.

c) A pszichológiai vizsgálatról a pszichológus írásos összefoglalót küldjön a szolgálat részére, mely tartalmazza

véleményét és esetleges javaslatait is.

18. Bõrgyógyászati követelmények (JAR – FCL 3.245)

a) Az 1. Egészségügyi Osztályú minõsítésért elõször jelentkezõnél vagy a már orvosi minõsítéssel rendelkezõnél nem

állhat fenn olyan diagnosztizált bõrgyógyászati elváltozás, mely feltehetõleg akadályozza a szakszolgálati

feladatok biztonságos ellátását.

b) A következõ betegségek esetén részletes szakorvosi vizsgálat szükséges (lásd a IV. Fejezet 18. Függelékét):

(1) exogén vagy endogén ekcéma,

(2) súlyos pszoriázis,

(3) bakteriális fertõzés,

(4) gyógyszerek okozta bõrelváltozások,

(5) bullózus kiütések,

(6) a bõr rosszindulatú elváltozásai,

(7) allergiás bõrkiütések.

19. Onkológia (JAR – FCL 3.246)

a) Az 1. Osztályú orvosi minõsítésre elõször jelentkezõnél vagy a már orvosi minõsítéssel rendelkezõnél nem állhat

fenn olyan diagnosztizált elsõdleges vagy szekunder rosszindulatú betegség, mely feltehetõleg akadályozza a

szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását.

b) A rosszindulatú betegség kezelése után a vizsgált személy a IV. Fejezet 19. Függeléke szerint minõsíthetõ.

II. FEJEZET

A 2. Egészségügyi Osztály követelményei

A JAR-FCL 3 C/ Alfejezet szerint

1. A szív- és érrendszer – Vizsgáló eljárások (JAR – FCL 3.250)

a) A 2. Osztályú orvosi minõsítésre elõször jelentkezõnél vagy a már orvosi minõsítéssel rendelkezõnél nem állhat

fenn olyan veleszületett vagy szerzett szív- és érrendszeri betegség, mely feltehetõleg akadályozza a

szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását.

b) 12 elvezetéses nyugalmi EKG felvétel és lelet szükséges az elsõ orvosi minõsítés kiadásakor, ezt követõen pedig a

40. életév utáni elsõ vizsgálatkor.

c) Terheléses EKG vizsgálatot csak klinikai indikáció esetén kell végezni a IV. Fejezet 1. Függelék 1. pontja szerint.
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d) A nyugalmi és a terheléses EKG vizsgálatot a repülõorvos leletezze vagy a szolgálat által elfogadott szakorvos.

e) Amennyiben 2 vagy több rizikófaktor (dohányzás, magas vérnyomás, cukorbetegség, elhízás stb.) áll fenn, a

vizsgált személynél szérum lipid és szérum koleszterin vizsgálatot kell végezni az elsõ minõsítés kiadásakor, illetve

a 40. életév betöltését követõ elsõ vizsgálat alkalmával, valamint klinikai indikáció esetén.

1.1. Vérnyomás (JAR – FCL 3.255)

a) A vérnyomást minden vizsgálat alkalmával a IV. Fejezet 1. Függelék 3. pontja szerint kell mérni.

b) Amennyiben a vérnyomás a vizsgálat alkalmával következetesen, kezeléssel vagy kezelés nélkül meghaladja a 160

Hgmm-es szisztolés, illetve 95 Hgmm-es diasztolés értéket, a vizsgált személyt nem alkalmasnak kell minõsíteni.

c) A vérnyomáscsökkentõ terápiának összeegyeztethetõnek kell lennie a szakszolgálati feladatok biztonságos

ellátásával és meg kell felelni a IV. Fejezet 1. Függelék 4. pontjának is. A terápiás beállítás idejére ideiglenesen nem

alkalmas a vizsgált személy annak megállapítására, hogy nincs jelentõs mellékhatása a gyógykezelésnek.

d) Tüneteket okozó hypotonia esetén a vizsgált személy nem alkalmas.

1.2. Koszorúsér betegség (JAR – FCL 3.260)

a) Ischémiás szívbetegség gyanúja esetén a vizsgálatra jelentkezõt ki kell vizsgálni. Kismértékû, tünetmentes,

gyógyszeres kezelést nem igénylõ koszorúsér-elváltozás esetén a szolgálat mérlegelheti az alkalmasságot,

amennyiben a IV. Fejezet 1. Függelék 5. pontja szerinti vizsgálatok eredménye kielégítõ.

b) Tünetet okozó koszorúsér-betegség vagy gyógyszeres kezelést igénylõ tünetek esetén a vizsgált személy nem

alkalmas.

c) A 2. Egészségügyi Osztályban minõsítésre jelentkezõnél ischémiás történés után (ilyenek a szívizominfarktus,

angina, jelentõs ritmuszavar vagy szívelégtelenség, illetve a koszorúsér keringését helyreállító bármely

beavatkozás) a szolgálat mérlegelheti az alkalmas minõsítést, amennyiben a IV. Fejezet 1. Függelék 6. pontja

szerinti vizsgálatok eredménye kedvezõ.

1.3. Ritmus- és vezetési zavarok (JAR – FCL 3.265)

a) A tartós vagy idõnként jelentkezõ, klinikai tünetekkel járó szupraventrikuláris tachykardia, szinoatriális

diszfunkció esetén a vizsgált személy nem alkalmas. A szolgálat mérlegelheti az alkalmas minõsítést a IV. Fejezet

1. Függelék 7. pontja szerint.

b) Tünetmentes szinus bradikardia vagy szinus tachykardia esetén a vizsgált személy alkalmasnak minõsíthetõ,

amennyiben más kóros elváltozás nem áll a háttérben.

c) Tünetmentes egygócú szupraventrikuláris vagy ventrikuláris extraszisztólék nem jelentenek alkalmatlanságot.

A gyakori és komplex formában jelentkezõ extraszisztólék esetén kardiológiai kivizsgálás szükséges a IV. Fejezet

1. Függelék 7. pontja szerint.

d) Egyéb rendellenesség hiányában az inkomplett szárblokk vagy stabil bal tengelyállás alkalmasnak minõsíthetõ.

e) Komplett jobb-szárblokk esetén kardiológiai kivizsgálás szükséges az elsõ észleléskor, valamint ezt követõen a

IV. Fejezet 1. Függelék 7. pontja szerint.

f) Komplett bal-szárblokk esetén a vizsgált személyt nem alkalmasnak kell minõsíteni. Az alkalmas minõsítést

mérlegelheti a szolgálat a IV. Fejezet 1. Függelék 7. pontja szerint.

g) I. fokú és Mobitz 1. típusú A-V block esetén, kóros eltérések hiányában mérlegelhetõ az alkalmas minõsítés. Mobitz

2. típusú vagy teljes A-V block esetén a vizsgált személy nem alkalmas. Az alkalmas minõsítést mérlegelheti a

szolgálat a IV. Fejezet 1. Függelék 7. pontja szerint.

h) A széles és/vagy keskeny QRS komplexusokkal járó tachykardia esetén a vizsgált személy nem alkalmas. Az

alkalmas minõsítést mérlegelheti a szolgálat a IV. Fejezet 1. Függelék 7. pontja szerint.

i) Kamrai praeexcitáció esetén a vizsgált személy nem alkalmas. Az alkalmas minõsítést mérlegelheti a szolgálat a

IV. Fejezet 1. Függelék 7. pontja szerint.

j) Endokardiális pacemakerrel a vizsgált személy nem alkalmas. Az alkalmas minõsítést mérlegelheti a szolgálat a

IV. Fejezet 1. Függelék 7. pontja szerint.

k) Ablációs therápia után a vizsgált személy nem alkalmas. Az alkalmas minõsítést mérlegelheti a szolgálat a

IV. Fejezet 1. Függelék 7. pontja szerint.

1.4. Általános irányelvek (JAR – FCL 3.270)

a) Perifériás artériás betegség esetén, mûtét elõtt vagy után a vizsgált személy nem alkalmas. Amennyiben nem áll

fenn jelentõs funkcionális károsodás, a szolgálat mérlegelheti az alkalmas minõsítést a IV. Fejezet 1. Függelék 5. és

6. pontja szerint.

b) A mellkasi vagy hasi aorta aneurizma mûtéte elõtt vagy után a vizsgált személy nem alkalmas. Infra-renális hasi

aorta aneurizma esetén a szolgálat mérlegelheti az alkalmas minõsítést a IV. Fejezet 1. Függelék 8. pontja szerint.
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c) Bármilyen jelentõs szívbillentyû hiba esetén a vizsgált személy nem alkalmas.

(1) Kisfokú szívbillentyû elváltozás esetén a vizsgált személyt alkalmasnak minõsítheti a szolgálat, amennyiben

klinikai állapota eleget tesz a IV. Fejezet 1. Függelék 9. (a) és (b) pontjában foglaltaknak.

(2) Szívbillentyû beültetés/plasztika után a vizsgált személy nem alkalmas. A szolgálat mérlegelheti az alkalmas

minõsítést, amennyiben a klinikai állapot eleget tesz a IV. Fejezet 1. Függelék 9. (c) pontjában foglaltaknak.

d) A szisztémás alvadásgátló kezelés kizáró ok. Azt a vizsgált személyt, aki átmeneti ideig részesült alvadásgátló

kezelésben, a szolgálat alkalmasnak minõsítheti, amennyiben klinikai állapota eleget tesz a IV. Fejezet 1. Függelék

10. pontjában foglaltaknak.

e) A szívburok, szívizom vagy az endokardium minden eddig nem érintett rendellenessége kizáró ok. A szolgálat

mérlegelheti az alkalmas minõsítést az állapot teljes rendezõdése után, amennyiben a kardiológiai kivizsgálás

igazolja, hogy a vizsgált személy állapota eleget tesz a IV. Fejezet 1. Függelék 11. pontjában foglaltaknak.

f) A szív veleszületett fejlõdési rendellenessége, mûtét elõtt vagy után kizáró okot jelent. A szolgálat mérlegelheti az

alkalmas minõsítést a IV. Fejezet 1. Függelék 12. pontjában foglaltak szerint.

g) A szív- és tüdõtranszplantáció kizáró ok.

h) A vizsgált személy anamnézisében szereplõ ismételten fellépõ vasovagalis syncope kizáró okot jelent. A szolgálat

mérlegelheti az alkalmasságot, amennyiben az elõzményi adatok arra utalnak, hogy a vizsgált személy egészségi

állapota megfelel a IV. Fejezet 1. Függelék 13. pontjában foglaltaknak.

2. Légzõszervek

2.1. Általános irányelvek (JAR – FCL 3.275)

a) A 2. Osztályú orvosi minõsítésre elõször jelentkezõnél vagy a már orvosi minõsítéssel rendelkezõnél nem állhat

fenn a légzõszervek olyan veleszületett vagy szerzett elváltozása, mely feltehetõleg akadályozza a szakszolgálati

feladatok biztonságos ellátását.

b) A hát/mell irányú mellkas röntgen vizsgálat csak klinikai kép vagy epidemiológiai adatok alapján követelhetõ

meg.

c) Légzésfunkciós vizsgálat elvégzése klinikai javaslat esetén szükséges (lásd a IV. Fejezet 2. Függelék 1. pontját).

Jelentõs légzésfunkció károsodás esetén a vizsgált személy nem alkalmas (lásd a IV. Fejezet 2. Függelék 1. pontját).

2.2. Kóresetek (JAR – FCL 3.280)

a) Krónikus obstruktív légúti megbetegedés kizáró okot jelent.

A légzésfunkció enyhe fokú károsodása esetén a vizsgált személy alkalmasnak minõsíthetõ.

b) Gyógyszeres kezelést igénylõ asthma esetén a vizsgált személyt a IV. Fejezet 2. Függelék 2. pontja alapján kell

minõsíteni.

c) A légzõszervek aktív gyulladásos betegségei esetén ideiglenesen nem alkalmas a vizsgált személy.

d) Aktív szarkoidozis esetén a vizsgált személyt nem alkalmasnak kell minõsíteni (lásd a IV. Fejezet 2. Függelék

3. pontját).

e) Spontán pneumothorax után a vizsgált személyt a IV. Fejezet 2. Függelék 4. pontja szerint elvégzett vizsgálatok

alapján kell minõsíteni.

f) Nagy mellkasi mûtétet követõen az alkalmasságot legkevesebb 3 hónap után lehet mérlegelni, amennyiben a

mûtét utáni állapot feltehetõen már nem akadályozza a szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását (lásd a

IV. Fejezet 2. Függelék 5. pontját).

g) A kezeléssel nem befolyásolható légzési apnoe kizáró okot jelent.

3. Emésztõszervek

3.1. Általános irányelvek (JAR – FCL 3.285)

A 2. Osztályú orvosi minõsítésre elõször jelentkezõnél vagy a már orvosi minõsítéssel rendelkezõnél nem állhat fenn az

emésztõ szervrendszer olyan funkcionális vagy szervi elváltozása, amely feltehetõleg akadályozza a szakszolgálati

feladatok biztonságos ellátását.

3.2. Kóresetek (JAR – FCL 3.290)

a) Visszatérõ, gyógyszeres kezelést igénylõ, diszpepsziás betegséggel vagy hasnyálmirigy gyulladással a jelentkezõ

nem alkalmas a IV. Fejezet 3. Függelék 1. pontja függvényében.

b) A véletlenszerûen felfedezett epekövesség eseteit a szolgálat a IV. Fejezet 3. Függelék 2. pontja szerint minõsíti.

c) A vizsgált személyt nem alkalmasként kell minõsíteni, amennyiben krónikus bélgyulladás áll fenn vagy szerepel az

anamnézisben (lásd a IV. Fejezet 3. Függelék 3. pontját).

d) A vizsgált személynek nem lehet olyan jellegû sérve, mely a cselekvõképesség beszûkülésének veszélyével járhat.
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e) Alkalmatlanságot jelent az emésztõrendszer minden mûtéti vagy betegség utáni szövõdményes esete, ami

veszélyeztetheti a szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását, különös tekintettel szûkület vagy kompresszió

miatti passzázs akadályokra.

f) Az emésztõrendszeren végzett mûtétek után – ideértve egyes részek teljes vagy részleges eltávolítását,

áthelyezését is – a vizsgált személyt legkorábban 3 hónap múlva lehet minõsíteni, illetve akkor, amikor állapota

stabilizálódott és valószínûleg nem veszélyezteti a szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását (lásd a IV. Fejezet

3. Függelék 4. pontját).

4. Az anyagcsere, táplálkozás és hormonális rendszer betegségei (JAR – FCL 3.295)

a) A 2. Osztályú orvosi minõsítésre elõször jelentkezõnél vagy a már orvosi minõsítéssel rendelkezõnél nem állhat

fenn olyan funkcionális, illetve szervi jellegû anyagcsere, táplálkozási vagy hormonális betegség, mely

feltehetõleg akadályozza a szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását.

b) Azok a vizsgált személyek, akiknél anyagcsere, táplálkozási vagy hormonális rendellenesség áll fenn, a IV. Fejezet

4. Függelék 1. és 4. pontja szerint minõsíthetõk.

c) Diabetes mellitus esetén csak a IV. Fejezet 4. Függelék 2. és 3. pontjának megfelelõen történhet a minõsítés.

d) Inzulin terápia esetén a vizsgált személy nem alkalmas.

e) Amennyiben a Testtömeg Index (BMI) > 35, csak akkor minõsíthetõ alkalmasnak a vizsgált személy, ha a túlsúly

feltehetõleg nem akadályozza a szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását, és a szív- és érrendszeri

rizikófaktorok átvizsgálása kedvezõ eredményû (lásd a IV. Fejezet 9. Függelék 1. pontját).

5. Vérképzõ rendszer (JAR – FCL 3.300)

a) A 2. Osztályú orvosi minõsítésre elõször jelentkezõnél vagy a már orvosi minõsítéssel rendelkezõnél nem állhat

fenn olyan hematológiai elváltozás, mely befolyásolhatja a szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását.

b) Hemoglobin meghatározást az elsõ orvosi minõsítéshez kell végezni. Kóros hemoglobin érték esetén a

jelentkezõt ki kell vizsgálni. 32% alatti hematokrit érték esetén a jelentkezõ nem alkalmas (lásd a IV. Fejezet

5. Függelék 1. pontját).

c) Sarlósejtes anémia esetén a vizsgált személy nem alkalmas (lásd a IV. Fejezet 5. Függelék 1. pontját).

d) A nyirokcsomók jelentõs lokális vagy generalizált megnagyobbodása és vérképzõ szervi megbetegedés esetén a

vizsgált személy nem alkalmas (lásd a IV. Fejezet 5. Függelék 2. pontját).

e) Akut leukémia esetén a vizsgált személy nem alkalmas. Stabil remisszió esetén a szolgálat mérlegelheti az

alkalmas minõsítést. Bizonyított stabil idõszak után a szolgálat mérlegelheti az alkalmas minõsítést. Lásd a

IV. Fejezet 5. Függelék 3. pontjánál.

f) Lépmegnagyobbodás esetén a vizsgált személy nem alkalmas (lásd a IV. Fejezet 5. Függelék 4. pontját).

g) Policitémia esetén a vizsgált személy nem alkalmas (lásd a IV. Fejezet 5. Függelék 5. pontját).

h) Alvadási zavar esetén a vizsgált személy nem alkalmas (lásd a IV. Fejezet 5. Függelék 6. pontját).

6. Húgyúti szervek (JAR – FCL 3.305)

a) A 2. Osztályú orvosi minõsítésre elõször jelentkezõnél vagy a már orvosi minõsítéssel rendelkezõnél nem állhat

fenn a húgyúti vagy környéki szervek olyan funkcionális vagy szervi elváltozása, mely befolyásolhatja a

szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását.

b) Az organikus vesebetegség bármely tünete esetén a vizsgált személy nem alkalmas. Minden vizsgálat alkalmával

vizeletvizsgálatot kell végezni. A vizeletben nem lehet kóros elem. Különös figyelemmel kell lenni a húgyúti

rendszer és a nemi szervek betegségeire (lásd a IV. Fejezet 6. Függelék 1. pontját).

c) Kimutatott vesekövesség esetén a jelentkezõ nem alkalmas (lásd a IV. Fejezet 6. Függelék 2. pontját).

d) A vese vagy húgyúti rendszer betegsége vagy mûtéte utáni szövõdmény esetén, különösen, ha az szûkület vagy

kompresszió okozta passzázs zavarral jár, a vizsgált személy nem alkalmas. Nefrectomia után, ha az állapot

kompenzált, és nem jár magas vérnyomással vagy urémiával, mérlegelhetõ az alkalmasság (lásd a IV. Fejezet 6.

Függelék 3. pontját).

e) Húgyúti szervek kiterjedt mûtéte után vagy azok részleges vagy teljes csonkolása, áthelyezése után a vizsgált

személy legalább 3 hónapig nem alkalmas, illetve addig, amíg állapota teljesen nem rendezõdik és teszi lehetõvé

a szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását (lásd a IV. Fejezet 6. Függelék 3. és 4. pontját).

7. Nemi úton terjedõ és más fertõzõ betegségek (JAR – FCL 3.310)

a) A 2. Osztályú orvosi minõsítésre elõször jelentkezõnél vagy a már orvosi minõsítéssel rendelkezõnél nem

szerepelhet a kórelõzményben vagy nem állhat fenn nemi úton terjedõ vagy más fertõzõ betegség, mely

feltehetõleg akadályozza a szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását.
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b) Különös figyelemmel kell kísérni azokat az eseteket, amikor az alábbiak szerepelnek a kórelõzményben vagy ezek

klinikai gyanúja merül fel (lásd a IV. Fejezet 7. Függelékét):

(1) HIV pozitivitás,

(2) immunrendszer zavara,

(3) fertõzõ májgyulladás,

(4) szifilisz.

8. Nõgyógyászat és szülészet (JAR – FCL 3.315)

a) A 2. Osztályú orvosi minõsítésre elõször jelentkezõnél vagy a már orvosi minõsítéssel rendelkezõnél nem állhat

fenn olyan funkcionális, illetve szervi jellegû nõgyógyászati elváltozás, mely feltehetõleg akadályozza a

szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását.

b) Súlyos, gyógykezelésre nem reagáló menstruációs panaszok esetén a vizsgált személy nem alkalmas.

c) A terhesség kizáró okot jelent. Amennyiben a nõgyógyászati vizsgálat során teljesen normál terhességet

állapítottak meg, a vizsgált személy alkalmasnak minõsíthetõ a 26. terhességi hétig, a IV. Fejezet 8. Függelék

1. pontja szerint. Szülés vagy terhesség megszakítása után az állapot teljes rendezõdése esetén a szakszolgálati

tevékenység újra kezdhetõ.

d) Kiterjedt nõgyógyászati mûtét után a vizsgált személy 3 hónapig nem alkalmas, illetve addig, amíg állapota

teljesen nem rendezõdik és teszi lehetõvé a szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását (lásd a IV. Fejezet

8. Függelék 2. pontját).

9. Mozgásszervi követelmények (JAR – FCL 3.320)

a) A 2. Osztályú orvosi minõsítésre elõször jelentkezõnél vagy a már orvosi minõsítéssel rendelkezõnél nem állhat

fenn a csontrendszer, ízületek, izmok vagy inak olyan veleszületett vagy szerzett betegsége, mely feltehetõleg

akadályozza a szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását.

b) A vizsgált személy rendelkezzék megfelelõ ülõ magassággal, kéz- és lábhosszal, izomerõvel a szakszolgálati

feladatok biztonságos ellátásához (lásd a IV. Fejezet 9. Függelék 1. pontját).

c) A vizsgált személy mozgásszervi funkciói legyenek szabadok. A csontrendszer, ízületek, izmok vagy inak

veleszületett elváltozásai vagy betegségek, sérülések utáni jelentõs funkció beszûkülés esetén a minõsítést a

IV. Fejezet 9. Függelék 1., 2. és 3. pontjával összhangban kell végezni.

10. Pszichiátriai követelmények (JAR – FCL 3.325)

a) A 2. Osztályú orvosi minõsítésre elõször jelentkezõnél nem szerepelhet a kórelõzményben, vagy nem állhat fenn

semmiféle öröklött vagy szerzett, akut vagy krónikus pszichiátriai betegség vagy rendellenesség, mely

feltehetõleg akadályozza a szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását.

b) Különös figyelemmel kell lenni a következõ kóresetekre (lásd a IV. Fejezet 10. Függelékét):

(1) schizofrénia, schizotípia vagy téves eszmékkel járó betegségek;

(2) hangulati élet zavara;

(3) neurotikus, stresszel kapcsolatos és szomatoform betegségek;

(4) személyiség zavarok;

(5) organikus mentális rendellenesség;

(6) alkohol okozta mentális- vagy magatartászavar;

(7) pszichotróp szerek használata vagy abúzusa.

11. Neurológiai követelmények (JAR – FCL 3.330)

a) A 2. Osztályú orvosi minõsítésre elõször jelentkezõnél vagy a már orvosi minõsítéssel rendelkezõnél nem állhat

fenn semmilyen funkcionális, illetve szervi jellegû neurológiai betegség, mely feltehetõleg akadályozza a

szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását.

b) Különös figyelemmel kell kísérni a következõ klinikai eseteket (lásd a IV. Fejezet 11. Függelékét):

(1) idegrendszer progresszív betegségei,

(2) epilepszia és az egyéb eredetû tudatzavarok,

(3) cerebrális funkciózavarra fokozottan hajlamosító állapotok,

(4) traumás fejsérülés,

(5) gerincvelõ vagy a perifériás idegrendszer sérülése.

12. Szemészeti követelmények (JAR – FCL 3.335)

a) A 2. Osztályú orvosi minõsítésre elõször jelentkezõnél vagy a már orvosi minõsítéssel rendelkezõnél nem állhat

fenn a szem, illetve a szem védõszerveinek veleszületett vagy szerzett, akut vagy krónikus funkciózavara, illetve

mûtét/baleset utáni állapota, mely feltehetõleg akadályozza a szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását.
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b) Szemészeti vizsgálatot szükséges végezni az elsõ vizsgálat alkalmával a szolgálat által elfogadott szakorvosnál

(minden kóros vagy kétes esetet a szolgálat által elfogadott szemész szakorvos véleményezze) [lásd a IV. Fejezet

12. Függelék 1. (b) pontját], mely a következõkbõl áll:

(1) kórelõzmény;

(2) látóélesség közelre, közbensõ távolságra és távolra: korrekció nélkül; a legjobb optikai korrekcióval, ha

szükséges;

(3) szemmozgások és kétszemes látás;

(4) színlátás;

(5) látótér;

(6) a szem külsõ vizsgálata, anatómiai viszonyok, törõközegek és szemfenék vizsgálat.

c) A szem rutinvizsgálatát a repülõorvos is végezheti. Minden megújító és meghosszabbító vizsgálat alkalmával el

kell végezni [lásd a IV. Fejezet 12. Függelék 2. pontját] a következõket:

(1) kórelõzmény;

(2) látóélesség közelre, közbensõ távolságra és távolra: korrekció nélkül; a legjobb optikai korrekcióval, ha

szükséges;

(3) a szem külsõ vizsgálata, anatómiai viszonyok, törõközegek és szemfenék vizsgálat;

(4) klinikai indikáció alapján további vizsgálatok (lásd a IV. Fejezet 12. Függelék 4. pontját).

13. A látóélesség követelményei (JAR – FCL 3.340)

a) Távoli látóélesség. A távoli látóélesség mindkét szemen külön-külön, legalább 6/12 (0.5) legyen, korrekcióval vagy

anélkül, és a két szemes látóélesség legalább 6/6 (1.0) legyen [lásd a JAR-FCL 3.340 (f) pontot]. A korrekció nélküli

látóélességre nincs küszöbérték.

b) Fénytörés. A fénytörési hiba azon dioptriában kifejezett érték, mely jelzi az emmetrópiától való eltérést a

legnagyobb ametróp meridiánon. A fénytörést az általánosan elfogadott módszerrel kell mérni (lásd a IV. Fejezet

13. Függelék 1. pontját). A vizsgált személy, a fénytörési hibát tekintve, a következõ követelmények teljesülése

esetén alkalmas:

(1) Fénytörési hiba

(i) Az elsõ vizsgálat alkalmával a fénytörési hiba nem lehet nagyobb mint +5 és –8 dioptria [lásd a

IV. Fejezet 13. Függelék 2. (c) pontját].

(ii) Az orvosi minõsítést meghosszabbító/megújító vizsgálatok alkalmával, amennyiben a vizsgált

személy a hatóság elõtt sikeresen bizonyította jártasságát, akkor a szolgálat mérlegelheti az

alkalmasságot, ha a fénytörési hiba nem haladja meg a +5 és –8 dioptria közötti értéket [lásd a

IV. Fejezet 13. Függelék 2. (c) pontját].

(iii) Nagy mértékû refrakciós hiba esetén a vizsgált személy használjon kontakt vagy könnyített és

elvékonyított lencsét.

(2) Astigmia

(i) Az elsõ vizsgálat alkalmával az astigmia mértéke nem haladhatja meg a 3.0 dioptriát.

(ii) Az orvosi minõsítést meghosszabbító/megújító vizsgálatok alkalmával, amennyiben a vizsgált

személy a hatóság elõtt sikeresen bizonyította jártasságát, akkor a szolgálat mérlegelheti az

alkalmasságot, ha az astigmia mértéke meghaladja a 3.0 dioptriát.

(3) A keratokónusz kizáró ok. A szolgálat mérlegelheti az alkalmas minõsítést, ha a vizsgált személy eleget tesz a

látóélesség követelményeinek (lásd a IV. Fejezet 13. Függelék 3. pont).

(4) Tompalátás esetén, a tompalátó szemen legalább 6/18 (0.32) látóélesség szükséges. A vizsgált személy

akkor minõsíthetõ alkalmasnak, ha a másik szemen a látóélesség, korrekcióval vagy anélkül, legalább 6/6

(1.0) és nincs kimutatható kóros elváltozás.

(5) Anisometropia

(i) Az elsõ vizsgálat alkalmával a két szem közötti refrakciós hiba (anisometropia) nem haladhatja meg a

3.0 dioptriát.

(ii) Az orvosi minõsítést meghosszabbító/megújító vizsgálatok alkalmával, amennyiben a vizsgált

személy a hatóság elõtt sikeresen bizonyította jártasságát, akkor a szolgálat mérlegelheti az

alkalmasságot, ha a két szem közötti refrakciós hiba mértéke meghaladja a 3.0 dioptriát.

Kontaktlencse viselése kötelezõ, ha a két szem közötti refrakciós hiba meghaladja a 3.0 dioptriát.

(6) A presbiópia változását minden repülõorvosi vizsgálat alkalmával ellenõrizni kell.
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(7) A vizsgált személynek szemüveggel vagy anélkül olvasnia kell tudni 30–50 cm-rõl az N5 (vagy annak

megfelelõ), illetve az N14 (vagy annak megfelelõ) méretû írásjeleket 100 cm távolságról, ha szükséges

korrekciós üveggel [lásd a JAR-FCL 3.340 (f) pontot].

c) A kétszemes látás jelentõs zavara esetén a vizsgált személy nem alkalmas (lásd a IV. Fejezet 13. Függelék

4. pontját).

d) Kettõslátás esetén a vizsgált személy nem alkalmas.

e) Kóros látótér esetén a vizsgált személy nem alkalmas (lásd a IV. Fejezet 13. Függelék 4. pontját).

f) (1) Amennyiben a megfelelõ látóélesség csak korrekcióval érhetõ el, a szemüvegnek/kontaktlencsének

optimális látóélességet kell biztosítania, jól viselhetõnek és alkalmasnak kell lennie a szakszolgálati

feladatok ellátására. Kizárólag monofokális és a távollátást javító kontaktlencse viselhetõ. Orthokeratologiai

lencsék nem használhatók.

(2) A korrekciós lencsének minden távolságra megfelelõ látóélességet kell biztosítania. Egy szemüveg

használatával teljesíteni kell tudni mindhárom távolság látóélesség követelményeit.

(3) Repülési célra csak monofokális és nem színezett kontaktlencse használható.

(4) A megfelelõ tartalék szemüveg készenlétben tartása szükséges a szakszolgálati feladatok végzése során.

g) Szemészeti mûtétek

(1) A látóélességet javító mûtét kizáró okot jelent. Az alkalmas minõsítést a szolgálat mérlegelheti (lásd a

IV. Fejezet 13. Függelék 6. pontját).

(2) A katarakta mûtét, retina sebészi kezelése és a glaukóma miatti mûtét kizáró okot jelent. A minõsítés

meghosszabbításakor/megújításakor a szolgálat mérlegelheti az alkalmas minõsítést (lásd a IV. Fejezet

13. Függelék 7. pontját).

14. A Színlátás követelményei (JAR – FCL 3.345)

a) Az ép színlátás feltétele, hogy a vizsgált személy hibátlanul olvassa az Ishihara táblákat, vagy igazolható legyen

Nagel-féle anomaloszkóppal a normál trikromázia (lásd a IV. Fejezet 14. Függelék 1. pontját).

b) A vizsgált személynek legyen ép a színlátása vagy legyen színbiztos. Az elsõ vizsgálat alkalmával el kell végezni az

Ishihara tesztet. Amennyiben a vizsgált személy téveszt az Ishihara táblák olvasásakor, akkor mondható

színbiztosnak, ha megfelel a szolgálat által elfogadott részletes színfelismerési teszteknek (anomaloszkópia vagy

standardizált színes lámpa tesztek) (lásd a IV. Fejezet 14. Függelék 2. pontját). Meghosszabbító vagy megújító

vizsgálat alkalmával a színlátást csak klinikai indikáció alapján kell vizsgálni.

c) Az a vizsgált személy, aki az elfogadott színfelismerési tesztek során nem bizonyul színbiztosnak, nem alkalmas.

d) A nem színbiztos vizsgált személy csak nappali repülésre minõsíthetõ alkalmasnak.

15. Fül-orr-gégészeti követelmények (JAR – FCL 3.350)

a) A 2. Egészségügyi Osztályú minõsítésre elõször jelentkezõnél vagy a már minõsítéssel rendelkezõnél nem állhat

fenn az alábbi elváltozások egyike sem, mely kiterjedésénél vagy jellegénél fogva akadályozhatja a szakszolgálati

feladatok biztonságos végrehajtását. Ide sorolandók az orr, fül, melléküregek és garat (ideértve a szájüreget,

fogakat és a gégét is) funkciózavarai, azok elváltozásai, veleszületett vagy szerzett, akut vagy krónikus, illetve

baleset vagy mûtét utáni állapotai.

b) Az elsõ vizsgálatkor és az orvosi minõsítés meghosszabbításakor/megújításakor a rutin fül-orr-gégészeti

vizsgálatot minden alkalommal el kell végezni (lásd a IV. Fejezet 15. Függelék 2. pontját).

c) A következõ betegségek kizáró okot jelentenek:

(1) a közép- és belsõfül akut vagy krónikus, klinikailag aktív betegsége.

(2) a dobhártya állandó perforációja vagy funkciózavara (lásd a IV. Fejezet 15. Függelék 3. pontját).

(3) a vesztibuláris funkció zavara (lásd a IV. Fejezet 15. Függelék 4. pontját).

(4) az orrlégzés jelentõs akadályozottsága vagy az orrmelléküregek funkciózavara.

(5) a szájüreg és a felsõ légutak súlyos akut vagy krónikus gyulladásai, illetve kiterjedt rosszindulatú daganatai.

(6) a beszéd, illetve hangképzés jelentõs zavara.

16. A hallás követelményei (JAR – FCL 3.355)

a) A hallást minden alkalommal meg kell vizsgálni. A vizsgált személy mindkét fülén külön-külön vizsgálva, pontosan

értse a társalgási beszédet 2 m távolságról, háttal fordulva a vizsgálónak.

b) Mûszerrepülõ engedély esetén tiszta hang audiometriát kell végezni az engedély megszerzése elõtt, ezt követõen

a 40. életévig 5 évente, a 40. életév felett pedig 2 évente (lásd a IV. Fejezet 16. Függelék 1. pontját).

(1) A halláscsökkenés egyik fülön sem lehet nagyobb 35 dB (HL)-nél az 500, 1000 és 2000 Hz, illetve 50 dB

(HL)-nél a 3000 Hz frekvencián.
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(2) Hypacusis esetén az orvosi minõsítés megújításakor vagy meghosszabbításakor a szolgálat alkalmasnak

minõsítheti a vizsgált személyt, amennyiben a beszédaudiometriás vizsgálat megfelelõ hallásteljesítményt

bizonyít (lásd a IV. Fejezet 16. Függelék 2. pontját).

17. Pszichológiai követelmények (JAR – FCL 3.360)

a) A 2. Osztályú minõsítésre elõször jelentkezõnél vagy a már orvosi minõsítéssel rendelkezõnél nem állhat fenn

olyan pszichológiai eltérés – különösképpen a repülés végrehajtása szempontjából – vagy súlyos személyiségbeli

tényezõ, mely feltehetõleg akadályozza a szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását.

A pszichológiai vizsgálatot (lásd a IV. Fejezet 17. Függelék 1. pontját) – kellõ indikáció alapján – a szolgálat

rendelheti el, mely lehet része vagy kiegészítõje a pszichiátriai vagy neurológiai vizsgálatnak is (lásd a IV. Fejezet

17. Függelék 2. pontját).

b) A pszichológiai vizsgálatot a szolgálat által elfogadott pszichológus végezze.

c) A pszichológiai vizsgálatról a pszichológus írásos összefoglalót küldjön a szolgálat részére, mely tartalmazza

véleményét és esetleges javaslatait is.

18. Bõrgyógyászati követelmények (JAR – FCL 3.365)

a) A 2. Egészségügyi Osztályú minõsítésért elõször jelentkezõnél vagy a már orvosi minõsítéssel rendelkezõnél nem

állhat fenn olyan diagnosztizált bõrgyógyászati elváltozás, mely feltehetõleg akadályozza a szakszolgálati

feladatok biztonságos ellátását.

b) A következõ betegségek esetén részletes szakorvosi vizsgálat szükséges (lásd a IV. Fejezet 18. Függelékét):

(1) exogén vagy endogén ekcéma,

(2) súlyos pszoriázis,

(3) bakteriális fertõzés,

(4) gyógyszerek okozta bõrelváltozások,

(5) bullózus kiütések,

(6) a bõr rosszindulatú elváltozásai,

(7) allergiás bõrkiütések.

Minden kétséges esetet jelenteni kell a szolgálat részére.

19. Onkológia (JAR – FCL 3.370)

a) A 2. Osztályú orvosi minõsítésre elõször jelentkezõnél vagy a már orvosi minõsítéssel rendelkezõnél nem állhat

fenn olyan diagnosztizált elsõdleges vagy szekunder rosszindulatú betegség, mely feltehetõleg akadályozza a

szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását.

b) A rosszindulatú betegség kezelése után a vizsgált személy a IV. Fejezet 19. Függeléke szerint minõsíthetõ.

III. FEJEZET

A 3. Egészségügyi Osztály követelményei

az Eurocontrol European Class 3 Medical Certification Requirements [EMCR(ATC)] alapján

1. Általános irányelvek a 3. Egészségügyi Osztályú minõsítés vizsgálatához [EMCR(ATC) 1.]

1.1. A 3. Egészségügyi Osztály követelményei az elsõ és a megújító vizsgálat alkalmával azonosak, kivéve, ha e rendelet

attól eltérõen rendelkezik.

2. A szív- és érrendszer [EMCR(ATC) 2]

2.1. Vizsgálat

2.1. (a) 3. Egészségügyi Osztályú orvosi minõsítésre elõször jelentkezõnél vagy a már orvosi minõsítéssel rendelkezõnél

nem állhat fenn olyan veleszületett vagy szerzett szív- és érrendszeri betegség, mely feltehetõleg akadályozza a

szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását.

2.1. (b) 12 elvezetéses nyugalmi EKG felvétel és lelet szükséges az elsõ orvosi minõsítés kiadásakor, ezt követõen pedig a

30. életévig 4 évente, utána pedig 2 évente, majd a 40. életév után évente, valamint klinikai indikáció esetén kell

végezni. (lásd a 2.1.1 pontot).

2.1.1. Az orvosi minõsítés érvényessége 12 hónap 40 év felett, ennek megfelelõen kell évente nyugalmi EKG felvétel is.

2.1. (c) Terheléses EKG vizsgálatot klinikai indikáció alapján kell végezni a 2.1.2. pontnak megfelelõen.

2.1.2. Terheléses EKG vagy más kardiológiai vizsgálatot kell végezni:

(a) ha panaszok vagy tünetek felvetik a kardiovaszkuláris betegség gyanúját;

(b) a nyugalmi EKG-n talált eltérés tisztázására;
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(c) a szolgálat által elfogadott szakorvos javaslata alapján;

(d) 65. életévben, majd utána 4 évente a 3. Egészségügyi Osztályú orvosi minõsítés meghosszabbításához.

2.1.3. (a) Amennyiben a 6.1. (b) és 6.1.1. pont szerint végzett laboratóriumi vizsgálatok alapján a szolgálat fokozott

kardiovaszkuláris rizikót állapít meg.

2.1.3. (b) A vér lipidek/koleszterinek szignifikáns emelkedését a szolgálat által elfogadott kardiológus vizsgálja ki és

véleményezze.

2.1.3. (c) A rizikó faktorok halmozódása esetén (dohányzás, családi anamnézis, vérzsírok eltérése, magasvérnyomás stb.) a

szolgálat által elfogadott kardiológus vizsgálja ki és véleményezze a vizsgált személyt.

2.1. (d) A nyugalmi és a terheléses EKG vizsgálatot a repülõorvos vagy a szolgálat által elfogadott szakorvos

véleményezze.

2.1. (e) 65. életévben a 3. Osztályú orvosi minõsítéssel rendelkezõt a Repülõorvosi Központban (AMC) a szolgálat által

elfogadott kardiológus vizsgálja meg. Ekkor terheléses EKG-t vagy ezzel egyenértékû vizsgálatot kell végezni, és a

késõbbiek során a klinikai kép alapján kell ismételni.

2.2. Vérnyomás

2.2. (a) A vérnyomást a 2.2.1. pontban leírt módon kell mérni.

2.2.1. A szisztolés értéket a Korotkoff hang megjelenése (I. fázis), a diasztolés értéket pedig annak eltûnése (V. fázis) jelzi. A

hagyományos módszer mellett azzal egyenértékû elektronikus módszer is alkalmazható. Amennyiben a

vérnyomásérték magas és/vagy a nyugalmi pulzusszám emelkedett, további vizsgálatot szükséges végezni az

alkalmassági vizsgálat során. A különbözõ alkalmakkor végzett vérnyomásmérés azonos módszerrel történjék, a jobb

összehasonlíthatóság érdekében.

2.2. (b) Amennyiben a vérnyomás a vizsgálat alkalmával következetesen, kezeléssel vagy kezelés nélkül meghaladja a 160

Hgmm-es szisztolés, illetve 95 Hgmm-es diasztolés értéket, a vizsgált személyt nem alkalmasnak kell minõsíteni.

2.2. (c) A vérnyomáscsökkentõ terápiának összeegyeztethetõnek kell lennie a szakszolgálati feladatok biztonságos

ellátásával (lásd a 2.2.2 pontot). A terápiás beállítás idejére ideiglenesen nem alkalmas a vizsgált személy annak

megállapítására, hogy nincs jelentõs mellékhatása a gyógykezelésnek.

2.2.2. A vérnyomáscsökkentõ kezelés a szolgálat egyetértésével végezhetõ. A szolgálat által engedélyezhetõ gyógyszerek:

(a) Nem-kacsdiuretikumok;

(b) Bizonyos (általában hidrofil) béta-blokkolók;

(c) ACE- gátlók;

(d) Hosszúhatású lassú kálciumcsatorna blokkolók;

(e) Angiotensin 2 receptor blokkolók;

A terápiás beállítás idejére ideiglenesen nem alkalmas a vizsgált személy, annak megállapítására, hogy nincs jelentõs

mellékhatása a gyógykezelésnek.

2.2. (d) Tüneteket okozó hypotonia esetén a vizsgált személy nem alkalmas.

2.3. Koszorúsér betegség

2.3. (a) Ischémiás szívbetegség gyanúja esetén a vizsgálatra jelentkezõt ki kell vizsgálni. Kismértékû, tünetmentes, gyógyszeres

kezelést nem igénylõ koszorúsér-elváltozás esetén a szolgálat mérlegelheti az alkalmasságot a 2.3.1. pont szerint.

2.3.1. Tünetmentes koszorúsér-betegség gyanúja esetén terheléses elektrokardiográfiás vizsgálatot kell végezni, ezt

követõen, amennyiben indokolt, további vizsgálat (terheléses scintigráfia, terheléses echokardiográfia, koronária

angiográfia vagy más ezekkel egyenértékû és a szolgálat által elfogadott vizsgálat) igazolja, hogy nem áll fenn a

szívizom isémiája vagy a koszorúsér szignifikáns szûkülete.

2.3. (b) Tünetet okozó koszorúsér-betegség vagy gyógyszeres kezelést igénylõ tünetek esetén a vizsgált személy nem

alkalmas.

2.3. (c) Szívinfarktus után a vizsgált személy nem alkalmas. Az alkalmas minõsítést a 2.3.2. pontnak megfelelõen

mérlegelheti a szolgálat.

2.3.2. Amennyiben tünetmentes a vizsgált személy, sikeresen csökkentette rizikó faktorait (amennyiben voltak) és nem

részesül antianginás kezelésben, az index esemény (szívinfarktus) után hat hónappal a következõ vizsgálatokat kell

végezni:

(a) tünethatárolt terheléses EKG;

(b) jó bal kamra funkció lényeges fali mozgászavar nélkül (pl. diszkinézis vagy akinézis) és a bal kamrai ejekciós frakció

50% vagy több;

(c) 24 órás EKG felvétel, mely kizárja a jelentõsebb ritmus vagy vezetési zavart;

és
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(d) a koronária angiográfia vagy más ezzel egyenértékû képalkotó eljárás egyik éren sem mutat 30%-ot meghaladó

szûkületet, az infarktusos területet kivéve nincs reverzibilis isémiás terület vagy funkcionális károsodás.

Évenkénti kardiológiai vizsgálat (ha indokolt, gyakrabban) szükséges terheléses EKG-val vagy scintigráfiával

kiegészítve. Koronária angiográfia vagy más ezzel egyenértékû képalkotó eljárás végzése szükséges az index esemény

után 5 évvel, hacsak a non-invazív vizsgálat (terheléses EKG stb.) azt korábban nem teszi szükségessé.

2.3. (d) Sikeres koszorúsér by-pass, angioplasztika/stenting után 6 hónappal alkalmasnak minõsítheti a szolgálat a

vizsgált személyt a 2.3.3. pont alapján.

2.3.3. Mérlegelhetõ a minõsítés abban az esetben, ha az egyén tünetmentes, sikeresen csökkentette rizikó faktorait

(amennyiben voltak) és béta-blokkoló, ACE-gátló, statin és aszpirin kezelésben kizárólag szekunder prevencióként

részesül. A következõ vizsgálatokat kell végezni:

(a) tünethatárolt terheléses EKG (Bruce IV. fokozat vagy azzal egyenértékû terhelés);

(b) jó bal kamra funkció lényeges fali mozgászavar nélkül (pl. diszkinézis vagy akinézis) és a bal kamrai ejekciós frakció

50% vagy több, továbbá normális jobb kamrai funkció;

(c) 24 órás EKG felvétel indikáció alapján;

(d) A beavatkozás után végzett koronária angiográfia jó kiáramlási pályát mutatott. Az infarktusos területhez vezetõ

éren kívül egyetlen nem kezelt éren, vénás vagy artériás grafton, továbbá angioplasztika/stenting helyén sem

lehet 50%-nál nagyobb szûkület. Kettõnél több 30% és 50 % közötti szûkület nem fogadható el.

A teljes koszorúsér rendszert megfelelõnek kell véleményeznie a szolgálat által elfogadott kardiológusnak, különös

figyelemmel kell lenni a többszörös szûkület és/vagy többszörös revaszkularizáció esetén.

30%-nál nagyobb, nem kezelt szûkület a bal fõtörzsön vagy az anterior descendens koronária proximális szakaszán

nem fogadható el.

Évenkénti kardiológiai vizsgálat (ha indokolt, gyakrabban) szükséges terheléses EKG-val vagy scintigráfiával

kiegészítve. Koronária angiográfia vagy más ezzel egyenértékû képalkotó eljárás végzése szükséges az index esemény

után 5 évvel, hacsak a non-invazív vizsgálat (terheléses EKG stb.) azt korábban nem teszi szükségessé.

2.4. Ritmus- és vezetési zavarok

2.4. (a) A tartós vagy idõnként jelentkezõ, klinikai tünetekkel járó szupraventrikuláris tachykardia, szinoatriális diszfunkció

esetén a vizsgált személy nem alkalmas. A szolgálat mérlegelheti az alkalmas minõsítést a 2.4.1. pont szerint

végzett kedvezõ eredményû kardiológiai kivizsgálás alapján.

2.4.1. Minden jelentõs ritmus- vagy vezetési zavart a szolgálat által elfogadott kardiológus vizsgáljon ki, és alkalmas

minõsítés esetén megfelelõ nyomon követés szükséges.

(a) Ezek a vizsgálatok a következõk:

(1) Bruce protokoll szerinti vagy azzal egyenértékû terheléses vizsgálat. A terhelés maximális vagy

tünethatárolt legyen. A Bruce 4. fokozatot kell teljesíteni és nem lehet jelentõs ritmus- vagy vezetési zavar,

illetve szívizom isémia jele. A kardioaktív gyógyszerek terhelés elõtti elhagyását mérlegelni kell.

(2) 24 órás ambuláns EKG nem mutat jelentõs ritmus- vagy vezetési zavart.

(3) 2D Doppler echokardiogram nem jelez jelentõs szelektív kamrai megnagyobbodást, illetve jelentõs

szerkezeti vagy funkcionális károsodást és a bal kamra ejekciós frakciója legalább 50%.

(b) További vizsgálatok a következõk lehetnek:

(1) Ismételt 24 órás EKG felvétel;

(2) Elektrofiziológiai vizsgálatok;

(3) Szívizom perfúziós vizsgálat vagy más ezzel egyenértékû vizsgálat;

(4) A szív MRI vagy ezzel egyenértékû vizsgálata;

(5) Koronária angiográfia vagy ezzel egyenértékû vizsgálat.

2.4. (b) Tünetmentes szinus bradikardia vagy szinusz tachykardia esetén a vizsgált személy alkalmasnak minõsíthetõ,

amennyiben más kóros elváltozás nem áll a háttérben.

2.4. (c) Szinus csomó betegség gyanúja esetén a 2.4.1. pont szerint kardiológiai kivizsgálás szükséges.

2.4. (d) Tünetmentes egygócú ventrikuláris extraszisztolék nem jelentenek alkalmatlanságot. A gyakori és komplex

formában jelentkezõ extraszisztólék esetén kardiológiai kivizsgálás szükséges a 2.4.1. pont szerint (lásd a 2.4.2.

pontot is.)

2.4.2. Tünetmentes egygócú szupraventrikuláris vagy ventrikuláris extraszisztolék nem igényelnek további kivizsgálást, ha

gyakoriságuk nem több mint percenként 1 ES.
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2.4. (e) Egyéb rendellenesség hiányában az inkomplett szárblokk vagy stabil bal tengelyállás alkalmasnak minõsíthetõ.

Komplett jobb-, illetve balszárblokk esetén kardiológiai kivizsgálás szükséges az elsõ észleléskor a 2.4.1. pont

szerint (lásd a 2.4.3. pontot is).

2.4.3. (a) 40 év felett frissen jelentkezõ jobb szárblokk esetén 12 hónapos stabilitást kell igazolni az alkalmas minõsítéshez.

2.4.3. (b) A bal szárblokk sokkal gyakrabban társul koszorúsér betegséghez, így azokat részletesebben kell kivizsgálni, és az

invazív diagnosztika is szükséges lehet. Az orvosi minõsítésre elõször jelentkezõ alkalmasnak minõsíthetõ, ha a

részletes vizsgálatok nem derítettek ki kóros elváltozást. A frissen jelentkezõ bal szárblokk esetén a minõsítés

meghosszabbításához 12 hónapos szoros megfigyeléssel ellenõrzött stabilitás szükséges.

2.4. (f) I. fokú és Mobitz 1. típusú A-V blokk esetén, kóros eltérések hiányában mérlegelhetõ az alkalmas minõsítés. Mobitz

2. típusú vagy teljes A-V blokk esetén a vizsgált személy nem alkalmas. Az alkalmas minõsítést mérlegelheti a

szolgálat a 2.4.1. pont alapján.

2.4. (g) A széles és/vagy keskeny QRS komplexusokkal járó tachykardia esetén a vizsgált személy nem alkalmas. Az

alkalmas minõsítést mérlegelheti a szolgálat a 2.4.1 pont alapján.

2.4. (h) Ablációs therápia után a vizsgált személy nem alkalmas. Az alkalmas minõsítést mérlegelheti a szolgálat a 2.4.1.

pont alapján (lásd a 2.4.4. pontot is.)

2.4.4. Sikeres abláció után a vizsgált személy legalább egy évig nem alkalmas, kivéve, ha a beavatkozás után legkorábban

2 hónappal végzett elektrofiziológiai vizsgálat igazolja a beavatkozás sikerét.

2.4. (i) Kamrai praeexcitáció esetén a vizsgált személy nem alkalmas. Az alkalmas minõsítést mérlegelheti a szolgálat a

2.4.5. pont szerint.

2.4.5. (a) Az alkalmas minõsítést a 2.4.1. pontban elvégzett vizsgálatok kedvezõ leletei alapján mérlegelheti a szolgálat.

2.4.5. (b) Tünetmentes praeexcitáció esetén a szolgálat mérlegelheti az alkalmasságot, amennyiben az elektrofiziológiai

vizsgálat, beleértve a gyógyszeres provokációt is, nem bizonyít re-entry tachycardiát és kizárható a multiplex

vezetõnyaláb is.

2.4.5. (c) 24 órás EKG monitorozás igazolja, hogy nincs hajlam tünettel járó vagy tünetmentes tachy-arritmiára.

2.4. (j) Endokardiális pacemakerrel a vizsgált személy nem alkalmas. Az alkalmas minõsítést mérlegelheti a szolgálat a

2.4.6. pont szerint.

2.4.6. Szubendokardiális, állandó pacemaker beültetés után 3 hónappal az alkalmas minõsítés feltételei a következõk:

(1) nem áll fenn más kizáró betegség;

(2) bipoláris elektródát alkalmaztak;

(3) a vizsgált személy nem pacemaker dependens;

(4) tünethatárolt terheléses EKG során legalább a Bruce 4. fokozatot kell teljesíteni és nem lehet jelentõs

ritmus- vagy vezetési zavar, illetve szívizom isémia jele. Ritmus- vagy vezetési zavar esetén a scintigráfia

informatívabb lehet;

(5) a szolgálat által elfogadott kardiológus véleménye szükséges a pacemaker megfelelõ mûködésérõl és ha

indikált, Holter monitorozást kell végezni;

(6) a tapasztalatok szerint a pacemaker hibák zöme a beültetés utáni elsõ 3 hónapban jelentkezik. Ezért az

alkalmas minõsítés ezen idõ leteltével mérlegelhetõ. Ismeretes, hogy bizonyos elektromos

berendezésekkel a pacemaker interferálhat. Az adott pacemaker esetében meg kell gyõzõdni arról, hogy a

készülék nem interferál a munkahelyi berendezésekkel. Az ezzel kapcsolatos információkról a pacemaker

gyártója tud felvilágosítást adni.

2.5. Általános irányelvek

2.5. (a) Perifériás artériás betegség, mûtét elõtt vagy után a vizsgált személy nem alkalmas. Amennyiben nem áll fenn

jelentõs funkcionális károsodás, a szolgálat mérlegelheti az alkalmas minõsítést a 2.5.1. (a) pont szerint.

2.5.1. (a) A szolgálat mérlegelheti az alkalmas minõsítést, ha nem áll fenn szignifikáns koszorúsér betegség vagy más

helyen jelentõsebb mértékû atheroma és az artéria által ellátott szervek mûködése nem károsodott. Terheléses

EKG és duplex ultrang vizsgálat szükséges.

2.5. (b) A mellkasi vagy hasi aorta aneurizma mûtéte elõtt vagy után a vizsgált személy nem alkalmas. Infra-renális hasi

aorta aneurizma esetén, meghosszabbító vagy megújító vizsgálat alkalmával a szolgálat mérlegelheti az alkalmas

minõsítést a 2.5.1. (b) pont szerint.

2.5.1. (b) Az artéria renalisok eredése alatti sikeresen operált, szövõdmény mentes hasi aneurizma eseteiben, szív- és

érrendszeri kivizsgálás után, a szolgálat mérlegelheti az orvosi minõsítés kiadását.

2.5. (c) Bármilyen jelentõs szívbillentyû hiba esetén a vizsgált személy nem alkalmas.
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2.5. (d) Kisfokú szívbillentyû elváltozás esetén a vizsgált személyt alkalmasnak minõsítheti a szolgálat, amennyiben

klinikai állapota eleget tesz 2.5.1. (c) és (d) pontban leírtaknak.

2.5.1. (c) A szolgálat által elfogadott kardiológus vizsgáljon ki minden korábban nem tisztázott szívzörejt. A jelentõsnek

vélt zörej esetén, a további kivizsgálás során legalább 2 D Doppler echokardiográfiát kell végezni.

2.5.1. (d) Billentyûhibák

(1) A bicuspidalis aorta billentyû esetén a vizsgált személy korlátozás nélkül minõsíthetõ alkalmasnak,

amennyiben nincs egyéb kóros szív- vagy aorta elváltozás. Echokardiográfiás ellenõrzés 2 évente

szükséges.

(2) Enyhe fokú aorta stenosis alkalmasnak minõsíthetõ (25 Hgmm-nél kisebb nyomáskülönbség vagy a

Dopplerrel mért áramlás 2m/sec értéknél kisebb). Évente 2 D echokardiográfiás vizsgálatot végezzen a

szolgálat által elfogadott kardiológus.

(3) A klinikailag nem jelentõs mértékû aorta inszufficiencia korlátozás nélkül is minõsíthetõ alkalmasnak. Az

aorta ascendensen – 2D Doppler echokardiográfiával vizsgálva nem lehet kimutatható elváltozás. Az

évenkénti ellenõrzéseket a szolgálat által elfogadott kardiológus végezze.

(4) A reumás eredetû mitrális billentyû betegségek általában kizáró okot jelentenek. Mitrális billentyû

prolapszus és enyhe fokú mitrális regurgitáció alkalmasnak minõsíthetõ. Tünetmentes, izolált

mezoszisztolés klikk esetében nem szükséges a korlátozás. Szövõdménymentes enyhe fokú regurgitáció

alkalmasnak minõsíthetõ rendszeres kardiológiai ellenõrzés mellett.

(5) A bal kamra volumen-terhelése esetén, melyet a végdiasztolés átmérõ növekedése jelez, a vizsgált személy

nem alkalmas.

2.5. (e) Szívbillentyû beültetés/plasztika után a vizsgált személy nem alkalmas. A szolgálat mérlegelheti az alkalmas

minõsítést, amennyiben a klinikai állapot eleget tesz a 2.5.1. (e) pontban leírtaknak.

2.5.1. (e) Billentyû mûtétek

(1) A mûtét után 6 hónappal alkalmasnak minõsíthetõ a vizsgált személy a következõk alapján:

(i) 2 D echokardiográfia szerint normál billentyû és kamrai funkció;

(ii) tünethatárolt, a Bruce protokoll szerinti 4. fokozatú vagy azzal egyenértékû terheléses EKG vizsgálat,

mely nem mutat jelentõs eltérést;

(iii) igazoltan nem áll fenn koszorúsér-betegség, illetve sikeres revaszkularizáció történt;

(iv) kardiákumok szedése nem szükséges;

(v) a szolgálat által elfogadott kardiológus végezzen évente kontroll vizsgálatot, ami terheléses EKG és

2 Doppler echokardiográfiát is tartalmazzon.

(2) Mechanikus mûbillentyû beültetés után a vizsgált személy alkalmas lehet, amennyiben az anticoaguláns

terápia pontos beállítása jól dokumentált. A rizikó elemzésénél az életkort figyelembe kell venni.

2.5. (f) A szisztémás alvadásgátló kezelés tüdõembolia vagy mélyvénás thrombózis esetén kizáró ok. Artériás

tromboembólia veszélye miatti anticoaguláns kezelés is kizáró okot jelent. Pulmonális embolia után teljes

kivizsgálás szükséges. A szolgálat mérlegelheti az alkalmas minõsítést, amennyiben a klinikai állapot eleget tesz a

2.5.2. pontban leírtaknak.

2.5.2. Részletes kivizsgálás után a szisztémás alvadásgátló kezelés tüdõembolia vagy mélyvénás thrombózis esetén

alkalmasnak minõsíthetõ, amennyiben a terápia stabil és a pontos beállítás jól dokumentált a szolgálat által elfogadott

kezelõorvos véleménye alapján. Szubkután heparin terápia is elfogadható lehet a szolgálat által elfogadott

kezelõorvos kedvezõ véleménye alapján.

2.5. (g) A szívburok, szívizom vagy az endokardium minden eddig nem érintett rendellenessége kizáró ok. A szolgálat

mérlegelheti az alkalmas minõsítést az állapot teljes rendezõdése után, amennyiben a kardiológiai kivizsgálás

igazolja, hogy a vizsgált személy állapota eleget tesz a 2.5.3. pontban leírtaknak.

2.5.3. Az epikardium, miokardium és/vagy endokardium primér vagy szekunder elváltozása esetén az egyén a részletes

klinikai kivizsgálásig nem alkalmasként minõsítendõ. Az orvosi minõsítéshez a következõ vizsgálatok indikálhatók: 2D

Doppler echokardiográfia, terheléses EKG és/vagy szcintigráfia/ terheléses echokardiográfia és 24 órás Holter EKG,

koronária angiográfia.

2.5. (h) A szív veleszületett fejlõdési rendellenessége, mûtét elõtt vagy után kizáró okot jelent. Kisfokú rendellenesség

esetén a szolgálat mérlegelheti az alkalmas minõsítést, amennyiben a vizsgált személy kardiológiai nyomon

követése eleget tesz a 2.5.4. pontban leírtaknak.

2.5.4. A veleszületett szívbetegségek (mûtéti korrekció után is) általában kizáró jellegûek, kivéve azokat a klinikailag nem

jelentõs eseteket, melyek gyógyszeres kezelést nem igényelnek. A szolgálatnak kardiológiai vizsgálatot kell
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végeztetnie. Ezek közé tartozhat: 2D Doppler echokardiográfia, terheléses EKG és 24 órás Holter EKG. Rendszeres

kardiológiai ellenõrzés szükséges, melynek gyakoriságát a szolgálat által elfogadott kardiológus határozza meg.

2.5. (i) A szív- és szív/tüdõtranszplantáció kizáró ok.

2.5. (j) A vizsgált személy anamnézisében szereplõ ismételten fellépõ vasovagalis syncope kizáró okot jelent. A szolgálat

mérlegelheti az alkalmasságot, amennyiben az elõzményi adatok arra utalnak, hogy a vizsgált személy egészségi

állapota megfelel a 2.5.5. pontban leírtaknak.

2.5.5. Ismételt ájulásos rosszullétek után a következõ vizsgálatokat kell végezni:

(a) tünethatárolt, a Bruce protokoll szerinti 4. fokozatú vagy azzal egyenértékû terheléses EKG vizsgálat, mely a

szolgálat által elfogadott kardiológus véleménye szerint nem mutat jelentõs eltérést. Kóros nyugalmi EKG esetén

szívizom szcintigráfiát vagy terheléses echokardiográfiát kell végezni;

(b) 2D Doppler echokardiogram nem jelez jelentõs szelektív kamrai megnagyobbodást, illetve a szív, a billentyûk és a

szívizom szerkezeti vagy funkcionális károsodását;

(c) 24 órás ambuláns EKG monitorozás során nem észlelhetõ jelentõs vezetési zavar, komplex vagy tartós (sustained)

ritmuszavar, illetve szívizom isémia;

(d) a szolgálat által elfogadott kardiológus véleménye szerint, a standard módon végzett „billenõasztal” vizsgálat

nem utal vazomotor instabilitásra.

Rendszerint neurológiai vizsgálat is indikált.

3. Légzõszervek [EMCR(ATC)]

3.1. Általános irányelvek

3.1. (a) A 3. Osztályú orvosi minõsítésre elõször jelentkezõnél vagy a már orvosi minõsítéssel rendelkezõnél nem állhat

fenn a légzõszervek olyan veleszületett vagy szerzett elváltozása, mely feltehetõleg akadályozza a szakszolgálati

feladatok biztonságos ellátását.

3.1. (b) Hát/mell irányú mellkas röntgen vizsgálat rendelhetõ el a klinikai kép alapján.

3.1. (c) Az elsõ vizsgálat alkalmával légzésfunkciós vizsgálatot kell végezni (lásd a 3.1.1. pontot). Jelentõs légzésfunkció

károsodás esetén a vizsgált személy nem alkalmas.

3.1.1. A 3. Osztályú orvosi minõsítésre elõször jelentkezõnél spirometriás vizsgálatot kell végezni. Amennyiben a FEV1/FVC

hányados 70%-nál kisebb, pulmonológiai szakvizsgálat szükséges.

3.1. (d) Minden jelentõs eltérést pulmonológus szakorvos vizsgáljon ki.

3.2. Kóresetek

3.2. (a) Súlyos krónikus obstruktív légúti megbetegedés kizáró okot jelent. Amennyiben indokolt, történjen

pulmonológiai szakorvosi vizsgálat.

3.2. (b) Gyógyszeres kezelést igénylõ asthma esetén a vizsgált személyt a 3.2.1. pont szerint kell minõsíteni.

3.2.1. Ismétlõdõ asztmás rohamok esetén a vizsgált személy nem alkalmas. A 3. Egészségügyi Osztályú alkalmas minõsítést

akkor mérlegelheti a szolgálat, amennyiben az állapot, elfogadható légzésfunkciós értékek mellett, stabilnak

tekinthetõ, és a szakszolgálati feladatok biztonságos ellátásával összeegyeztethetõ a gyógykezelés.

3.2. (c) A légzõszervek aktív gyulladásos betegségei esetén ideiglenesen nem alkalmas a vizsgált személy.

3.2. (d) Aktív szarkoidózis esetén a vizsgált személyt nem alkalmasnak kell minõsíteni (lásd a 3.2.2. pontot).

3.2.2. A szolgálat akkor mérlegelheti az alkalmasságot, ha:

(a) a kivizsgálás során kizárható más szervrendszerek érintettsége;

(b) a folyamat, mely kizárólag a hiláris nyirokcsomókra korlátozódik, inaktív és nem igényel gyógyszeres kezelést.

3.2. (e) Spontán pneumothorax után a vizsgált személyt a 3.2.3. pontban leírt vizsgálatok függvényében kell minõsíteni.

3.2.3. Spontán pneumotorax

3.2.3. (a) Teljes gyógyulás után az egyszeri spontán pneumotorax esetén a szolgálat akkor mérlegelheti az alkalmasságot

ha a részletes pulmonológiai vizsgálat (MRI-t is beleértve) igazolja az állapot rendezõdését.

3.2.3. (b) Spontán pneumothorax után 6 héttel az állapot teljes rendezõdése esetén a szolgálat mérlegelheti az orvosi

minõsítés meghosszabbítását vagy megújítását.

3.2.3. (c) Az ismétlõdõ pneumothorax kizáró ok. Az alkalmas minõsítést a szolgálat mérlegelheti a sikeres mûtéti

beavatkozás után, amennyiben rendezett a klinikai állapot.

3.2. (f) Nagy mellkasi mûtétet követõen a vizsgált személy nem alkalmas, az alkalmasságot akkor lehet mérlegelni,

amennyiben a mûtét utáni állapot feltehetõen már nem akadályozza a szakszolgálati feladatok biztonságos

ellátását (lásd a 3.2.4. pontot). A mûtétet szükségessé tevõ alapbetegséget is mérlegelni kell a

megújító/meghosszabbító minõsítés során.
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3.2.4. Pneumonectomia vagy kisebb mellkassebészeti beavatkozások esetén az állapot teljes rendezõdése után

mérlegelhetõ a minõsítés meghosszabbítása vagy megújítása, ha részletes pulmonológiai vizsgálat (MRI-t is

beleértve) igazolja az állapot rendezõdését.

3.2. (g) A tüdõemphysema kizáró ok, lásd a 3.2.5. pontot.

3.2.5. Alkalmas minõsítést akkor mérlegelhet a szolgálat, ha nem okoz súlyos tüneteket.

3.2. (h) Az aktív tuberkulózis kizáró ok, lásd a 3.2.6. pontot.

3.2.6. Gyógyult vagy inaktív folyamat alkalmasnak minõsíthetõ.

3.2. (i) A kezeléssel nem befolyásolható légzési apnoe kizáró okot jelent, lásd a 3.2.7. pontot.

3.2.7. Alvási apnoe esetén a minõsítésnél figyelembe kell venni a tünetek súlyosságát, a kezelés eredményességét és a

munkahelyi környezetet.

4. Emésztõszervek [EMCR(ATC) 4]

4.1. Általános irányelvek

4.1. A 3. Osztályú orvosi minõsítésre elõször jelentkezõnél vagy a már orvosi minõsítéssel rendelkezõnél nem állhat fenn az

emésztõ szervrendszer olyan funkcionális vagy szervi elváltozása, amely feltehetõleg akadályozza a szakszolgálati

feladatok biztonságos ellátását.

4.2. Kóresetek

4.2. (a) Visszatérõ, gyógyszeres kezelést igénylõ diszpepsziás betegséggel a jelentkezõ nem alkalmas, azonban lásd a

4.2.1. (a) és (c) pontot.

4.2.1. (a) A vizsgálatra jelentkezõt visszatérõ, gyógyszeres kezelést igénylõ diszpepsziás panaszok esetén ki kell vizsgálni

(radiológiai vagy endoszkópos úton).

Szérum hemoglobin és széklet vizsgálat szükséges. Kimutatott fekély vagy jelentõs gyulladásos folyamat esetén a

minõsítés megújítása vagy meghosszabbítása elõtt igazolni kell a gyógyulást.

4.2.1. (b) A szolgálat mérlegelheti az alkalmas minõsítést, ha a kiváltó tényezõ vagy az elzáródás okozója (gyógyszer, kõ

stb.) eltávolításra került.

4.2.1. (c) A diszpepszia és a pankreatitisz összefügghet az alkoholfogyasztással. Szükség szerint tisztázni kell az

alkoholfogyasztás jellegét és kizárni az abúzust/dependenciát.

4.2. (b) A hasnyálmirigy gyulladás kizáró ok, azonban lásd a 4.2.1. (b) és (c) pontot.

4.2. (c) Tünetekkel járó egy vagy több epekõ kizáró okot jelent a sikeres kezelésig, lásd a 4.2.2. pontot.

4.2.2. A tünetmentes, szoliter epekõ esetén a szolgálat mérlegelheti az alkalmas minõsítést. Tünetmentes munltiplex

kövesség esetén a vizsgált személy alkalmas lehet a vizsgálati leletek függvényében, amíg a vizsgálatokra vagy

kezelésre vár.

4.2. (d) A vizsgált személyt nem alkalmasként kell minõsíteni, amennyiben krónikus bélgyulladás áll fenn vagy szerepel az

anamnézisben (regionalis ileitis, ulcerative colitis, diverticulitis), lásd a 4.2.3. pontot.

4.2.3. A vastagbél gyulladásos jellegû betegségeinek minõsítése akkor mérlegelhetõ, ha teljes remisszió van, az állapot stabil

és semmiféle vagy csak minimális fenntartó kezelés szükséges. A további rendszeres ellenõrzést elõ kell írni.

4.2. (e) A vizsgált személynek nem lehet olyan jellegû sérve, mely a cselekvõképesség beszûkülésének veszélyével járhat.

4.2. (f) Alkalmatlanságot jelent az emésztõrendszer minden mûtéti vagy betegség utáni szövõdményes esete, ami

veszélyeztetheti a szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását, különös tekintettel szûkület vagy kompresszió

miatti passzázs akadályokra.

4.2. (g) Az emésztõrendszeren végzett mûtétek után – ideértve egyes részek teljes vagy részleges eltávolítását,

áthelyezését is – a vizsgált személy nem alkalmas, lásd a 4.2.4. pontot.

4.2.4. Hasi mûtét után legalább 3 hónapig nem alkalmas a vizsgált személy. Abban az esetben, ha teljes a gyógyulás,

tünetmentes a beteg és minimális veszélye van szövõdmény fellépésének vagy kiújulásának, a szolgálat mérlegelheti

rövidebb idõn belül is az alkalmas minõsítést meghosszabbítás vagy megújítás esetén. Fontos szempont, hogy az

aktuális állapot ne akadályozza a szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását.

5. Az anyagcsere, táplálkozás és hormonális rendszer betegségei [EMCR(ATC) 5]

5.1. (a) A 3. Osztályú orvosi minõsítésre elõször jelentkezõnél vagy a már orvosi minõsítéssel rendelkezõnél nem állhat

fenn olyan funkcionális, illetve szervi jellegû anyagcsere, táplálkozási vagy hormonális betegség, mely

feltehetõleg akadályozza a szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását.

5.1. (b) Az a vizsgált személy, akinél anyagcsere, táplálkozási vagy hormonális rendellenesség áll fenn, nem alkalmas (lásd

az 5.1.1. pontot).
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5.1.1. Az anyagcsere, táplálkozás vagy hormonális rendszer funkciózavara kizáró ok. A szolgálat mérlegelheti az alkalmas

minõsítést abban az esetben, ha az egyén tünetmentes, klinikailag egyensúlyban van és stabilan kompenzált

hormonpótló kezeléssel vagy anélkül, és rendszeres szakgondozás alatt áll.

5.1. (c) Az endokrin szerveken végzett mûtét kizáró okot jelent. A teljes gyógyulás után mérlegelheti a szolgálat az

alkalmasság minõsítését az 5.1.1. pont szerint

5.1. (d) Diabetes mellitus esetén a vizsgált személy nem alkalmas (lásd az 5.1.2. és az 5.1.3. pontot).

5.1.2. A glukózúriát és az emelkedett vércukorszintet ki kell vizsgálni. A szolgálat mérlegelheti az alkalmas minõsítést normál

glukózterhelés esetén (alacsony veseküszöb) vagy csökkent glukóz tolerancia esetén – diabeteses szövõdmény nélkül

– kizárólag diéta és rendszeres ellenõrzés mellett.

5.1.3. Biguanid származékokkal vagy alpha-glukozidáze gátlókkal vagy glitazonnal, jól beállított esetekben – diabetes

szövõdmény kizárása után – mérlegelhetõ az alkalmas minõsítés 2-es típusú diabetes esetén, mivel ezek a szerek nem

okoznak hypoglikémiát.

5.1. (e) Inzulintherápia esetén a vizsgált személy nem alkalmas.

5.1. (f) Az antidiabetikus gyógyszeres terápia kizáró okot jelent, de lásd az 5.1.3. pontot.

6. Vérképzõ rendszer [EMCR(ATC) 6]

6.1. (a) A 3. Osztályú orvosi minõsítésre elõször jelentkezõnél vagy a már orvosi minõsítéssel rendelkezõnél nem állhat

fenn olyan hematológiai elváltozás, mely befolyásolhatja a szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását.

6.1. (b) Vérvizsgálatot minden vizsgálat alkalmával el kell végezni, 40 éves korig kétévente, utána évente, illetve klinikai

indikáció alapján, lásd a 6.6.1. pontot.

6.1.1. A szolgálat meghatározhatja a laboratóriumi vizsgálatok terjedelmét.

6.1.2. A csökkent hemoglobin értékkel járó anémiát ki kell vizsgálni. A terápiásan nem befolyásolható anémia kizáró okot

jelent. A szolgálat mérlegelheti az alkalmas minõsítést, amennyiben az anémia oki terápiája sikeres volt (pl. vashiány,

B12 hiány esetén), a haematokrit érték stabil (javasolt a 11–17 g/dl érték), illetve a thalasszaemia minor vagy

haemoglobinopatia esetén az anamnézisben nem szerepel krízis és a beteg funkcionális állapota igazoltan megfelelõ.

6.1. (c) A nyirokcsomók jelentõs lokális vagy generalizált megnagyobbodása és vérképzõ szervi megbetegedés esetén a

vizsgált személy nem alkalmas (lásd a 6.1.3. pontot).

6.1.3. A nyirokcsomó megnagyobbodást ki kell vizsgálni. A szolgálat mérlegelheti az alkalmas minõsítést, amennyiben a

gyulladásos folyamat teljes mértékben gyógyult, illetve a kezelt Hodgkin limfóma teljes remisszióban van. Egyes

kemoterápiás szereknek hosszú távú mellékhatásai lehetnek, így alkalmazásukkor erre figyelemmel kell lenni a

késõbbiek során.

6.1. (d) Akut leukémia esetén a vizsgált személy nem alkalmas. Az elõször jelentkezõknél a krónikus leukémia kizáró okot

jelent (a meghosszabbítás vagy megújítás esetét a 6.1.4. pont szerint kell elbírálni).

6.1.4. A krónikus leukémia alkalmas minõsítését meghosszabbítás vagy megújítás esetén mérlegelheti a szolgálat, az O vagy

I. (esetleg II.) stádiumú anémia nélkül minimális therápia mellett vagy „hajas sejtes” leukémia esetén normál

hemoglobin és thrombocita szám mellett. Rendszeres ellenõrzõ vizsgálat szükséges.

6.1. (e) Jelentõs lépmegnagyobbodás esetén a vizsgált személy nem alkalmas, lásd a 6.1.5. pontot.

6.1.5. A lépnagyobbodást ki kell vizsgálni. A szolgálat mérlegelheti az alkalmas minõsítést, ha a lépnagyobbodás minimális,

stabil és nem áll más kórfolyamat a háttérben (pl. kezelt krónikus malária), vagy a minimális lépnagyobbodás

hátterében a minõsítéssel összeegyeztethetõ megbetegedés áll (pl. teljes remisszióban lévõ Hodgkin limfóma). A

lépeltávolítás nem zárja ki az alkalmas minõsítést, a minõsítést egyéni alapon kell elbírálni.

6.1. (f) Policitémia esetén a vizsgált személy nem alkalmas, lásd a 6.1.6. pontot. A szolgálat akkor mérlegelheti az alkalmas

minõsítést, ha az állapot egyensúlyban van és az ellenõrzések pontosan dokumentáltak.

6.1.6. A policitémiát ki kell vizsgálni. A szolgálat mérlegelheti az alkalmas minõsítést, amennyiben az állapot stabil és nem áll

más kóros folyamat a háttérben.

6.1. (g) Alvadási zavar esetén a vizsgált személy nem alkalmas, lásd a 6.1.7. és 6.1.8. pontot.

6.1.7. A klinikailag jelentõs alvadási zavart ki kell vizsgálni. A szolgálat mérlegelheti az alkalmas minõsítést, amennyiben nem

szerepel a kórelõzményben jelentõsebb vérzés vagy trombózis és a hematológiai leletek az állapot rendezettségére

utalnak.

6.1.8. Az antikoaguláns terápiával kapcsolatos szempontokat és teendõket a 2.5.2. pont írja le.

7. Húgyúti szervek [EMCR(ATC) 7]

7.1. (a) A 3. Osztályú orvosi minõsítésre elõször jelentkezõnél vagy a már orvosi minõsítéssel rendelkezõnél nem állhat

fenn a húgyúti vagy környéki szervek olyan funkcionális vagy szervi elváltozása, mely befolyásolhatja a

szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását.
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7.1. (b) Az organikus vesebetegség bármely tünete esetén a vizsgált személy nem alkalmas. Minden vizsgálat alkalmával

vizeletvizsgálatot kell végezni. A vizeletben nem lehet kóros elem. Különös figyelemmel kell lenni a húgyúti

rendszer és a nemi szervek betegségeire, lásd a 7.1.1. pontot.

7.1.1. A kóros laboratóriumi vizeletlelet okát ki kell vizsgálni. A kivizsgálásnak különösen ki kell terjednie a fehérje, vér és

cukor ürítésre.

7.1. (c) Kimutatott vesekövesség esetén a vizsgált személy nem alkalmas, lásd a 7.1.2. pontot.

7.1.2. A tünetmentes húgyúti kõ vagy a kórelõzményben szereplõ vesekólika esetén kivizsgálás szükséges. Sikeres

gyógykezelés után mérlegelhetõ az alkalmas minõsítés a szolgálat által elfogadott szakorvos megfelelõ ellenõrzése

mellett. Reziduális kõ kizáró okot jelent, kivéve ha elhelyezkedésénél fogva csekély a kimozdulásnak, illetve tünetek

kiváltásának az esélye.

7.1. (d) A vese vagy húgyúti rendszer betegsége vagy mûtéte utáni szövõdmény esetén, ha fennáll a

cselekvõképtelenség lehetõsége, a vizsgált személy nem alkalmas. Kompenzált nefrectomia után, ha az nem jár

magas vérnyomással vagy urémiával, mérlegelhetõ az alkalmasság a 7.1.3. pont szerint.

7.1.3. Kiterjedt urológiai mûtét után nem alkalmas a vizsgált személy. A szolgálat mérlegelheti a minõsítést, amennyiben

teljesen tünetmentes a vizsgált személy és minimális a szövõdmények vagy kiújulás veszélye.

7.1. (e) Húgyúti szervek kiterjedt mûtéte után vagy azok részleges vagy teljes csonkolása, áthelyezése után a vizsgált

személy nem alkalmas addig, amíg állapota teljesen nem rendezõdik és teszi lehetõvé a szakszolgálati feladatok

biztonságos ellátását, lásd a 7.1.3. és 7.1.4. pontot.

7.1.4. Veseátültetés vagy teljes húgyhólyag eltávolítás kizáró okot jelent az elsõ minõsítés alkalmával. Meghosszabbítás vagy

megújítás esetén a szolgálat mérlegelheti az alkalmas minõsítést, ha:

(a) 12 hónappal a mûtét után az átültetett vese funkciója teljesen kompenzált és a beteg jól tûri a minimális fenntartó

immunoszupresszív kezelést;

(b) teljes húgyhólyag eltávolítás után a beteg funkcionális állapota rendezett és nincs gyanú a folyamat kiújulására.

8. Nemi úton terjedõ és más fertõzõ betegségek [EMCR(ATC) 8]

8.1. (a) A 3. Osztályú orvosi minõsítésre elõször jelentkezõnél vagy a már orvosi minõsítéssel rendelkezõnél nem

szerepelhet a kórelõzményben vagy nem állhat fenn nemi úton terjedõ vagy más fertõzõ betegség, mely

feltehetõleg akadályozza a szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását (lásd a 8.1.1. pontot).

8.1.1. Különös figyelemmel kell kísérni azokat az eseteket, amikor az alábbiak szerepelnek a kórelõzményben vagy ezek

klinikai gyanúja merül fel:

(1) HIV pozitivitás,

(2) immunrendszer zavara,

(3) fertõzõ májgyulladás,

(4) szifilisz.

8.1. (b) Nem alkalmas az a HIV fertõzött vizsgált személy, akinél az AIDS betegség tünetei jelentkeznek vagy a központi

idegrendszer érintettsége mutatható ki. A HIV pozitív egyének minõsítésének meghosszabbítása vagy

megújítása a 8.1.1–8.1.3. pont szerint mérlegelhetõ.

8.1.2. Nincs kötelezõ HIV szûrés, a vizsgálatot klinikai indikáció alapján kell elvégezni. HIV pozitivitás bizonyítottsága esetén a

vizsgálatok és ellenõrzések szigorú rendjét kell bevezetni, hogy az egyén képes legyen a szakszolgálati feladatok

biztonságos ellátására. Az egyéni terápiás tervet a szolgálat által elfogadott szakorvos segítségével kell felállítani.

8.1.3. Hirtelen cselekvõképtelenséget okozó görcsroham vagy rejtett cselekvõképesség beszûkülést okozó kognitív

mûködési zavar ismert megjelenési formája a HIV betegségnek, ezért a HIV pozitív egyének rendszeres neurológiai

vizsgálata is szükséges.

8.1. (c) A szifilisz diagnózisa nem jelent kizáró okot. A betegség tünetei, illetve szövõdményei, amennyiben akadályozzák

a szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását, kizáró okot jelentenek (lásd a 8.1.4. pontot).

8.1.4. A szolgálat akkor mérlegelheti az alkalmas minõsítést, ha az 1. vagy 2. stádium teljes gyógykezelése befejezõdött és

gyógyultnak nyilvánították a vizsgált személyt.

9. Nõgyógyászat és szülészet [EMCR(ATC) 9]

9.1. (a) A 3. Osztályú orvosi minõsítésre elõször jelentkezõnél vagy a már orvosi minõsítéssel rendelkezõnél nem állhat

fenn olyan funkcionális, illetve szervi jellegû nõgyógyászati elváltozás, mely feltehetõleg akadályozza a

szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását.

9.1. (b) Amennyiben a nõgyógyászati vizsgálat során teljesen normál terhességet állapítottak meg, a vizsgált személy

alkalmasnak minõsíthetõ a 34. terhességi hétig.
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9.1.1. Ilyen esetben a szolgálat írásban tájékoztatja a szakszolgálati engedélyest és a nõgyógyász kezelõorvost arról, hogy a

szakszolgálati tevékenység milyen veszélyt jelenthet a terhességre.

9.1.2. Szülés vagy terhesség megszakítása után az állapot teljes rendezõdése esetén a szakszolgálati tevékenység

folytatható.

9.1. (c) Kiterjedt nõgyógyászati mûtét után a vizsgált személy nem alkalmas, lásd a 9.1.3. pontot.

9.1.3. Nagyobb nõgyógyászati mûtét után a vizsgált személy nem alkalmas. A szolgálat abban az esetben mérlegelheti a

minõsítés meghosszabbítását vagy megújítását, ha a szakszolgálati engedélyes teljesen tünet- és panaszmentes,

minimális az esély a kiújulásra vagy szövõdmények kialakulására.

10. Mozgásszervi követelmények [EMCR(ATC) 10]

10.1. (a) A 3. Osztályú orvosi minõsítésre elõször jelentkezõnél vagy a már orvosi minõsítéssel rendelkezõnél nem állhat

fenn a csontrendszer, ízületek, izmok vagy inak olyan veleszületett vagy szerzett betegsége, mely feltehetõleg

akadályozza a szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását (lásd a 10.1.1. és 10.1.2. pontot).

10.1.1. Kóros fizikai állapot minõsítésekor, ideértve az elhízást vagy izomgyengeséget is, egészségügyi szempontból a

munkaképesség munkahelyi ellenõrzésére lehet szükség a szolgálat ellenõrzése mellett.

10.1.2. A mozgásszervek súlyos funkció zavara, amputáció, rosszindulatú betegségei és progresszív betegségei esetén az

alkalmasságot egyénileg kell mérlegelni. A szolgálat a szakmai vezetéssel együtt elemzi a szakszolgálati feladatok

ellátásának képességét, figyelembe véve a feladat komplexitását és az egyén jártasságát.

10.1. (b) A kóros elhízásban szenvedõ vizsgált személy nem alkalmas (lásd a 10.1.3. pontot).

10.1.3. A minõsítés alkalmával a vizsgált személy életkorát és testtömeg indexét figyelembe kell venni.

10.1. (c) A csontrendszer, ízületek, izmok vagy inak veleszületett elváltozásai vagy progresszív betegségei, jelentõs funkció

beszûkülése esetén a vizsgált személy nem alkalmas (lásd a 10.1.4. pontot).

10.1.4. A mozgásszervek gyulladásos, infiltratív vagy degeneratív elváltozásai lehetnek veleszületettek vagy szerzettek. A

funkciók beszûkülését abból a szempontból kell megitélni, hogy képes-e az egyén a szakszolgálati feladatok

biztonságos ellátására. A vizsgált személy ne szedjen olyan gyógyszert, mely nem egyeztethetõ össze a szakszolgálati

feladatok biztonságos ellátásával (lásd a 10.1.2. pontot).

10.1.5. Végtaghiány esetén, mûvégtaggal vagy anélkül, a minõsítés meghosszabbítása vagy megújítása a munkahelyi

ellenõrzés függvényében lehetséges (lásd a 10.1.2. pontot).

11. Pszichiátriai és pszichológiai követelmények [EMCR(ATC) 11]

11.1. Pszichiátriai követelmények

11.1. (a) A 3. Osztályú orvosi minõsítésre elõször jelentkezõnél nem szerepelhet a kórelõzményben vagy nem állhat fenn

semmiféle öröklött vagy szerzett, akut vagy krónikus pszichiátriai betegség vagy rendellenesség, amely

feltehetõleg akadályozza a szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását.

11.1.1. Az ide tartozó esetek nagyon összetettek. A vizsgálatokhoz és a minõsítéshez útmutatóul használható a JAR-FCL 3

kézikönyvének (a továbbiakban: Kézikönyv) pszichiátriai fejezete.

11.1. (b) Különös figyelemmel kell lenni a következõ kóresetekre (lásd a 11.1.1–11.1.5. pontot):

(1) pszichotikus tünetek;

(2) hangulati élet zavara;

(3) személyiség zavarok, különösen, ha olyan súlyosak, hogy nyilvánvaló tüneteket okoznak;

(4) mentális rendellenességek és neurózis;

(5) pszichotróp szerek használata vagy abúzusa, alkohol abúzus függõséggel vagy anélkül.

11.1.2. Az orvosi minõsítést csak akkor mérlegelheti a szolgálat, ha a korábbi diagnózis pontatlan vagy helytelen volt, illetve

egyszeri toxikus epizód okozta a tüneteket.

11.1.3. A szolgálat mérlegelheti a minõsítést az eset részletes pszichiáteri elemzésére alapozva, függõen az eset típusától és

súlyosságától és ha a pszichotróp gyógyszerek szedését már elégséges ideje abbahagyták.

11.1.4. Az állapot teljes rendezõdése után a szolgálat mérlegelheti az orvosi minõsítést az eset részletes elemzését követõen,

és szükség lehet pszichológiai vagy pszichiátriai vizsgálatra is.

11.1.5. 2 év dokumentált absztinencia vagy drogmentesség után a szolgálat mérlegelheti a minõsítést. A minõsítés

megújítását korábban is mérlegelheti a szolgálat, kezelésnek és ellenõrzésnek a következõket kell magában foglalni:

(a) intézeti kezelés;

(b) folyamatos ellenõrzés, melyet a hatóság által elfogadott pszichiáter végez;

(c) a továbbiakban is folyamatos ellenõrzés, rendszeres vérvizsgálat és szakmai értékelés szükséges legalább 3 évig.

11.1. (c) Pszichotikus tünetekkel járó állapot kizáró okot jelent (lásd a 11.1.2. pontot).

11.1. (d) A neurózis megállapítása kizáró okot jelent (lásd a 11.1.3. pontot).
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11.1. (e) Egyetlen autoagresszív esemény vagy a környezet számára nyilvánvaló viselkedési zavar ismétlõdése kizáró okot

jelent (lásd a 11.1.4. pontot).

11.1. (f) Az alkohol, vagy más drogok okozta mentális vagy viselkedési zavar, függõséggel vagy anélkül kizáró okot jelent

(lásd a 11.1.5. pontot).

11.2. (a) A vizsgált személynél nem állhat fenn a stressztûrõ képesség oly mértékû beszûkülése/zavara, mely feltehetõleg

akadályozza a szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását (továbbá lásd a 11.2.2. és 11.2.3. pontot).

11.2.1. A pszichiátriai kezelés során fontos szerepe van pszichológiai vizsgálatnak az eset minél alaposabb megítélésében.

11.2.2. Amikor a stressztûrõ képesség beszûkülése a szakszolgálati munkát befolyásolja, a pszichológiai vizsgálatot a szolgálat

által elfogadott pszichológus végezze [lásd a 11.2. (c) pontot].

11.2.3. A stressz kezelése a következõket jelenti:

a) megbirkózni a nagy munkaterheléssel,

b) leküzdeni az unalmat,

c) a munka utáni lazítás képessége,

d) a szorongás és félelem kontroll alatt tartása,

e) a kritikus helyzetek kezelésének képessége.

A fenti készségek bármelyikének hiánya esetén az egyént a szolgálat által elfogadott szakemberhez kell irányítani [lásd

a 11.2. (c) pontot].

11.2. (b) A 3. Osztályú minõsítésre elõször jelentkezõnél vagy a már orvosi minõsítéssel rendelkezõnél nem állhat fenn

olyan pszichológiai eltérés, mely feltehetõleg akadályozza a szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását (lásd a

11.2.2–11.2.4. pontot).

11.2.4. A szolgálat által elrendelt pszichológiai vizsgálat lehet a neurológiai vagy pszichiátriai vizsgálat része vagy kiegészítõje.

A szolgálat akkor rendelheti el a pszichológiai vizsgálatot, ha olyan információk birtokába jut, melyek alapján

megkérdõjelezhetõ az egyén alkalmassága mentális vagy személyiség tulajdonságok alapján. Ilyen információ forrásai

a következõk lehetnek: repülõesemény vagy katasztrófa, a szakmai képzés/tréning vagy vizsga, szakmai mulasztás

vagy ismerethiány, mely befolyásolja a szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását.

11.2. (c) Amennyiben pszichológiai vizsgálat indikált, azt repülésben és az irányítói munkában jártas, a szolgálat által

elfogadott pszichológus végezze. A vizsgálat neurológus vagy pszichiáter irányításával történjék (lásd a 11.2.2.

pontot).

11.2.5. A pszichológiai vizsgálat széleskörû legyen és a következõ részekbõl álljon: anamnézis felvétel, pszichológiai

exploráció, képesség- és személyiségtesztek.

12. Neurológiai követelmények (EMCR(ATC) 12)

12.1. (a) A 3. Osztályú orvosi minõsítésre elõször jelentkezõnél vagy a már orvosi minõsítéssel rendelkezõnél nem állhat

fenn semmilyen funkcionális, illetve szervi jellegû neurológiai betegség, mely feltehetõleg akadályozza a

szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását.

12.1. (b) A következõ klinikai esetek kizáró okot jelentenek:

(1) idegrendszer progresszív betegségei;

(2) epilepszia;

(3) cerebrális funkciózavarra fokozottan hajlamosító állapotok (lásd a 12.1.1–12.1.5. pontot).

12.1.1. Az idegrendszer minden progresszív jellegû betegsége kizáró okot jelent. A szolgálat által elfogadott szakorvos

részletes vizsgálata alapján a szolgálat mérlegelheti az egyéni elbírálást azokban a kisfokú elváltozással járó krónikus

esetekben, amikor az állapot stabilnak tekinthetõ és nem progresszív jellegû.

12.1.2. Az epilepszia diagnózisa kizáró okot jelent. Egy vagy több epilepsziás roham az 5. életév után kizáró okot jelent.

Amennyiben az egyén 10 éve roham- és gyógyszermentes, lehetséges az alkalmas minõsítés. Az egyszeri epizód után a

szolgálat mérlegelheti az alkalmas minõsítést, amennyiben az ok kellõen tisztázott, nem ismétlõdõ jellegû, mint a

traumás vagy toxikus eredetû.

12.1.3. A Rolandikus epilepsziás epizód, amennyiben pontosan tisztázott és dokumentált, a tipikus EEG lelettel együtt

alkalmasnak minõsíthetõ. Ebben az esetben a vizsgált személy legalább 10 éve legyen roham- és gyógyszermentes.

12.1.4. EEG vizsgálatot akkor kell végezni, amikor az a kórelõzmény vagy klinikai kép alapján indikált.

12.1.5. Paroxizmális EEG eltérések kizáró okot jelentenek.

12.1. (c) A következõ esetek a szolgálat által elfogadott szakorvos által végzett teljes kivizsgálás után alkalmasnak

minõsíthetõk:

(1) eszméletvesztés vagy tudatzavar;

(2) traumás agysérülés (lásd a 12.1.6. és 12.1.7. pontot).
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12.1.6. A kórelõzményben szereplõ egyszeri vagy ismételt tudatzavar kizáró ok. A szolgálat akkor minõsítheti alkalmasnak, ha

az eset pontosan tisztázott, az ismétlõdésre kicsi az esély és részletes neurológiai kivizsgálás történt.

12.1.7. Minden koponyasérüléssel járó traumás esetet a szolgálat minõsít, a szolgálat által elfogadott neurológus véleménye

alapján. A minõsítés a teljes gyógyulás után mérlegelhetõ, és amennyiben a szolgálat számára elfogadhatóan alacsony

az epilepsziás roham esélye.

13. Szemészeti követelmények [EMCR(ATC) 13]

13.1. (a) A 3. Osztályú orvosi minõsítésre elõször jelentkezõnél vagy a már orvosi minõsítéssel rendelkezõnél nem állhat

fenn a szem, illetve a szem védõszerveinek veleszületett vagy szerzett, akut vagy krónikus funkciózavara, illetve

mûtét/baleset utáni állapota, mely feltehetõleg akadályozza a szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását (lásd

a 13.1.2. pontot).

13.1.1. A szolgálat által elfogadott szemész szakorvos ismerje a légiforgalmi irányítók munkahelyi körülményeit és a

szakszolgálati feladatok speciális funkcionális követelményeit.

13.1.2. Szemészeti vizsgálatot szükséges végezni az elsõ vizsgálat alkalmával, a szolgálat által elfogadott szemész

szakorvosnál, mely a következõkbõl áll:

(1) kórelõzmény;

(2) látóélesség közelre, közbensõ távolságra és távolra: korrekció nélkül; a legjobb optikai korrekcióval, ha

szükséges;

(3) objektív refrakció mérés. Távollátóknál 25 év alatt cikloplégiában;

(4) szemmozgások és kétszemes látás;

(5) színlátás;

(6) látótér;

(7) szemnyomás mérés klinikai indikáció alapján és 40 év felett;

(8) a szem külsõ vizsgálata, anatómiai viszonyok, törõközegek (réslámpa) és szemfenék vizsgálat;

(9) a kontrasztérzékenység vizsgálata.

13.1. (b) Kibõvített szemészeti vizsgálatot az elsõ alkalommal kell végezni (lásd a 13.1.2. pontot).

13.1. (c) Az orvosi minõsítés meghosszabbítása, illetve megújítása alkalmával a szem rutin vizsgálatát kell végezni (lásd a

13.1.3. pontot).

13.1.3. A szem rutin vizsgálatát minden esetben el kell végezni az orvosi minõsítés meghosszabbítása, illetve megújítása

alkalmával. A látási funkciók vizsgálata mellett figyelemmel kell lenni az esetleges kóros elváltozásokra. A vizsgálatnak

a következõkbõl kell állnia:

(1) kórelõzmény;

(2) látóélesség közelre, közbensõ távolságra és távolra: korrekció nélkül; a legjobb optikai korrekcióval, ha

szükséges;

(3) a szem morfológiai viszonyainak vizsgálata szemtükörrel;

(4) klinikai indikáció alapján további vizsgálatok.

Bármilyen kóros vagy kétséges esetet a szolgálat által elfogadott szemész szakorvos vizsgáljon meg.

13.1. (d) A szolgálat által elfogadott szemész szakorvos végezzen vizsgálatot, ha az orvosi minõsítés meghosszabbítása,

illetve megújítása alkalmával végzett vizsgálat során a korábbiakhoz képest jelentõs változást észleltek, illetve a

látási követelmények (6/9 (0,7), 6/9 (0,7), 6/6 (1,0), N14, N5) csak korrekcióval érhetõk el. Abban az esetben, amikor

a refrakciós hiba a +5 és –6 dioptria tartományban van, a vizsgálatot 5 évente kell elvégezni, a repülõorvosi

vizsgálatot megelõzõen. Amikor a refrakciós hiba a fenti tartományon kívül esik, a vizsgálatot 24 havonta kell

elvégezni, a repülõorvosi vizsgálatot megelõzõen (lásd a 13.1.4. pontot).

13.1.4. A vizsgálat a következõkbõl álljon:

(1) kórelõzmény;

(2) látóélesség közelre, közbensõ távolságra és távolra: korrekció nélkül; a legjobb optikai korrekcióval, ha

szükséges;

(3) refrakció;

(4) szemmozgások és kétszemes látás;

(5) látótér;

(6) szemnyomásmérés 40 év felett;

(7) a szem külsõ vizsgálata, anatómiai viszonyok, törõközegek (réslámpa) és szemfenék vizsgálat.

A leletet a szolgálathoz kell továbbítani. Bármilyen kóros eltérés esetén, amikor kétséges a vizsgált személy szemének

épsége, további szemészeti vizsgálat szükséges.
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13.1. (e) A 3. Osztályú orvosi minõsítés birtokosánál 40 év felett 24 havonta kell szemnyomást mérni, a repülõorvosi

vizsgálatot megelõzõen.

13.1. (f) Látóélesség javító mûtét után a vizsgált személy nem alkalmas (a továbbiakat lásd a 13.1.5. pontnál).

13.1.5. A látóélesség javító mûtét után a szolgálat mérlegelheti az orvosi minõsítést, amennyiben:

(a) a mûtét elõtti refrakciós hiba kisebb +5/–6 dioptriánál;

(b) megfelelõen stabil fénytörõ képességet sikerült elérni (a napi ingadozás 0.75 dioptrián belül van);

(c) a szemészeti vizsgálat nem jelez mûtét utáni szövõdményt;

(d) a káprázási szenzitivitás a normál értékeken belüli;

(e) nem károsodott a mezopikus kontraszt szenzitivitás; és

(f) az AMS által elfogadott szemész szakorvos felülvizsgálata történt.

13.1. (g) Minden egyéb szemészeti mûtét kizáró okot jelent (a továbbiakban: lásd a 13.1.6. pontot).

13.1.6. (a) Szürkehályog mûtét. A mûtét után 2 hónappal mérlegelheti minõsítést a szolgálat, amennyiben a látás

követelményeit teljesíti a vizsgált személy, kontakt- vagy intraokuláris lencsével. Csak a monofokális és nem

színezett intraokuláris lencse engedélyezhetõ.

(b) Retina mûtét. Sikeres mûtét után 6 hónappal mérlegelheti a szolgálat az orvosi minõsítést. Lézeres retina terápia

után a szolgálat mérlegelheti az alkalmas minõsítést. A továbbiakban évenkénti szemészeti ellenõrzés szükséges.

(c) Zöldhályog mûtét. Sikeres mûtét után 6 hónappal mérlegelheti a szolgálat az orvosi minõsítést. A továbbiakban

félévente szükséges szemészeti ellenõrzés.

(d) A külsõ szemizmok mûtétei. A beavatkozás után 6 hónappal mérlegelheti a szolgálat az orvosi minõsítést. A

szükséges vizsgálatokat a szolgálat által elfogadott szemész végezze.

13.1. (h) A keratokónusz kizáró ok. A szolgálat mérlegelheti a minõsítés meghosszabbítását vagy megújítását, ha a vizsgált

személy eleget tesz a látóélesség követelményeinek (lásd a 13.1.7. pontot).

13.1.7 Keratokónusz esetén a szolgálat az alábbi feltételek mellett mérlegelheti az orvosi minõsítést meghosszabbító vagy

megújító vizsgálat alkalmával:

(a) a vizsgált személy korrekciós lencsével teljesíti a látási követelményeket;

(b) a szolgálat által elfogadott szemész felülvizsgálata szükséges a szolgálat által meghatározott idõszakonként.

14. A látóélesség követelményei [EMCR(ATC) 14]

14.1. (a) A távoli látóélesség mindkét szemen külön-külön, legalább 6/9 (0.7) legyen, korrekcióval vagy anélkül, és a két

szemes látóélesség legalább 6/6 legyen. A vizsgálathoz Snellen vagy azzal egyenértékû táblát kell használni

megfelelõ világítási körülményeket biztosítva [lásd alább a 14.1. (i) pontot].

14.1.1. Amennyiben klinikai adatok alátámasztják, hogy a Snellen táblázat nem megfelelõ, akkor a Landolt ’C’ tábla

alkalmazható a látóélesség meghatározására.

14.1. (b) Fénytörési hiba. A fénytörési hiba azon dioptriában kifejezett érték, mely jelzi az emmetrópiától való eltérést a

legnagyobb ametróp meridiánon. A fénytörést az általánosan elfogadott módszerrel kell mérni. A vizsgált

személy, a fénytörési hibát tekintve, a következõ követelmények teljesülése esetén alkalmas:

14.1. (c) Az elsõ vizsgálat alkalmával alkalmas minõsítés adható ki, ha a fénytörési hiba +5 és –6 dioptria határok közötti, és

(1) kizárható a szem kóros elváltozása;

(2) az optimális korrekciót jól megfontolták;

(3) a szolgálat által elfogadott szemész szakorvos 5 évenkénti felülvizsgálata szükséges (lásd a 14.1.2. pontot).

14.1.2. Az orvosi minõsítést meghosszabbító vagy megújító vizsgálat alkalmával +5 és –6 dioptriánál nagyobb fénytörési hiba

esetén, a szolgálat mérlegelheti az orvosi minõsítés újbóli megadását, a következõk szerint:

(1) kizárható a szem kóros elváltozása;

(2) az optimális korrekciót jól megfontolták;

(3) a szolgálat által elfogadott szemész szakorvos 2 évenkénti felülvizsgálata szükséges.

14.1. (d) Az elsõ vizsgálat alkalmával az astigmia mértéke nem haladhatja meg a 2.0 dioptriát.

14.1.3. Astigmia esetén az orvosi minõsítést meghosszabbító vagy megújító vizsgálat alkalmával, a szolgálat által elfogadott

szemészeti lelet alapján mérlegelhetõ az alkalmasság.

14.1. (e) Az elsõ vizsgálat alkalmával a két szem közötti refrakciós hiba (anisometropia) nem haladhatja meg a 2.0 dioptriát

(lásd 14.1.4. pontot).

14.1.4. Megújító vagy meghosszabbító vizsgálat alkalmával, amennyiben a két szem közötti refraktív hiba meghaladja a

3,0 dioptriát, a szolgálat minõsítheti alkalmasnak az egyént.
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14.1. (f) A presbiópia változását minden repülõorvosi vizsgálat alkalmával ellenõrizni kell.

A vizsgált személynek tudnia kell olvasni a Parinaud 2 táblát, N5 (vagy ennek megfelelõ) méretû írásjeleket 30–50

cm-rõl és a Parinaud 6 táblát, N14 (vagy ennek megfelelõ) méretû írásjeleket 100 cm távolságról, ha szükséges

korrekciós üveggel.

14.1. (g) Kettõslátás esetén a vizsgált személy nem alkalmas (lásd a 14.1.5. pontot).

14.1.5. Fória teszt segítségével meghatározhatók a szemizmok jelentõs egyensúly zavarai. Ugyanakkor az eltérõ leletek nem

jelentenek automatikusan kizáró okot.

14.1. (h) Kóros konvergencia kizáró okot jelent (lásd a 14.1.6. pontot).

14.1.6. A normál tartományon kívülre esõ konvergencia értéke elfogadható abban az esetben, ha az nem zavarja a közeli

(30–50 cm) és közbensõ távolság (100 cm) látóélességét.

14.1. (i) A szemizmok együttmûködési zavara esetén (heterofória) a vizsgált személy nem alkalmas, amennyiben a fória

mértéke meghaladja a következõ értékeket, kivéve, ha a fúziós tartalék elegendõ az asthenopia és diplópia

kivédésére (lásd a 14.1. pontot):

2.0 dioptria hiperfória/6 m-en vizsgálva,

10.0 dioptria esofória/6 m-en vizsgálva,

8.0 dioptria exofória/6 m-en vizsgálva,

1.0 dioptria hiperfória/33 cm-en vizsgálva,

8.0 dioptria esofória/33 cm-en vizsgálva,

12.0 dioptria exofória/33 cm-en vizsgálva.

14.1.7. 12 dioptria feletti exofória esetén szemészhez kell irányítani, a fúziós tartalék meghatározására.

14.1. (j) A kétszemes látás jelentõs zavara esetén a vizsgált személy nem alkalmas [továbbá lásd a 14.1. (l) pontot].

14.1. (k) A kétszemes látás szemészetileg igazolt jelentõs zavara esetén, tekintettel a munkahelyi környezetre, a vizsgált

személy nem alkalmas (lásd a 14.1.8. pontot).

14.1.8. Az egyik szem határérték alatti centrális látása az orvosi minõsítés meghosszabbítása vagy megújítása esetén

elfogadható, ha a szolgálat által elfogadott szemész véleménye szerint ép a látótér és a háttérben lévõ állapot stabil.

14.1. (l) Az elsõ vizsgálat alkalmával az egyszemes látás kizáró ok.

Megújító vagy meghosszabbító vizsgálat alkalmával kiadható az alkalmas minõsítés, ha a szemészeti vélemény

alapján az állapot nem jelent akadályt a szakszolgálati feladatok ellátásában (lásd a 14.1.9. pontot).

14.1.9. Ilyen esetben a funkciók ellenõrzését a munkahelyi környezetben is el kell végezni.

14.1. (m) Amennyiben a látóélesség követelményeit szemüveggel vagy kontaktlencsével teljesíti a vizsgált személy,

azoknak a légiforgalmi irányítói munkahelyen is optimális funkcionális teljesítményt kell biztosítaniuk.

Amennyiben szemüveg szükséges a szakszolgálati feladatok ellátására, annak minden távolságra biztosítania kell

a megfelelõ látóélességet. Egy szemüveggel kell tudni biztosítani a szükséges éles látást minden távolságra

(továbbá lásd a 14.1.12. pontot).

14.1.10. Ilyen esetben tartalék szemüveg készenlétben tartása kötelezõ a szakszolgálati feladatok ellátása közben.

14.1.11. Nagy mértékû refrakciós hiba esetén (nagyobb mint –6 Dioptria) a vizsgált személy használjon kontakt vagy könnyített

és elvékonyított lencsét a perifériás látótér torzításának elkerülésére.

14.1.12. Kizárólag monofokális és a távollátást javító kontaktlencse viselhetõ. Orthokeratologiai lencsék nem használhatók,

egyszemes kontaktlencse nem használható.

15. Színlátás követelményei [EMCR(ATC) 15]

15.1. (a) A színlátás legyen ép. Az ép színlátás feltétele, hogy a vizsgált személy hibátlanul olvassa az Ishihara táblákat, vagy

igazolható legyen Nagel-féle anomaloszkóppal a normál trikromázia (lásd a 15.1.1. pontot).

15.1.1. Az Ishihara teszt ábráit folyamatosan kell olvasni, a teljesítés értékelése az Ishihara felhasználói kézikönyv szerint

történik.

15.1. (b) Az a vizsgált személy, aki nem teljesíti az elfogadott színlátási teszteket, nem mondható színbiztosnak és nem

minõsíthetõ alkalmasnak (lásd a 15.1.2. pontot).

15.1.2. Amennyiben a vizsgált személy téveszt az Ishihara táblák olvasásakor, anomaloszkópos vizsgálatot (Nagel vagy azzal

egyenértékû) kell végezni.

A tesztet akkor teljesítette, ha trichromátnak bizonyult.

16. Fül-orr-gége [EMCR(ATC) 16]

16.1. (a) A 3. Egészségügyi Osztályú minõsítésre elõször jelentkezõnél vagy a már minõsítéssel rendelkezõnél nem állhat

fenn az alábbi elváltozások egyike sem, mely kiterjedésénél vagy jellegénél fogva akadályozhatja a szakszolgálati

feladatok biztonságos végrehajtását. Ide sorolandók az orr, fül, melléküregek és garat (ideértve a szájüreget,
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fogakat és a gégét is) funkciózavarai, azok elváltozásai, veleszületett vagy szerzett, akut vagy krónikus, illetve

baleset vagy mûtét utáni állapotai.

16.1. (b) Kibõvített fül-orr-gégészeti vizsgálatot kell végezni az elsõ orvosi minõsítés kiadásakor.

16.1.1. A szolgálat által elfogadott fül-orr-gége szakorvos ismerje a légiforgalmi irányítók munkahelyi körülményeit és a

szakszolgálati feladatok speciális funkcionális követelményeit.

16.1.2. Az elsõ vizsgálat alkalmával végzett kibõvített fül-orr-gégészeti vizsgálatot repülésben jártas és a szolgálat által

elfogadott szakorvos végezze.

16.1. (c) Az orvosi minõsítés megújításakor vagy meghosszabbításakor a rutin fül-orr-gégészeti vizsgálatot minden

alkalommal el kell végezni (lásd a 16.1.3. pontot).

16.1.3. Az orvosi minõsítés megújításakor vagy meghosszabbításakor végzett rutin fül-orr-gégészeti vizsgálat során észlelt

eltérõ vagy kétes leleteket a repülésben jártas és a szolgálat által elfogadott fül-orr-gége szakorvossal kell

megvizsgáltatni.

16.1. (d) A következõ betegségek mindegyike kizáró okot jelent:

(1) a közép- és belsõfül akut vagy krónikus, klinikailag aktív betegsége;

(2) a dobhártya állandó perforációja vagy funkciózavara (lásd a 16.1.4. pontot);

(3) a vesztibuláris funkció zavara (lásd a 16.1.5. pontot);

(4) a szájüreg és a felsõ légutak súlyos akut vagy krónikus gyulladásai, illetve kiterjedt rosszindulatú daganatai;

(5) a beszéd, illetve hangképzés jelentõs zavara (lásd a 16.1.6. pontot).

16.1.4. Nem fertõzéses eredetû, egyszerû dobhártya perforáció esetén mérlegelhetõ az alkalmas minõsítés, amennyiben az

nem befolyásolja a fül normális mûködését.

16.1.5. A spontán vagy pozicionális nystagmus esetén részletes vesztibuláris kivizsgálást végezzen a szolgálat által elfogadott

szakorvos. Ilyen esetben nem fogadható el a jelentõsen kóros kalorikus vagy rotációs válasz. Az orvosi minõsítés

megújításakor vagy meghosszabbításakor észlelt vesztibuláris anomáliát a repülõorvos a klinikai háttérrel együtt

minõsítse.

16.1.6. A teljes kivizsgálás és funkcionális ellenõrzés során megfelelõ figyelmet kell fordítani a munkahelyi körülményekre is,

ahol a szakszolgálati feladatokat végzik.

16.1. (e) Különös figyelemmel kell lenni az orrlégzés jelentõs zavarára és a szinuszok bármilyen diszfunkciójára. Ezek nem

jelentenek szükségszerûen alkalmatlanságot, amennyiben nem zavarják a szakszolgálati munka ellátását.

16.1. (f) Az érthetõséget zavaró beszéd, illetve hangképzési zavar esetén foniátriai konzíliumot kell kérni.

17. A hallás követelményei [EMCR(ATC) 17]

17.1. (a) A hallást minden alkalommal meg kell vizsgálni. A vizsgált személy mindkét fülén külön-külön vizsgálva, pontosan

értse a társalgási beszédet 2 m távolságról, háttal fordulva az repülõorvosnak.

17.1. (b) Tiszta hang audiometriát kell végezni az elsõ vizsgálat alkalmával, ezt követõen a 40. életévig 4 évente, a 40. életév

felett pedig 2 évente (lásd a 17.1.1. pontot).

17.1.1. A tiszta hang audiogramnak az 500–3000 Hz közötti frekvenciatartományt kell átfognia. A hallásküszöböket a

következõ frekvenciákon kell meghatározni:

500 Hz

1,000 Hz

2,000 Hz

3,000 Hz

A 4000 Hz frekvencián vagy felette végzett vizsgálat segít a zajártalom korai dignozisában.

17.1. (c) A 3. Osztályú orvosi minõsítés elsõ vizsgálatakor a hallásveszteség külön-külön vizsgálva egyik fülön sem lehet

nagyobb mint 20 dB(HL) 500, 1000 és 2000 Hz frekvencián, vagy több mint 35 dB(HL) 3000 Hz frekvencián.

Amennyiben a halláscsökkenés kettõ vagy több frekvencián 5 dB(HL) értékkel megközelíti a határértéket, a tiszta

hang audiometriát legalább évente meg kell ismételni (lásd a 17.1.2. pontot).

17.1.2. Halláscsökkenés esetén, amennyiben a következõ éves vizsgálat alkalmával nincs további károsodás, vissza lehet térni

a normál orvosi vizsgálati rendhez [lásd a 17.1. (b) pontot].

17.1. (d) Az orvosi minõsítés megújításakor vagy meghosszabbításakor a hallásveszteség külön-külön vizsgálva egyik

fülön sem lehet nagyobb mint 35 dB(HL) 500, 1000 és 2000 Hz frekvencián, vagy több mint 50 dB(HL) 3000 Hz

frekvencián. Amennyiben a halláscsökkenés kettõ vagy több frekvencián 5 dB(HL) értékkel megközelíti a

határértéket, a tiszta hang audiometriát legalább évente meg kell ismételni (lásd a 17.1.2. pontot).
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17.1. (e) Hypacusis esetén az orvosi minõsítés megújításakor és meghosszabbításakor a szolgálat alkalmasnak minõsítheti

a vizsgált személyt, amennyiben a beszéd audiometriás vizsgálat megfelelõ hallásteljesítményt bizonyít (lásd a

17.1.3. pontot).

17.1.3. A hypacusis eseteit referálni kell a szolgálatnak, aki a további vizsgálatokról és a minõsítésrõl dönt. Az orvosi minõsítés

megújításakor és meghosszabbításakor a munkahelyi zajban nyújtott jó hallásteljesítmény alapján a szolgálat

mérlegelheti az alkalmas minõsítést.

17.1. (f) A hallókészülék kizáró ok az elsõ vizsgálat alkalmával. Kétoldali hallókészülék kizáró ok az orvosi minõsítés

meghosszabbítása vagy megújítása során. Azonban az egyoldali hallókészülék vagy más kiegészítõ eszköz

használata megengedhetõ a meghosszabbító vagy megújító vizsgálat során, amennyiben azokkal a megfelelõ

hallásteljesítmény elérhetõ. (Lásd a 17.1.4. pontot.)

17.1.4. A szóban forgó eszközzel teljes körû funkcionális és munkahelyi környezeti vizsgálatot kell végezni, annak igazolására,

hogy az egyén maradéktalanul képes ellátni szakszolgálati feladatait, továbbá, hogy a készülék és a munkahelyi

berendezések között nem lép fel zavaró interferencia. Elõfordulhat a készülék meghibásodása, ezért tartalék készülék

és elem készenlétben tartása szükséges.

18. Bõrgyógyászati követelmények [EMCR(ATC) 18]

18.1. (a) A 3. Egészségügyi Osztályú minõsítésért elõször jelentkezõnél vagy a már orvosi minõsítéssel rendelkezõnél nem

állhat fenn olyan diagnosztizált bõrgyógyászati elváltozás, mely feltehetõleg akadályozza a szakszolgálati

feladatok biztonságos ellátását. Az egyes klinikai eseteket a 18.1.1. pont szerint kell minõsíteni.

18.1.1. Különös figyelemmel kell lenni az alábbi betegségekre:

(1) exogén vagy endogén ekcéma,

(2) súlyos pszoriázis,

(3) bakteriális fertõzés,

(4) gyógyszerek okozta bõrelváltozások,

(5) bullózus kiütések,

(6) a bõr rosszindulatú elváltozásai,

(7) allergiás bõrkiütések.

A kérdéses eseteket referálni kell a szolgálatnak. A mérlegeléshez további szempontokat ad a IV. Fejezet 18. Függeléke.

18.1.2. Minden bõrelváltozás, mely fájdalommal, diszkomfort érzéssel, irritációval vagy viszketéssel jár, elvonhatja a

szakszolgálati engedélyes figyelmét a feladatról, és ezáltal kihat a repülés biztonságára.

18.1.3. A besugárzásnak vagy gyógyszeres kezelésnek lehetnek szisztémás hatásai is, melyeket figyelembe kell venni az

alkalmasság minõsítésekor.

IV. FEJEZET

Függelékek a JAR-FCL 3 szerint az I. és II. Fejezethez

1. Függelék: A szív- és érrendszer
(Lásd a JAR FCL 3.130 – 3.150 és 3.250 – 3.270 pontot)

1. Terheléses EKG vizsgálatot kell végezni:

(a) klinikai tünetek alapján vagy ha a vizsgálati eredmények felvetik a szív- és érrendszeri betegség gyanúját;

(b) a nyugalmi elektrokardiogramon észleltek tisztázására;

(c) a szolgálat által elfogadott kardiológus javaslata alapján;

(d) az 1. Egészségügyi Osztályban 65. életévben és utána 4 évenként a meghosszabbítás vagy megújítás alkalmával.

2. (a) A szérum lipidek meghatározása alkalomszerû és a jelentõs eltéréseket a szolgálat felügyeletével kivizsgálni és

ellenõrizni kell.

(b) A rizikófaktorok halmozódása esetén (dohányzás, családi anamnézis, kóros lipidértékek, hypertonia stb.) az AMC

vagy a repülõorvos kardiológiai elemzése szükséges, a szolgálattal együttmûködve.

3. Hipertónia esetén az egyéb potenciális vaszkuláris rizikótényezõt is át kell tekinteni. A szisztolés értéket a Korotkoff

hang megjelenése (I. fázis), a diasztolés értéket pedig annak eltûnése (V. fázis) jelzi. A vérnyomást legalább két

alkalommal kell megmérni. Amennyiben a vérnyomásérték magas és/vagy a nyugalmi pulzusszám emelkedett,

további vizsgálatot szükséges végezni alkalmas vizsgálat során.
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4. A vérnyomáscsökkentõ kezelés a szolgálat egyetértésével végezhetõ. A szolgálat által engedélyezhetõ gyógyszerek:

a) nem-kacsdiuretikumok;

b) bizonyos (általában hidrofil) béta-blokkolók;

c) ACE-gátlók;

d) Angiotensin-II. AT1 blokkolók (a sartanfélék);

e) lassú kalciumcsatorna blokkolók.

A hipertónia gyógyszeres kezelése esetén az 1. Egészségügyi Osztályban csak többtagú személyzet tagjaként (Class 1

’OML’) alkalmas, illetve a 2. Egészségügyi Osztályban biztonsági pilótával történõ repülés (Class 2 ’OSL’) korlátozás

írható elõ.

5. Tünetmentes koszorúsér-betegség vagy perifériás artériás megbetegedés gyanúja esetén terheléses

elektrokardiográfiás vizsgálatot kell végezni, ezt követõen, amennyiben indokolt, további vizsgálat (terheléses

scintigráfia, terheléses echokardiográfia, koronária angiográfia vagy más ezekkel egyenértékû és a szolgálat által

elfogadott vizsgálat) igazolja, hogy nem áll fenn a szívizom isémiája vagy a koszorúsér szignifikáns szûkülete.

6. Isémiás kardiális esemény után, ideértve a revaszkularizációt is, vagy perifériás artériás megbetegedés esetén a

tünetmentes vizsgált személynek, elfogadható értékre kell csökkentenie minden vaszkuláris rizikó faktort. A kardiális

tünetek gyógyszeres kezelése nem fogadható el. Minden vizsgált személynek megfelelõ szekunder preventív

kezelésben kell részesülnie.

Rendelkezésre kell állnia az isémiás kardiális esemény alatt vagy után készült koronária angiogramnak. Az isémiás

esemény részletes és teljes klinikai leleteinek, az angiogramnak és minden mûtét leírásának elérhetõnek kell lennie a

szolgálat részére.

50%-nál nagyobb szûkület nem lehet a nem kezelt erek egyikén sem, illetve vénás vagy artériás grafton,

angioplasztika/stenting helyén, kivéve az infarktusos területhez vezetõ eret. Kettõnél több 30% és 50% közötti

szûkület nem fogadható el.

A teljes koszorúsér rendszert megfelelõnek kell véleményeznie a szolgálat által elfogadott kardiológusnak, különös

figyelemmel kell lenni a többszörös szûkület és/vagy többszörös revaszkularizáció esetén.

30%-nál nagyobb, nem kezelt szûkület a bal fõtörzsön vagy az anterior descendens koronária proximális szakaszán

nem fogadható el.

Legalább 6 hónappal az isémiás kardiális esemény után, ideértve a revaszkularizációt is, a következõ vizsgálatokat kell

elvégezni:

a) tünethatárolt terheléses EKG (Bruce IV. fokozat vagy azzal egyenértékû terhelés), mely nem jelzi a szívizom isémiás

eltérését vagy ritmuszavart;

b) [echokardiogram (vagy a szolgálat által elfogadott azzal egyenértékû vizsgálat), mely jó bal kamra funkciót mutat

lényeges fali mozgászavar nélkül (pl. diszkinézis vagy akinézis) és a bal kamrai ejekciós frakció 50% vagy több];

c) [Angioplasztika/stenting esetén szívizom perfúziós vizsgálat vagy terheléses echográfia (vagy más ezekkel

egyenértékû és a szolgálat által elfogadott vizsgálat), mely nem mutat reverzibilis szívizom isémiát. Más

esetekben is (pl. infarktus vagy bypass graft) el kell végezni a perfúziós vizsgálatot, ha felmerül a szívizom

keringési zavara.];

d) [További vizsgálatok, mint pl. 24 órás EKG felvétel szükséges lehet, bármilyen jelentõs ritmuszavar gyanúja

esetén.]

Évenkénti vizsgálat (ha indokolt, gyakrabban) szükséges annak bizonyítására, hogy a szív- és érrendszer állapota nem

rosszabbodott. Ez tartalmazza a szolgálat által elfogadott kardiológus véleményét, terheléses EKG vizsgálatot és a

kardiovaszkuláris rizikó meghatározását. A szolgálat további vizsgálatokat rendelhet el.

A koszorúserek vénás bypass graftja esetén szívizom perfúziós vizsgálatot (vagy más ezekkel egyenértékû és a

szolgálat által elfogadott vizsgálatot) kell végezni indikáció esetén és minden esetben 5 évvel a beavatkozás után.

Minden olyan esetben mérlegelni kell koronária angiográfia vagy más ezzel egyenértékû és a szolgálat által elfogadott

vizsgálat végzését, amikor klinikai tünetek, jelek vagy non-invazív vizsgálatok a szív isémiáját jelzik.

A szolgálat minõsítése

Klinikailag eseménytelen 6 hónap eltelte után az 1. Egészségügyi Osztályban a vizsgált személy több tagú személyzet

tagjaként (Class 1 ’OML’) repülhet.

A 2. Egészségügyi Osztályban a vizsgált személy a 6. pont követelményeinek sikeres teljesítése után repülhet

korlátozás nélkül, de a szolgálat meghatározhat egy idõszakot, amikor biztonsági pilótával hajthat végre repülést,

mielõtt egyedül repülésre kapna jogosítást. A 2. Egészségügyi Osztályban a vizsgált személy
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meghosszabbító/megújító vizsgálat után, a szolgálat döntése alapján, amennyiben csak terheléses EKG vizsgálat

történt a 6. a) pont szerint, repülést csak biztonsági pilótával (Class 2 ’OSL’) korlátozással hajthat végre.

7. Minden jelentõs ritmus- vagy vezetési zavart a szolgálat által elfogadott kardiológus vizsgáljon ki, és alkalmas

minõsítés esetén megfelelõ nyomon követés szükséges.

(a) Ezek a vizsgálatok a következõk:

(1) Bruce protokoll szerinti vagy azzal egyenértékû terheléses vizsgálat. A terhelés maximális vagy

tünethatárolt legyen. A Bruce 4. fokozatot kell teljesíteni és nem lehet jelentõs ritmus- vagy vezetési zavar,

illetve szívizom isémia jele. A kardioaktív gyógyszerek terhelés elõtti elhagyását mérlegelni kell.

(2) A 24 órás ambuláns EKG nem mutat jelentõs ritmus- vagy vezetési zavart.

(3) 2D Doppler echokardiogram nem jelez jelentõs szelektív kamrai megnagyobbodást, illetve jelentõs

szerkezeti vagy funkcionális károsodást és a bal kamra ejekciós frakciója legalább 50%.

(b) További vizsgálatok a következõk lehetnek:

(1) Ismételt 24 órás EKG felvétel;

(2) Elektrofiziológiai vizsgálatok;

(3) Szívizom perfúziós vizsgálat vagy más ezzel egyenértékû vizsgálat;

(4) A szív MRI vagy ezzel egyenértékû vizsgálata;

(5) Koronária angiográfia vagy ezzel egyenértékû vizsgálat (lásd 1. Függelék 6. pontját).

(c) A szolgálat minõsítése az 1. Egészségügyi Osztályban

(1) Pitvari fibrilláció/flutter

(i) Az 1. Egészségügyi Osztályban az elsõ minõsítés kiadása akkor lehetséges, ha az egyetlen arrhythmiás

epizód ismétlõdését a szolgálat nem tartja valószínûnek.

(ii) A megújítást/meghosszabbítást a szolgálat határozza meg.

(2) Teljes jobb szárblock

(i) Az 1. Egészségügyi Osztályban az elsõ minõsítés kiadását mérlegelheti a szolgálat, ha a vizsgált

személy 40 évnél fiatalabb. 40 év felett az 1. Egészségügyi Osztályban az elsõ minõsítés kiadásához

normális körülmények között 12 hónapos stabilitást kell igazolni.

(ii) Az 1. Egészségügyi Osztályban korlátozás nélküli meghosszabbítás/megújítás mérlegelhetõ, ha a

vizsgált személy 40 évnél fiatalabb. 40 év felett Class 1 ’OML’ korlátozást kell alkalmazni 12 hónapig.

(3) Teljes bal szárblock

40 évesnél idõsebb vizsgált személynél szükséges a koszorús erek vizsgálata.

(i) Az 1. Egészségügyi Osztályban az elsõ minõsítés kiadásához 3 éves stabilitást kell igazolni.

(ii) Az 1. Egészségügyi Osztályban a minõsítés meghosszabbítása/megújítása több pilótás korlátozással

(Class 1 ’OML’) történhet, korlátozás nélküli minõsítés 3 év után mérlegelhetõ.

(4) Kamrai praeexcitáció

(i) Tünetmentes praeexcitáció esetén az 1. Egészségügyi Osztályban elõször jelentkezõ alkalmasságát

mérlegelheti a szolgálat, amennyiben az elektrofiziológiai vizsgálat, beleértve a gyógyszeres

provokációt is, nem bizonyít re-entry tachycardiát és kizárható a multiplex vezetõnyaláb is.

(ii) Tünetmentes praeexcitáció esetén az 1. Egészségügyi Osztályban a meghosszabbítást/megújítást

mérlegelheti a szolgálat többpilótás (Class 1 ’OML’) korlátozással.

(5) Pacemaker

Szubendokardiális, állandó pacemaker beültetés után 3 hónappal az alkalmas minõsítés feltételei a

következõk:

(i) Nem áll fenn más kizáró betegség;

(ii) Bipoláris elektródát alkalmaztak;

(iii) A vizsgált személy nem pacemaker dependens;

(iv) Rendszeres ellenõrzés a pacemaker mûködését is beleértve;

(v) Az 1. Egészségügyi Osztályban meghosszabbítás/megújítás többpilótás személyzettel történõ

korlátozással (Class 1 ’OML’).

(6) Abláció

Az 1. Egészségügyi Osztályban sikeres abláció után a vizsgált személyt legalább egy évig Class 1 ’OML’

szerint kell korlátozni, hacsak nem a legkorábban 2 hónappal késõbb végzett elektrofiziológiai vizsgálat

igazolja a beavatkozás sikerét. Azoknál az egyéneknél, akiknél sem invazív sem pedig non-invazív

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 36. szám 6885



módszerrel nem sikerül igazolni a beavatkozás hosszútávú sikerét, további többpilótás korlátozás (Class 1

’OML’) és/vagy megfigyelés lehet szükséges.

(d) A szolgálat minõsítése a 2. Egészségügyi Osztályban

A 2. Egészségügyi Osztályban a minõsítést az 1. Egészségügyi Osztálynak megfelelõen kell végezni. Biztonsági

pilótával (Class 2 ’OSL’) vagy utast nem szállíthat (Class 2 ’OPL’) korlátozás megfontolható.

8. Az artéria renalisok eredése alatt elhelyezkedõ nem operált hasi aneurizma esetén megfontolható az orvosi minõsítés

kiadása korlátozással az 1. Egészségügyi Osztályban (Class 1 ’OML’) és 2. Egészségügyi Osztályban (Class 2 ’OSL’). A

szükséges ultrahang ellenõrzés rendjét a szolgálat határozza meg. Az artéria renalisok eredése alatti sikeresen operált,

szövõdmény mentes hasi aneurizma eseteiben, szív- és érrendszeri kivizsgálás után, a szolgálat mérlegelheti az orvosi

minõsítés kiadását korlátozással az 1. Egészségügyi Osztályban (Class 1 ’OML’), a 2. Egészségügyi Osztályban

biztonsági pilótával történõ korlátozás (Class 2 ’OSL’) alkalmazható, amennyiben a nyomon követést jóváhagyta a

szolgálat.

9. (a) A szolgálat által elfogadott kardiológus vizsgáljon ki minden korábban nem tisztázott szívzörejt és az ilyen

eseteket a szolgálat minõsíti. A jelentõsnek vélt zörej esetén, a további kivizsgálás során legalább 2 D Doppler

echokardiográfiát kell végezni.

(b) Billentyûhibák

(1) bicuspidalis aorta billentyû esetén az 1. és 2. Egészségügyi Osztályban korlátozás nélkül minõsíthetõ

alkalmasnak, amennyiben nincs egyéb kóros szív- vagy aorta elváltozás. A szükséges echokardiográfiás

ellenõrzés rendjét a szolgálat határozza meg.

(2) Az aorta stenosis eseteit az AMS vizsgálja felül. Legyen ép a bal kamra funkciója. Szisztémás embólia a

kórelõzményben vagy a mellkasi aorta jelentõs tágulata kizáró ok. Alkalmasnak minõsíthetõ az egyén, ha az

átlagos nyomásgrádiens nem haladja meg a 20 Hgmm-t. 20 és 40 Hgmm közötti átlagos nyomásgrádiens

esetén az 1. Egészségügyi Osztályban többpilótás korlátozással (Class 1 ’OML’), a 2. Egészségügyi

Osztályban korlátozás nélkül minõsíthetõ alkalmasnak. Az átlagos nyomásgrádiens 50 Hgmm-ig

elfogadható a szolgálat döntése alapján. A szükséges 2 D echokardiográfiás vizsgálat rendjét a szolgálat

határozza meg.

(3) A klinikailag nem jelentõs mértékû aorta inszufficiencia az 1. és 2. Egészségügyi Osztályban korlátozás

nélkül is minõsíthetõ alkalmasnak. Az aorta ascendensen – 2D Doppler echokardiográfiával vizsgálva – nem

lehet kimutatható elváltozás. A szükséges ellenõrzõ vizsgálatok rendjét a szolgálat határozza meg. A

reumás eredetû mitrális billentyû betegségek általában kizáró okot jelentenek.

(4) Mitrális billentyû prolapszus/mitrális regurgitáció. Tünetmentes, izolált mezoszisztolés klikk esetében az

1. és 2 Egészségügyi Osztályban nem szükséges a korlátozás. Szövõdménymentes enyhe fokú regurgitáció,

a szolgálat döntése alapján, az 1. Egészségügyi Osztályban szükségessé tehet többpilótás (Class 1 ’OML’)

korlátozást. A bal kamra volumen-terhelése esetén, melyet a végdiasztolés átmérõ növekedése jelez, a

vizsgált személy nem alkalmas. A szolgálat által elõírt rendszeres ellenõrzõ vizsgálat és értékelés szükséges.

(c) Billentyû mûtétek

(1) Mechanikus mûbillentyû beültetés után a vizsgált személy nem alkalmas.

(2) Biograft beültetése esetén a panaszmentes egyént a mûtét után legkorábban 6 hónap múlva minõsítheti a

szolgálat, amennyiben a vizsgálatok normál billentyû funkciót és kamra konfigurációt igazoltak. A

következõ vizsgálatokat kell elvégezni:

(i) tünethatárolt, a Bruce protokoll szerinti 4. fokozatú vagy azzal egyenértékû terheléses EKG vizsgálat,

mely a szolgálat által elfogadott kardiológus véleménye szerint nem mutat jelentõs eltérést. Kóros

nyugalmi EKG, illetve bármilyen igazolt koszorúsér-betegség esetén szívizom szcintigráfiát vagy

terheléses echokardiográfiát kell végezni. Lásd az 5., 6. és 7. pontot;

(ii) 2D Doppler echokardiogram nem jelez jelentõs szelektív kamrai megnagyobbodást, a biograft

billentyûk minimális szerkezeti károsodását, normál Doppler áramlási viszonyokat és a többi

szívbillentyûk funkcionális vagy szerkezeti károsodását. A bal kamrai ejekció és kontraktilitás a normál

tartományban legyen;

(iii) igazoltan nem áll fenn koszorúsér-betegség, illetve sikeres revaszkularizáció történt – lásd a 7. pontot;

(iv) kardiákumok szedése nem szükséges;

(v) a szükséges terheléses EKG és 2D echokardiográfiás ellenõrzõ vizsgálatok rendjét a szolgálat

határozza meg.
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Az 1. Egészségügyi Osztályban alkalmas minõsítés csak többpilótás korlátozással (Class 1. ’OML’) adható ki. A

2. Egészségügyi Osztályban lehet korlátozás nélküli alkalmas minõsítés is.

10. Antikoaguláns kezelés után a vizsgált személy felülvizsgálatát a szolgálat végzi. A vénás thrombózis vagy tüdõembólia

kizáró okot jelent az antikoaguláns kezelés befejezéséig. Pulmonális embolia után teljes kivizsgálás szükséges. Az

artériás thromboembolia megelõzésére beállított antikoaguláns kezelés kizáró ok.

11. Az epikardium, miokardium és/vagy endokardium primér vagy szekunder elváltozása esetén az egyén a részletes

klinikai kivizsgálásig nem alkalmasként minõsítendõ. A szolgálat által végzett minõsítéshez a következõ vizsgálatok

szükségesek: 2D Doppler echokardiográfia, terheléses EKG és/vagy szcintigráfia/ terheléses echokardiográfia és

24 órás Holter EKG. Koronária angiográfia indikálható szükség szerint. Gyakori felülvizsgálat és többpilótás (Class 1.

’OML’) vagy biztonsági pilótás (Class 2. OSL) korlátozás alkalmazható.

12. A veleszületett szívbetegségek (mûtéti korrekció után is) általában kizáró jellegûek, kivéve azokat a klinikailag nem

jelentõs eseteket, melyek gyógyszeres kezelést nem igényelnek. A szolgálatnak kardiológiai vizsgálatot kell

végeztetnie. Ezek közé tartozhat: 2D Doppler echokardiográfia, terheléses EKG és 24 órás Holter EKG. Rendszeres

kardiológiai ellenõrzés szükséges. A minõsítéskor korlátozás (Class 1. ’OML’ vagy Class 2. ’OSL’) alkalmazható.

13. Ismételt ájulásos rosszullétek után a következõ vizsgálatokat kell végezni:

(a) tünethatárolt, a Bruce protokoll szerinti 4. fokozatú vagy azzal egyenértékû terheléses EKG vizsgálat, mely a

szolgálat által elfogadott kardiológus véleménye szerint nem mutat jelentõs eltérést. Kóros nyugalmi EKG esetén

szívizom szcintigráfiát vagy terheléses echokardiográfiát kell végezni;

(b) 2D Doppler echokardiogram nem jelez jelentõs szelektív kamrai megnagyobbodást, illetve a szív, a billentyûk és a

szívizom szerkezeti vagy funkcionális károsodását;

(c) 24 órás ambuláns EKG monitorozás során nem észlelhetõ jelentõs vezetési zavar, komplex vagy tartós (sustained)

ritmuszavar, illetve szívizom isémia;

(d) a szolgálat által elfogadott kardiológus véleménye szerint a standard módon végzett „billenõasztal” vizsgálat nem

utal vazomotor instabilitásra.

Az index esemény után legkorábban 6 hónappal mérlegelheti a szolgálat a minõsítést, amennyiben a fenti

vizsgálatokat elvégezték, és az ájulás nem ismétlõdött. Az 1. és 2. Egészségügyi Osztályban a minõsítést korlátozással

(Class 1. ’OML’ és Class 2. ’OSL’) kell kiadni. Neurológiai szakorvosi vizsgálatot is kell végezni. A fenti minõsítési

korlátozások feloldása 5 évvel a rosszullét után mérlegelhetõ, amennyiben az eszméletvesztés nem ismétlõdött. A

szolgálat mérlegelhet a fentinél rövidebb vagy hosszabb megfigyelési idõt az egyén klinikai állapotának

függvényében. Az ún. „malignus” eszméletvesztések, melyeknél nincs jól észlelhetõ „bevezetõ” tünet,

alkalmatlanságot jelentenek.

14. A szív- és érrendszer rosszindulatú betegségeinek megítélésekor figyelembe kell venni a Kézikönyv Onkológiai

fejezetében foglaltakat is, mely tájékoztat a minõsítéssel kapcsolatban, és figyelembe kell venni a szervekre vonatkozó

speciális elõírásokat is.

2. Függelék: Légzõszervek
(Lásd a JAR FCL 3.155, 3.160, 3.275 és 3.280 pontot)

1. Spirometriás vizsgálatot kell végezni az 1. Egészségügyi Osztályú minõsítés elsõ vizsgálatakor. Pulmonológiai

kivizsgálás szükséges, amennyiben a FEV1/FVC arány 70%-nál kisebb.

2. Ismétlõdõ asztmás rohamok esetén a vizsgált személy nem alkalmas.

(a) Az 1. Egészségügyi Osztályú alkalmas minõsítést mérlegelheti a szolgálat, amennyiben az állapot, elfogadható

légzésfunkciós értékek mellett, stabilnak tekinthetõ, és a repülés biztonságával összeegyeztethetõ a

gyógykezelés (nincs szisztémás szteroid kezelés).

(b) A 2. Egészségügyi Osztályú alkalmas minõsítést mérlegelheti a szolgálat, amennyiben a hatóság által elfogadott

pulmonológus véleménye szerint a légzési funkciók és a gyógykezelés (nem szisztémás szteroid kezelés) nem

veszélyezteti a repülés biztonságát. A pulmonológiai leletet meg kell küldeni a szolgálatnak.

3. Az aktív szarkoidózis kizáró ok. A szolgálat mérlegelheti az alkalmas minõsítést, amennyiben a kivizsgálás szerint:

(a) a kivizsgálás során kizárható más szervrendszerek érintettsége;

(b) a folyamat, mely kizárólag a hiláris nyirokcsomókra korlátozódik, inaktív és nem igényel gyógyszeres kezelést.

4. Spontán pneumotorax.

(a) Teljes gyógyulással az egyszeri spontán pneumotorax után 1 évvel a szolgálat mérlegelheti az alkalmas

minõsítést, ha az állapot teljesen rendezett.
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(b) Egyszeri spontán pneumotorax után 6 héttel, amennyiben a beteg állapota teljesen rendezett,

meghosszabbító/megújító vizsgálat alkalmával a szolgálat mérlegelheti az orvosi minõsítést korlátozással (Class

1. ’OML’ és Class 2. ’OSL’). A fenti korlátozások feloldását a szolgálat 1 év után mérlegelheti teljes pulmonológiai

kivizsgálás után.

(c) Az ismétlõdõ pneumotorax kizáró ok. Az alkalmas minõsítést a szolgálat mérlegelheti a sikeres mûtéti

beavatkozás után, amennyiben rendezett a klinikai állapot.

5. A pneumectomia kizáró okot jelent. Kisebb mûtéti beavatkozások után a szolgálat mérlegelheti az alkalmas orvosi

minõsítést, ha az állapot teljesen rendezett és teljes pulmonológiai kivizsgálás történt. A minõsítéskor korlátozás (Class

1. ’OML’ vagy Class 2. ’OSL’) alkalmazható.

6. A légzõszervek rosszindulatú betegségeinek megítélésekor figyelembe kell venni a Kézikönyv Onkológiai fejezetében

foglaltakat is, mely tájékoztat a minõsítéssel kapcsolatban és figyelembe kell venni a szervekre vonatkozó speciális

elõírásokat is.

3. Függelék: Emésztõszervek
(Lásd a JAR FCL 3.165, 3.170, 3.285 és 3.290 pontot)

1. (a) A vizsgálatra jelentkezõt visszatérõ, gyógyszeres kezelést igénylõ diszpepsziás panaszok esetén ki kell vizsgálni.

(b) A pankreatitisz kizáró ok. Az alkalmas minõsítést a szolgálat mérlegelheti, amennyiben az obstrukció kiváltó okot

(pl. gyógyszerhatás, epekõ) megszüntették.

(c) A diszpepszia és a pankreatitisz összefügghet az alkoholfogyasztással. Szükség szerint tisztázni kell az

alkoholfogyasztás jellegét és kizárni az abúzust/dependenciát.

2. A tünetmentes, szoliter epekõ esetén a szolgálat mérlegelheti az alkalmas minõsítést korlátozás nélkül. Tüneteket nem

okozó multiplex epekövek esetén, meghosszabbító/megújító vizsgálat alkalmával a szolgálat mérlegelheti az

alkalmas minõsítést többpilótás korlátozással az 1. Egészségügyi Osztályban (Class 1. ’OML’), illetve korlátozás nélkül a

2. Egészségügyi Osztályban.

3. A vastagbél gyulladásos jellegû betegségeinek minõsítése akkor mérlegelhetõ, ha teljes remisszió van, az állapot stabil

és nem szükséges szisztémás szteroid kezelés.

4. Hasi mûtét után legalább 3 hónapig nem alkalmas a szakszolgálati engedélyes. Abban az esetben, ha teljes a

gyógyulás, tünetmentes a beteg és minimális veszélye van szövõdmény fellépésére vagy kiújulására, a szolgálat

mérlegelheti rövidebb idõn belül is az alkalmas minõsítést meghosszabbítás vagy megújítás esetén.

5. Az emésztõszervek rosszindulatú betegségeinek megítélésekor figyelembe kell venni a Kézikönyv Onkológiai

fejezetében foglaltakat is, mely tájékoztat a minõsítéssel kapcsolatban és figyelembe kell venni a szervekre vonatkozó

speciális elõírásokat is.

4. Függelék: Az anyagcsere, táplálkozás és hormonális rendszer betegségei
(Lásd a JAR FCL 3.175 és 3.295 pontot)

1. Az anyagcsere, táplálkozás vagy hormonális rendszer funkciózavara kizáró ok. A szolgálat mérlegelheti az alkalmas

minõsítést abban az esetben, ha az egyén tünetmentes, klinikailag egyensúlyban van és stabilan kompenzált

hormonpótló kezeléssel vagy anélkül, és rendszeres szakgondozás alatt áll.

2. A glukózúriát és az emelkedett vércukorszintet ki kell vizsgálni. A szolgálat mérlegelheti az alkalmas minõsítést normál

glukózterhelés esetén (alacsony veseküszöb) vagy csökkent glukóz tolerancia esetén – diabeteses szövõdmény nélkül –

kizárólag diéta és rendszeres ellenõrzés mellett.

3. Az antidiabetikus kezelés kizáró ok. Mindazonáltal egyes biguanid származékokkal vagy alpha-glukozidáze gátlókkal

jól beállított esetekben – diabetes szövõdmény kizárása után – mérlegelhetõ a minõsítés az 1. Egészségügyi

Osztályban többpilótás korlátozással (Class 1. ’OML’), a 2. Egészségügyi Osztályban biztonsági pilóta korlátozás (Class 2

’OSL’) nélkül. Szulfonilurea származékkal történõ kezelés esetén a 2. Egészségügyi Osztályban korlátozással (Class 2.

’OSL’) mérlegelhetõ az alkalmas minõsítés meghosszabbítása/megújítása.

4. Az Addison-betegség kizáró ok. Az 1. Egészségügyi Osztályban az alkalmas minõsítés

meghosszabbítását/megújítását, a 2. Egészségügyi Osztályban pedig az alkalmas minõsítést mérlegelheti a szolgálat,

amennyiben a szakszolgálati feladatának ellátása közben a kortizon készítményt magánál tartja és szükség esetén

annak bevétele megoldható. Többpilótás korlátozás az 1. Egészségügyi Osztályban (Class 1 ’OML’) vagy biztonsági

pilótával történõ repülés a 2. Egészségügyi Osztályban (Class 2 ’OSL’) elõírható.
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5. Ezen szervek rosszindulatú betegségeinek megítélésekor figyelembe kell venni a Kézikönyv Onkológiai fejezetében

foglaltakat is, mely tájékoztat a minõsítéssel kapcsolatban és figyelembe kell venni a szervekre vonatkozó speciális

elõírásokat is.

5. Függelék: Vérképzõ rendszer
(Lásd a JAR FCL 3.180 és 3.300 pontot)

1. A csökkent hemoglobin értékkel járó anémiát ki kell vizsgálni. A terápiásan nem befolyásolható anémia kizáró okot

jelent. A szolgálat mérlegelheti az alkalmas minõsítést, amennyiben az anémia oki terápiája sikeres volt (pl. vashiány,

B12 hiány esetén), a haematokrit stabilan 32% feletti, illetve a thalasszaemia minor vagy haemoglobinopatia esetén az

anamnézisben nem szerepel krízis és a beteg funkcionális állapota igazoltan megfelelõ.

2. A nyirokcsomó megnagyobbodást ki kell vizsgálni. A szolgálat mérlegelheti az alkalmas minõsítést, amennyiben a

gyulladásos folyamat teljes mértékben gyógyult, illetve a kezelt Hodgkin vagy nagy malignitású Non-Hodgkin

limfóma remisszióban van.

3. A krónikus leukémia alkalmas minõsítését mérlegelheti a szolgálat. Nem állhat fenn a központi idegrendszer

érintettsége és nem lehet olyan állandó mellékhatása a kezelésnek, mely repülésbiztonsági jelentõséggel bír. A

hemoglobin érték és a thrombocyta szám legyen kielégítõ. Rendszeres ellenõrzés szükséges.

4. A lépnagyobbodást ki kell vizsgálni. A szolgálat mérlegelheti az alkalmas minõsítést, ha a lépnagyobbodás minimális,

stabil és nem áll más kórfolyamat a háttérben (pl. kezelt krónikus malária), vagy a minimális lépnagyobbodás

hátterében a minõsítéssel összeegyeztethetõ megbetegedés áll (pl. teljes remisszióban lévõ Hodgkin limfóma).

5. A policitémiát ki kell vizsgálni. A szolgálat mérlegelheti az alkalmas minõsítést az 1. Egészségügyi Osztályban

korlátozással (Class 1 ’OML’) vagy biztonsági pilótával történõ repüléssel a 2. Egészségügyi Osztályban (Class 2 ’OSL’),

amennyiben az állapot stabil és nem áll más kóros folyamat a háttérben.

6. A klinikailag jelentõs alvadási zavart ki kell vizsgálni. A szolgálat mérlegelheti az alkalmas minõsítést az 1. Egészségügyi

Osztályban többpilótás korlátozásal (Class 1 ’OML’) vagy biztonsági pilótával történõ repüléssel a 2. Egészségügyi

Osztályban (Class 2 ’OSL’), amennyiben nem szerepel a kórelõzményben jelentõsebb vérzés vagy trombózis.

7. Ezen szervek rosszindulatú betegségeinek megítélésekor figyelembe kell venni a Kézikönyv Onkológiai fejezetében

foglaltakat is, mely tájékoztat a minõsítéssel kapcsolatban és figyelembe kell venni a szervekre vonatkozó speciális

elõírásokat is.

6. Függelék: Húgyúti szervek
(Lásd a JAR FCL 3.185 és 3.305 pontot)

1. A kóros laboratóriumi vizeletlelet okát ki kell vizsgálni.

2. A tünetmentes húgyúti kõ vagy a kórelõzményben szereplõ vesekólika esetén kivizsgálás szükséges. A kivizsgálás

vagy kezelés idejére a szolgálat mérlegelheti a minõsítés meghosszabbítását korlátozással többtagú személyzettel

(Class 1. ’OML’) vagy biztonsági pilótával (Class 2. ’OSL’) végzett repülésre. Sikeres gyógykezelés után a szolgálat

mérlegelheti a korlátozás feloldását. Reziduális kõ esetén a szolgálat mérlegelheti az alkalmas minõsítést a következõk

szerint: 1. Egészségügyi Osztályban OML korlátozással, 2. Egészségügyi Osztályban korlátozás nélkül vagy OSL

korlátozással.

3. Kiterjedt urológiai mûtét után legalább 3 hónapig nem alkalmas a vizsgált személy. A szolgálat mérlegelheti a

minõsítést, amennyiben teljesen tünetmentes a vizsgált személy és minimális a szövõdmények vagy kiújulás veszélye.

4. Veseátültetés vagy teljes húgyhólyag eltávolítás kizáró okot jelent az 1. Egészségügyi Osztályban, az elsõ minõsítés

alkalmával. A minõsítés meghosszabbítását mérlegelheti a szolgálat a következõk szerint:

(a) 12 hónappal a mûtét után az átültetett vese funkciója teljesen kompenzált és a beteg jól tûri, minimális fenntartó

immunoszupresszív kezelés mellett;

(b) teljes húgyhólyag eltávolítás után a beteg funkcionális állapota rendezett és nincs gyanú a folyamat kiújulására,

fertõzésre vagy más kóros elváltozásra.

Mindkét esetben korlátozás mérlegelhetõ; többtagú személyzettel (Class 1. ’OML’) vagy biztonsági pilótával (Class 2.

’OSL’).

5. Ezen szervek rosszindulatú betegségeinek megítélésekor figyelembe kell venni a Kézikönyv Onkológiai fejezetében

foglaltakat is, mely tájékoztat a minõsítéssel kapcsolatban és figyelembe kell venni a szervekre vonatkozó speciális

elõírásokat is.
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7. Függelék: Nemi úton terjedõ és más fertõzõ betegségek
(Lásd a JAR FCL 3.190 és 3.310 pontot)

1. A HIV pozitivitás kizáró okot jelent.

2. Az orvosi minõsítés megújítását korlátozással – többtagú személyzettel (Class 1. ’OML’) vagy biztonsági pilótával (Class

2. ’OSL’) – mérlegelheti a szolgálat, amennyiben rendszeres ellenõrzés történik. Az AIDS vagy azzal kapcsolatos klinikai

tünetek megjelenése kizáró ok.

3. Az akut szifilisz kizáró ok. A szolgálat mérlegelheti szifilisz I. és II. stádiumának teljesen kezelt és gyógyult eseteinek

minõsítését.

4. Ezen szervek rosszindulatú betegségeinek megítélésekor figyelembe kell venni a Kézikönyv Onkológiai fejezetében

foglaltakat is, mely tájékoztat a minõsítéssel kapcsolatban és figyelembe kell venni a szervekre vonatkozó speciális

elõírásokat is.

8. Függelék: Nõgyógyászat és szülészet
(Lásd a JAR FCL 3.195 és 3.315 pontot)

1. Terhesség esetén a szolgálat a 26. hétig mérlegelheti az alkalmas minõsítést nõgyógyászati vélemény alapján. Ilyen

esetben a szolgálat írásban tájékoztatja a szakszolgálati engedélyest és a nõgyógyász kezelõorvost arról, hogy a

szakszolgálati tevékenység milyen veszélyt jelenthet a terhességre (lásd a Kézikönyvet). Az 1. Egészségügyi Osztályú

minõsítés esetén a tevékenységet a többtagú személyzettel végzett repülésre kell korlátozni (Class 1. ’OML’).

2. Nagyobb nõgyógyászati mûtét után legkorábban 3 hónappal mérlegelhetõ az alkalmasság. A szolgálat korábban is

mérlegelheti az alkalmasságot, amennyiben a szakszolgálati engedélyes teljesen tünet- és panaszmentes, és minimális

az esély a szövõdmények kialakulására.

3. Ezen szervek rosszindulatú betegségeinek megítélésekor figyelembe kell venni a Kézikönyv Onkológiai fejezetében

foglaltakat is, mely tájékoztat a minõsítéssel kapcsolatban és figyelembe kell venni a szervekre vonatkozó speciális

elõírásokat is.

9. Függelék: Mozgásszervi követelmények
(Lásd a JAR FCL 3.200 és 3.320 pontot)

1. Kóros fizikai állapot minõsítésekor, ideértve az elhízást vagy izomgyengeséget is, egészségügyi szempontból

ellenõrzõ repülésre, illetve szimulátor-ellenõrzésre lehet szükség, a szolgálat ellenõrzése mellett. Különös figyelemmel

kell lenni a vészhelyzeti eljárásokra és a vészhelyzeti kiürítésekre. Szükség esetén minõsítési korlátozások

alkalmazhatók, pl. csak meghatározott légijármûre érvényes a minõsítés, vagy csak többtagú személyzettel (Class 1.

’OML’) vagy biztonsági pilótával (Class 2. ’OSL’) végezhet repülést.

2. Végtaghiány esetén az 1. Egészségügyi Osztályban a minõsítés megújítását, a 2. Egészségügyi Osztályban a minõsítést

mérlegelheti a szolgálat sikeres ellenõrzõ repülés vagy szimulátor-ellenõrzés után, a 3.125 pontnak megfelelõen.

3. A mozgásszervek gyulladásos, infiltratív, traumás vagy degeneratív elváltozásainak minõsítését a szolgálat

mérlegelheti. Feltétel a folyamat remissziója, valamint, hogy a vizsgált személy ne szedjen olyan gyógyszert, mely nem

egyeztethetõ össze a repülés biztonságával és sikeresen megfelelt az ellenõrzõ repülésen vagy a

szimulátor-ellenõrzésen. Szükség esetén minõsítési korlátozások alkalmazhatók, pl. csak meghatározott légijármûre

érvényes a minõsítés, vagy csak többtagú személyzettel (Class 1. ’OML’) vagy biztonsági pilótával (Class 2. ’OSL’)

végezhet repülést.

4. Ezen szervek rosszindulatú betegségeinek megítélésekor figyelembe kell venni a Kézikönyv Onkológiai fejezetében

foglaltakat is, mely tájékoztat a minõsítéssel kapcsolatban és figyelembe kell venni a szervekre vonatkozó speciális

elõírásokat is.

10. Függelék: Pszichiátriai követelmények
(Lásd a JAR FCL 3.205 és 3.325 pontot)

1. A schizophrenia, schizotípia és a téveseszmék megalapozott diagnózisa kizáró okot jelent. A kórelõzményben szereplõ

pszichotikus állapot esetén a szolgálat akkor mérlegelheti a minõsítést, ha a korábbi diagnózis pontatlan volt, vagy

revízióra került, vagy csak egyszeri delíriumos epizód volt és a beteg nem szenved tartós elmezavarban.

2. A hangulati élet diagnosztizált zavara kizáró okot jelent. A szolgálat mérlegelheti a minõsítést az eset részletes

elemzését követõen, függõen az eset típusától és súlyosságától és ha a pszichotróp gyógyszerek szedését már

elégséges ideje abbahagyták.
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3. Egyetlen autoagresszív esemény vagy a környezet számára nyilvánvaló viselkedési zavar ismétlõdése kizáró okot

jelent. Az állapot teljes rendezõdése után a szolgálat mérlegelheti az orvosi minõsítést az eset részletes elemzését

követõen, és szükség lehet pszichológiai vagy pszichiátriai vizsgálatra is. Neuropszichiátriai szakvélemény is kérhetõ.

4. Az alkohol, vagy más drogok okozta mentális vagy viselkedési zavar, függõséggel vagy anélkül kizáró okot jelent. 2 év

dokumentált absztinencia vagy drogmentesség után a szolgálat mérlegelheti a minõsítést. A minõsítés megújítását

korábban is mérlegelheti a szolgálat, korlátozás alkalmazható többtagú személyzettel (Class 1. ’OML’) vagy biztonsági

pilótával (Class 2. ’OSL’) végzett repülésre. Az egyedi esettõl függõen, a szolgálat döntése alapján a kezelésnek és

ellenõrzésnek a következõket kell magában foglalnia:

(a) néhány hetes intézeti kezelés, majd azt követõen;

(b) folyamatos ellenõrzés, melyet a hatóság által elfogadott pszichiáter végez; és

(c) a továbbiakban is folyamatos ellenõrzés, rendszeres vérvizsgálat és szakmai értékelés kérhetõ idõbeli korlátozás

nélkül.

11. Függelék: Neurológiai követelmények
(Lásd a JAR FCL 3.210 és 3.330 pontot)

1. Kizáró okot jelent az idegrendszer minden krónikus vagy progresszív jellegû jelentõs funkciózavara, mely okozott,

vagy nagy valószínûséggel okozhat jelentõs cselekvõképességbeli zavart. A szolgálat részletes kivizsgálás után

mérlegelheti az egyéni elbírálást azokban a kisfokú elváltozással járó krónikus esetekben, amikor az állapot

elfogadhatónak tekinthetõ.

2. Az egyszeri vagy ismételten jelentkezõ, tisztázatlan eredetû tudatzavar kizáró okot jelent. Az egyszeri ájulásos epizód

után a szolgálat mérlegelheti az alkalmas minõsítést, amennyiben az ok kellõen tisztázott, de az ismétlõdés minden

esetben kizáró ok.

3. Az elektroenkephalográfia során észlelt paroxizmális epileptiform jelek, illetve a fokális lassú hullámok kizáró okot

jelentenek. További kivizsgálást a szolgálatnak kell végeznie.

4. Az epilepszia diagnózisa kizáró okot jelent. Kivételt jelentenek a gyermekkori jóindulatú epilepsziák, melyeknek igen

alacsony a felnõttkori ismételt jelentkezése és a vizsgált személy legalább 10 éve roham- és gyógyszermentes. Egy

vagy több epilepsziás roham az 5. életév után kizáró okot jelent. Az egyszeri szimptómás görcsroham után,

amennyiben a szolgálat által elfogadott neurológus szerint az ismétlõdés esélye minimális, a szolgálat mérlegelheti az

alkalmas minõsítést.

5. Az egyszeri, nem lázas eredetû epilepsziás roham után a szolgálat mérlegelheti az alkalmas minõsítést, amennyiben a

vizsgált személy legalább 10 éve roham- és gyógyszermentes, nincs kimutatható prediszponáló tényezõ és a roham

ismétlõdésének esélye elfogadhatóan alacsony. Az 1. Egészségügyi Osztályú minõsítésnél az „OML” korlátozást kell

alkalmazni.

6. Az eszméletvesztéssel, illetve penetráló koponyasérülésekkel járó traumás eseteket minden alkalommal a szolgálat

minõsíti, a szolgálat által elfogadott neurológus véleménye alapján. A minõsítés a teljes gyógyulás után mérlegelhetõ,

és egyúttal a szolgálat számára elfogadhatóan alacsony az epilepsziás roham esélye is.

7. A gerincvelõ és a perifériás idegrendszer sérülése vagy betegsége esetén a minõsítéskor figyelembe kell venni a

mozgásszervi követelményeket és a Kéziköny vonatkozó fejezetét is.

8. Ezen szervek rosszindulatú betegségeinek megítélésekor figyelembe kell venni a Kézikönyv Onkológiai fejezetében

foglaltakat is, mely tájékoztat a minõsítéssel kapcsolatban és figyelembe kell venni a szervekre vonatkozó speciális

elõírásokat is. Minden rosszindulatú koponyaûri daganat kizáró okot jelent.

12. Függelék: Szemészeti követelmények
(Lásd a JAR FCL 3.215 és 3.335 pontot)

1. (a) Az 1. Egészségügyi Osztályú minõsítés elsõ kiadásához a szolgálat által elfogadott szemész vagy szemvizsgáló

szakember által végzett szemészeti vizsgálat szükséges. Minden kóros vagy kétséges esetet a hatóság által

elfogadott szemészhez kell küldeni.

(b) A 2. Egészségügyi Osztályú minõsítés elsõ kiadásához a szolgálat által elfogadott szemész vagy szemvizsgáló

szakember által végzett szemészeti vizsgálat szükséges vagy a szolgálat döntése alapján végezheti a repülõorvos

is. Amennyiben a látóélesség korrekciója szükséges a követelmények teljesítéséhez, az aktuális

szemüveg/kontaktlencse elõírásának másolatát meg kell küldeni.
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2. Minden orvosi minõsítést megújító/meghosszabbító vizsgálat alkalmával ellenõrizni kell a látási funkciókat és ki kell

zárni az esetleges kóros elváltozásokat. Minden kóros vagy kétséges esetet a hatóság által elfogadott szemészhez kell

küldeni.

3. A következõ esetekben, de nem kizárólagosan, szemészeti szakvizsgálatot kell indikálni: a nyers látóélesség jelentõs

csökkenése esetén, a látóélesség legjobb korrekciós értékének bármilyen csökkenésekor, és/vagy a szem betegsége,

sérülése vagy mûtéte alkalmával.

4. Ezen szervek rosszindulatú betegségeinek megítélésekor figyelembe kell venni a Kézikönyv Onkológiai fejezetében

foglaltakat is, mely tájékoztat a minõsítéssel kapcsolatban és figyelembe kell venni a szervekre vonatkozó speciális

elõírásokat is. Minden rosszindulatú koponyaûri daganat kizáró okot jelent.

13. Függelék: A látóélesség követelményei
(Lásd a JAR FCL 3.215, 3.220, 3.335 és 3.340 pontot)

1. A szem fénytörési értéke és a funkcionális teljesítmény szolgál a minõsítés alapjául.

2. (a) 1. Egészségügyi Osztály. A szolgálat +5 és –6 dioptrián belüli fénytörési hiba esetén mérlegelheti az

alkalmasságot, ha:

(1) kizárható a szem kóros elváltozása;

(2) az optimális korrekciót jól megfontolták;

(3) ha a fénytörési hiba ±3 dioptria között van, akkor a szolgálat által elfogadott szemész szakorvos 5 évenkénti

felülvizsgálata szükséges.

(b) 1. Egészségügyi Osztály. Amennyiben az orvosi minõsítést meghosszabbító vagy megújító vizsgálat alkalmával

6 dioptriánál nagyobb a fénytörési hiba, a szolgálat mérlegelheti az orvosi minõsítés újbóli megadását, a

következõk szerint:

(1) kizárható a szem kóros elváltozása;

(2) az optimális korrekciót jól megfontolták;

(3) ha a fénytörési hiba nagyobb, mint 6 dioptria, akkor a szolgálat által elfogadott szemész szakorvos

2 évenkénti felülvizsgálata szükséges.

(c) 2. Egészségügyi Osztály. Amennyiben –5/–8 dioptria közötti fénytörési hiba, a szolgálat mérlegelheti az orvosi

minõsítést, a következõk szerint:

(1) kizárható a szem kóros elváltozása;

(2) az optimális korrekciót jól megfontolták.

3. Astigmia 1. Egészségügyi Osztály. Az orvosi minõsítést meghosszabbító vagy megújító vizsgálat alkalmával, ha az

astigmia nagyobb mint 3,0 dioptria, a szolgálat mérlegelheti az orvosi minõsítés újbóli megadását, a következõk

szerint:

(1) kizárható a szem kóros elváltozása;

(2) az optimális korrekciót jól megfontolták;

(3) a szolgálat által elfogadott szemész szakorvos 2 évenkénti felülvizsgálata szükséges.

4. Keratokónusz. Keratokónusz esetén a szolgálat akkor mérlegelheti az orvosi minõsítés újbóli megadását az

1. Egészségügyi Osztályban az orvosi minõsítést meghosszabbító vagy megújító vizsgálat alkalmával,, illetve a

2. Egészségügyi Osztályban, ha:

(a) a vizsgált személy korrekciós lencsével teljesíti a látási követelményeket;

(b) a szolgálat által elfogadott szemész felülvizsgálata szükséges a szolgálat által meghatározott idõszakonként

6 havonta.

5. Anisometropia. 3,0 dioptriát meghaladó anisometropia esetén a szolgálat akkor mérlegelheti az orvosi minõsítés

újbóli megadását az 1. Egészségügyi Osztályban az orvosi minõsítést meghosszabbító vagy megújító vizsgálat

alkalmával, ha:

(1) kizárható a szem kóros elváltozása;

(2) az optimális korrekciót jól megfontolták;

(3) a szolgálat által elfogadott szemész szakorvos 2 évenkénti felülvizsgálata szükséges.

6. (a) Egyszemes látás

(1) Az egyszemes látás kizáró ok az 1. Egészségügyi Osztályban.

(2) 2. Egészségügyi Osztályban minõsítés elsõ kiadásakor funkcionális egyszemes látás esetén a szolgálat

mérlegelheti az orvosi minõsítés megadását, ha

(a) az egyszemes látás 5 éves életkor után alakult ki;
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(b) az elsõ vizsgálatkor a jó szem látóértékei elérik a következõket:

(i) a távoli látóérték (korrekció nélkül) legalább 6/6;

(ii) nincs fénytörési hiba;

(iii) az elõzményekben látóélességet javító mûtét nem szerepel;

(iv) kizárható a szem kóros elváltozása.

(c) a szolgálat által elfogadott képzett pilóta által végzett ellenõrzõ repülés is kedvezõ eredményû. A

pilótának ismernie kell az egyszemes látással összefüggõ potenciális nehézségeket;

(d) a légiközlekedési hatóság által meghatározott üzemeltetési korlátozások alkalmazhatók.

(3) A szolgálat akkor mérlegelheti az orvosi minõsítés újbóli megadását a 2. Egészségügyi Osztályban az orvosi

minõsítést meghosszabbító vagy megújító vizsgálata alkalmával, ha a szolgálat által elfogadott szemész

szakorvos véleménye alapján a fennálló szemészeti elváltozás elfogadható és a hatóság által elfogadott

képzett pilóta által végzett ellenõrzõ repülés is kedvezõ eredményû. A pilótának ismernie kell az egyszemes

látással összefüggõ potenciális nehézségeket.

A légiközlekedési hatóság által meghatározott üzemeltetési korlátozások alkalmazandók.

(b) Az egyik szem látóélességének a JAR-FCL 3.220 pont szerinti határérték alá csökkenése esetén az 1. Egészségügyi

Osztályban mérlegelhetõ az orvosi minõsítés megújítása, feltéve, ha a hatóság által elfogadott szemész

véleménye alapján ép a kétszemes látótér és a fennálló szemészeti elváltozás elfogadható. Kedvezõ eredményû

ellenõrzõ repülés szükséges és az orvosi minõsítés az 1. Egészségügyi Osztályban kizárólag korlátozással (Class 1.

’OML’) adható ki.

(c) Az egyik szem látóélességének a JAR-FCL 3.340 pont szerinti határérték alá csökkenése esetén a 2. Egészségügyi

Osztályban mérlegelhetõ az orvosi minõsítés megújítása, feltéve, ha a hatóság által elfogadott szemész

véleménye alapján, a fennálló szemészeti elváltozás elfogadható és a másik szem látóképessége megfelelõ,

szükség esetén elõírható a kedvezõ eredményû ellenõrzõ repülés is.

(d) A jelentkezõ minõsíthetõ alkalmasnak látótér beszûkülés esetén, ha a kétszemes látótér normális és a fennálló

szemészeti elváltozás elfogadható a szolgálat számára.

7. A szemizmok együttmûködési zavara (heterophoria). A jelentkezõt/minõsítéssel rendelkezõt a hatóság által

elfogadott szemész vizsgálja meg. A fúziós készséget a szolgálat által elfogadott módszerrel kell vizsgálni

(pl. Goldman-féle vörös/zöld kétszemes fúziós teszt).

8. A látóélességet javító mûtét után az 1. és 2. Egészségügyi Osztályban a szolgálat mérlegelheti az orvosi minõsítést,

amennyiben:

(a) a mûtét elõtti refrakciós hiba kisebb +5/–6 dioptriánál az 1. Egészségügyi Osztályban és +5/–8 dioptriánál

2. Egészségügyi Osztályban (lásd a JAR-FCL 3.220(b) és 3.340(b) pontot);

(b) megfelelõen stabil fénytörõ képességet sikerült elérni (a napi ingadozás 0.75 dioptrián belül van);

(c) a szemészeti vizsgálat nem jelez mûtét utáni szövõdményt;

(d) a káprázási szenzitivitás a normál értékeken belüli;

(e) nem károsodott a mezopikus kontraszt szenzitivitás;

(f) a szolgálat által elfogadott szemész szakorvos felülvizsgálata szükséges.

9. (a) Szürkehályog mûtét. Az 1. és 2. Egészségügyi Osztályban a minõsítést a mûtét után 3 hónappal mérlegelheti a

szolgálat.

(b) Retina mûtét. Sikeres mûtét után 6 hónappal mérlegelheti a szolgálat az 1. Egészségügyi Osztályban az orvosi

minõsítés megújítását, a 2. Egészségügyi Osztályban az orvosi minõsítés kiadását. Lézeres retina terápia után a

szolgálat mérlegelheti az alkalmas minõsítést 1. és 2. Egészségügyi Osztályban. Ha szükséges, a szolgálat

nyomonkövetõ szemészeti szakorvosi vizsgálatokat rendelhet el.

(c) Zöldhályog mûtét. Sikeres mûtét után 6 hónappal mérlegelheti a szolgálat az 1. Egészségügyi Osztályban az

orvosi minõsítés megújítását, a 2. Egészségügyi Osztályban az orvosi minõsítés kiadását. Ha szükséges, a szolgálat

nyomonkövetõ szemészeti szakorvosi vizsgálatokat rendelhet el.

14. Függelék: A színlátás követelményei
(Lásd a JAR FCL 3.225, 3.345 pontot)

1. Az Ishihara tesztet (24 táblás változat) akkor teljesíti a vizsgált személy, ha az elsõ 15 táblát hiba, bizonytalankodás vagy

tétovázás nélkül (3 másodpercen belül) azonnal felismeri. A képeket véletlenszerûen kell bemutatni. A megvilágítási

viszonyokat a Kézikönyv Szemészeti fejezete is tartalmazza.
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2. Amennyiben a vizsgált személy téveszt az Ishihara táblák olvasásakor, a következõ vizsgálatok egyikét el kell végezni:

(a) anomaloszkópia (Nagel-féle vagy azzal egyenértékû). A tesztet akkor teljesítette, ha trichromátnak bizonyult és

színegyezést maximálisan 4 skála egységen belül talál, vagy

(b) színes lámpa teszt. A vizsgálat eredménye akkor fogadható el, ha a tesztet hiba nélkül teljesítette a vizsgált

személy a szolgálat által elfogadható lámpa tesztek egyikén, ilyenek a Holmes, a Beynes- vagy a Spectrolux-féle

tesztek.

15. Függelék: Fül-orr-gégészeti követelmények
(Lásd a JAR FCL 3.230 és 3.350 pontot)

1. Az elsõ alkalmassági vizsgálat alkalmával teljes körû fül-orr-gégészeti vizsgálatot kell végezni, a szolgálat által

elfogadott és a repülési fül-orr-gégészetben jártas szakorvos által vagy az õ irányítása és felügyelete mellett.

2. Az orvosi minõsítés meghosszabbításakor/megújításakor minden kóros vagy nem egyértelmû fül-orr-gégészeti esetet

a szolgálat által elfogadott szakorvoshoz kell utalni.

3. Nem fertõzéses eredetû, egyszerû dobhártya perforáció esetén mérlegelhetõ az alkalmas minõsítés, amennyiben az

nem befolyásolja a fül normális mûködését.

4. A spontán vagy pozicionális nystagmus esetén részletes vesztibuláris kivizsgálást végezzen a szolgálat által elfogadott

szakorvos. Ilyen esetben nem fogadható el a jelentõsen kóros kalorikus vagy rotációs válasz, az alkalmas minõsítés

mérlegelhetõ. A meghosszabbító vagy megújító vizsgálatok alkalmával a kóros vesztibuláris választ a klinikai

adatokkal együtt értékelje a szolgálat.

5. Ezen szervek rosszindulatú betegségeinek megítélésekor figyelembe kell venni a Kézikönyv Onkológiai fejezetében

foglaltakat is, mely tájékoztat a minõsítéssel kapcsolatban és figyelembe kell venni a szervekre vonatkozó speciális

elõírásokat is.

16. Függelék: A hallás követelményei
(Lásd a JAR FCL 3.235 és 3.355 pontot)

1. A tiszta hang audiogramnak az 500–3000 Hz közötti frekvenciatartományt kell átfognia. A hallásküszöböket a

következõ frekvenciákon kell meghatározni:

500 Hz,

1000 Hz,

2000 Hz,

3000 Hz.

2. (a) Halláscsökkenés esetén további vizsgálatokra és minõsítésre a szolgálathoz kell utalni a vizsgált személyt.

(b) Amennyiben a fedélzeti zajnak megfelelõ normál munkakörnyezetben megfelelõ hallás igazolható, a minõsítés

újbóli kiadását mérlegelheti a szolgálat.

17. Függelék: Pszichológiai követelmények
(Lásd a JAR FCL 3.240 és 3.360 pontot)

1. A pszichológiai vizsgálat indikációja. A pszichológiai vizsgálat, mely lehet része vagy kiegészítõje a pszichiátriai vagy

neurológiai vizsgálatnak, végzését akkor kell mérlegelni, amikor a légiközlekedési hatóság olyan azonosítható

információ birtokába jut, mely alapján megkérdõjelezhetõ az egyén alkalmassága mentális vagy személyiség

tulajdonságok alapján. Ilyen információ forrásai a következõk lehetnek: repülõesemény vagy katasztrófa, a szakmai

képzés/tréning vagy vizsga, szakmai mulasztás vagy ismerethiány, mely befolyásolja a szakszolgálati feladatok

biztonságos ellátását.

2. Pszichológiai kritériumok. A pszichológiai vizsgálat a következõ részekbõl álljon: anamnézis felvétel, alkalmassági

vizsgálat, személyiségtesztek és pszichológiai interjú.

18. Függelék: Bõrgyógyászati követelmények
(Lásd a JAR FCL 3.245 és 3.365 pontot)

1. Minden bõrelváltozás, mely fájdalommal, diszkomfort érzéssel, irritációval vagy viszketéssel jár, elvonhatja a

szakszolgálati engedélyes figyelmét a feladatról, és ezáltal kihat a repülés biztonságára.

2. Minden bõrgyógyászati kezelés vagy besugárzás járhat szisztémás hatással is, melyet figyelembe kell venni az orvosi

minõsítéskor és szükség szerint kell az alkalmas/nem alkalmas minõsítést vagy a repülés korlátozását mérlegelni,

többtagú személyzettel (Class 1. ’OML’) vagy biztonsági pilótával (Class 2. ’OSL’).

6894 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 36. szám



3. A bõr malignus és premalignus elváltozásai

(a) A melanoma malignum, a pikkelysejtes epithelioma, a Bowen-kór és a Paget-kór kizáró okot jelent. A minõsítést a

szolgálat mérlegelheti, amennyiben az indokolt, az elváltozás teljes eltávolítása megtörtént és folyamatos

gondozás biztosított.

(b) A basalioma (ulcus rodens), keratoacanthoma és egyéb keratózisok esetében a minõsítés a szükséges

kezelés/eltávolítás után lehetséges.

4. Egyéb bõrelváltozások:

(a) akut vagy kiterjedt krónikus ekcéma,

(b) bõr retikulózis,

(c) generalizált betegségek bõrtünetei és

minden kezelést igénylõ hasonló elváltozás minõsítése a szolgálat hatáskörébe tartozik.

5. Ezen szervek rosszindulatú betegségeinek megítélésekor figyelembe kell venni a Kézikönyv Onkológiai fejezetében

foglaltakat is, mely tájékoztat a minõsítéssel kapcsolatban és figyelembe kell venni a szervekre vonatkozó speciális

elõírásokat is.

19. Függelék: Onkológiai követelmények
(Lásd a JAR FCL 3.246 és 3.370 pontot)

1. Az alkalmas orvosi minõsítést a szolgálat mérlegelheti, amennyiben:

(a) a kezelés után nincs reziduális malignus daganat;

(b) a daganat típusának megfelelõen elegendõ idõ telt el a kezelés befejezése óta;

(c) a daganat kiújulása vagy az áttét miatt bekövetkezhetõ cselekvõképtelenség rizikója a szolgálat által elfogadható

határok között van;

(d) a kezelésnek sem rövid, sem pedig hosszútávon nincs szövõdménye. Anthracyclin kemoterápia után rendszeres

kardiológiai ellenõrzést kell végezni;

(e) az utógondozási terv elfogadható a szolgálat számára.

2. Az 1. Egészségügyi Osztályú minõsítésnél (Class 1. ’OML’) a 2. Egészségügyi Osztályú minõsítésnél (Class 2. ’OSL’)

korlátozás alkalmazható.”
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2. melléklet a 16/2012. (III. 30.) NFM rendelethez

„2. melléklet a 14/2002. (II. 26.) KöViM–EüM együttes rendelethez
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                                   CAA Hungary
 

      ADATLAP REPÜL ORVOSI MIN SÍTÉSHEZ        
 

       NYOMTATOTT BET VEL TÖLTSE KI - OLVASSA EL A TÁJÉKOZTATÓT                
 

Magyarország                         Orvosi titoktartás
 

                                      

(1) Melyik JAA tagállam hatóságához kéri a vizsgálati lap továbbítását?    Melyik Egészségügyi Osztályban kéri min sítését?    1   2      3 (ATC)   Egyéb  
 

Vezetéknév:   (4) Korábbi vezetéknév:    (12) A jelenlegi kérelem típusa:                
 

                     Els  vizsgálat                    
 

(5) Keresztnév(ek):   (6) Születési id :    Neme:      Meghosszabbító/megújító                
 

              Férfi   N (13) Hivatkozási szám:                  
 

(8) Születési hely és ország:  (9) Melyik állam polgára:                          
 

                 (14) Milyen típusú szakszolgálati engedélyt kérelmez:     
 

                                      

(10) Állandó lakcím:   (11) Levelezési cím (ha eltér a lakcímt l - 10. pont)                       
 

                 (15) F foglalkozása:                   
 

                                       
 

Ország:   Ország:        (16) Munkáltatója:                    
 

                                   

Telefonszám:   Telefonszám:                              
 

(18) Szakszolgálati engedélye: Száma:   Kibocsátó ország:    (17) Utolsó orvosi vizsgálat:                
 

                 Id pont:                    
 

                 Helye:                    
 

                                

                 (19) Van-e valamilyen szakszolgálati vagy egészségügyi korlátozása:     
 

                     

Igen
               

 

                      

Nem
                    

(20) Orvosi min sítését elutasította, korlátozta vagy felfüggesztette-e korábban valamely légiközlekedési hatóság?                       

Részletezze:
                       

                                     
 

  Nem   Igen Id pont:  Ország:           (21) Teljes repülési id  (h):    (22) Repült id  (h) az utolsó orvosi vizsgálat 
 

                          

Részletezze:                        óta:          
 

                                       

                                   
 

                   (23) Jelenleg repült típusa:                
 

(24) Repül eseménye volt-e az utolsó orvosi min sítése óta:                              
 

  Nem   Igen Id pont:  Helyszín:        (25) Milyen típuson kíván a jöv ben repülni? 
 

Részletezze:                                   
 

                                   

                 (26) Jelenlegi repülésének jellege:          
 

                     Egypilótás üzem         Többtagú személyzetben  
 

(27) Alkohol fogyasztása - egység/hét:           (29) Dohányzási szokása:     Soha     Nem     
 

 (28) Jelenleg szed-e gyógyszert?   Nem   Igen                Igen   Elhagyás id pontja:  
 

                                

 Mit, mióta, milyen adagban és milyen okból szed?           Dohányzás módja?                     
 

                                       

                           
 

Egészségi állapotára vonatkozó adatok: El fordult-e korábban az alábbiak valamelyike? Igen/Nem választ adjon; igen válasz esetén a részleteket a (30) Megjegyzések ponthoz írja.     
 

      Igen   Nem       Igen Nem       Igen Nem        Igen Nem
 

(101) Szemészeti betegség / m tét       (112) Orr / garat / beszédet zavaró       (123) Malária / egyéb trópusi  
 

 
  

 Csak n k töltsék ki:  

                

        betegség       betegség       

(150) N gyógyászati vagy 
       

                           

                               

                        menstruációs panaszok  

      

(102) Szemüveg / kontaktlencse       (113) Fejsérülés / agyrázkódás       (124) Pozitív HIV teszt             

                  

(151) Jelenleg várandós-e 
       

viselése                              

                              

                                

(103) Változott-e szemüvege /       (114) Gyakori vagy súlyos fejfájás       (125) Nemi betegség       Családi el zmény  

                   

kontaktlencséje az utolsó min sítése                       

(170) Szívbetegség 
       

                             

óta?                               

                               

(104) Allergia / szénanátha       (115) Szédülés vagy ájulás       (126) Kórházi beutalás               

                  

(171) Magasvérnyomás 
       

                               

                                

                                

                                

(105) Asztma/ egyéb tüd betegségek       

(116) Bármilyen eredet        

(127) Bármilyen egyéb betegség /
      

(172) Magas koleszterin 
       

                         

                         

        eszméletvesztés       sérülés               

                            

                        

(173) Epilepszia 
       

                               

(106) Szív- vagy érrendszeri       (117) Idegrendszeri betegség:       (128) Bármilyen orvosi vizsgálat az              

                          

                          

betegségek       epilepszia, bénulás, görcsök stb.       utolsó orvosi min sítés óta               

                  

(174) Elmebetegség 
       

                               
                                

(107) Magas / alacsony vérnyomás       

(118) Az elmeállapot bármilyen
      

(129) Életbiztosítás elutasítása 
              

                          

                  

(175) Cukorbetegség 
       

        

zavara: depresszió, szorongás, stb.
                     

                             

                                

                                

(108) Vesek  / véres vizelet       (119) Visszaélés alkohollal vagy       (130) Repülési szakszolgálati       

(176) Tuberkulózis 
       

                         

        kábítószerrel       engedély elutasítása              

                            

                                

                        

(177) Allergia / asztma / ekcéma 
       

(109) Cukorbetegség vagy más       (120) Öngyilkossági kísérlet       (132) Felmentés egészségügyi okból              

                          

hormonális elváltozás               

katonai szolgálat alól
              

                            

                    

(178) Örökl d  betegség 
       

                               

(110) Gyomor-, máj vagy       (121) Kezelést igényl  
mozgásbetegség (pl. légi- vagy 
tengeri betegség) 

      (133) Betegségi vagy baleseti               

                          

bélpanaszok             járadék, rokkantsági ellátás       (179) Zöldhályog        

                         

                              

(111) Nagyothallás, fülbetegség       

(122) Vérszegénység bármely típusa
                      

                            

                            

                             
 

                                 
(30) Megjegyzés:   

Történt-e változás az utolsó orvosi vizsgálat óta? Igen Nem 
(31) Nyilatkozat: Ezennel kijelentem, hogy a fenti adatokat a legjobb tudásom szerint adtam meg, nem titkoltam el semmi fontos információt és nem szolgáltattam félrevezet  adatokat. 
Tudomásul veszem, hogy téves, félrevezet  vagy hiányos adatközlés esetén a Hatóság megtagadhatja az Orvosi Min sítés kiadását, vagy azt visszavonhatja. 
 
Hozzájárulok az orvosi adatok továbbításához. Hozzájárulok, hogy ezen orvosi vizsgálati lap (és mellékletei) adataiba a vizsgáló orvos, a magyar és más államok légiközlekedési 
hatóságainak Repülés-egészségügyi Szolgálatai betekinthessenek. Tudomásul veszem, hogy az orvosi min sítéssel kapcsolatos vizsgálati anyagot (jelen vizsgálati lap és az 
elektronikusan tárolt adatok is) a légiközlekedési hatóság az orvosi titoktartás mindenkori betartásával kezeli, én vagy kezel orvosom, a jogszabályi határok között betekintéssel bírunk. 
   
   Vizsgáló orvos neve és címe: 
   Telefon:
   Fax:

Dátum A vizsgált személy aláírása Vizsgáló orvos aláírása (mint tanú) Vizsgáló orvos pecsét
 
No 160(a) APPLICATION FORM FOR AVIATION MEDICAL CERTIFICATE  
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Igen Nem Igen Nem 
Jobb szem 

Bal szem 

Két szem együtt 

Normál Kóros 

Cukor Fehérje Vér Egyéb 

Csatolt leletek Nem történt Normál Kóros 

(238) EKG 
(239) Audiometria 
(240) Szemészeti vizsgálat 
(241) Fül-orr-gégészeti vizsgálat 
(243) Vérzsírok 
(244) Légzésfunkciós vizsgálat 
(320) Szemnyomás B: J: Hgmm
Egyéb 

Igen Nem Igen Nem 

Jobb szem 
Bal szem 
Két szem együtt 

Igen Nem 

Típus: 

Igen Nem 

Típus: 

Refrakció Sph Cylinder Tengely Addició 

Jobb szem 

Bal szem 

Jobb fül Bal fül 

Társalgási beszéd 2 m-r l háttal a 
vizsgálónak 

Igen 
Nem 

Igen 
Nem 

Audiometria 

Hz 500 1000 2000 3000 

Jobb 

Bal 

FEV1/FVC % g/dl 

Normál Kóros Normál Kóros 

CAA Hungary 

Magyarország 

ORVOSI VIZSGÁLATI LAP 
KÉRJÜK, A TELJES ADATLAPOT TÖLTSE KI NYOMTATOTT NAGYBETÜKKEL, AZ ÚTMUTATÓ UTASÍTÁSAI SZERINT 

Orvosi titoktartás 
(201) A vizsgálat típusa (202) 

Testmagassá 
g 

cm 

(203) Testsúly 

kg 

(204) Szemszín (205) Hajszín (206) Vérnyomás ül  helyzetben 
Hgmm 

(207) Pulzus- nyugalmi 
Els  
Meghosszabbító/Megújító 
Kib vített 

Külön elrendelésre 

Szisztolés Diasztolés /perc Ritmusa
Ritmusos 
Aritmiás 

Klinikai vizsgálat eredménye: mindegyik tételt jelölje Normál Kóros Normál Kóros 

(208) Fej, arc, nyak, hajas  fejb r (218) Has, sérv, máj, lép 

(209) Száj, garat, fogak (219) Emészt rendszer 
(210) Orr és melléküregei (220) Húgy- és nemi szervek 
(211) Fül,dobhártyák (mobilitásuk is) (221) Endokrin rendszer 
(212) Szem-szemüreg és véd szervek; látótér (222) Fels  és alsó végtagok, izületek 
(213) Szem- pupillák és szemfenék (223) Gerinc, izom és vázrendszer 
(214) Szem-szemmozgások; nystagmus (224) Idegrendszer-reflexek, stb. 
(215) Tüd , mellkas, mellek (2259 Pszichiátria 
(216) Szív (226) B r, nyirokszervek, azonosítási jelek 
(217) Érrendszer (227) Általános fizikai állapot / alkat 

(228) Megjegyzés: Minden normálistól eltér  leletet itt részletezzen, a megfelel  sorszámmal jelezve. 

Látóélesség 
(229) Távoli látás (5m/6m) 

Szemüve 
g 

Kontakt 
lencse (236) Légzésfunkció (237) Hemoglobin 

Jobb szem korr. nélkül Korrekcióval 

Bal szem korr. nélkül Korrekcióval 
Két szem korrekció Korrekcióval 

(230) Közbens  látás 

N14 100 cm-r l 

Korrekció nélkül Korrekcióval (2359 Vizeletvizsgálat 

(231) Közeli látás 

N5 30-50 cm-r l 

Korrekció nélkül Korrekcióval 

(232) Szemüveg (233) Kontakt lencse 

(246) Színlátás 

Pszeudo-isochromatikus tábla 

Táblák száma: 

(234) Hallás (Ha a 241 nem történt 
meg) 

Típusa: 

Hibák száma: 

(247) A vizsgáló orvos véleménye: 

A vizsgált személy neve: 
Születési id : 

Alkalmas a következ  Egészégügyi Osztályban: 

Nem alkalmas 
a Rendelet pontja alapján 

NAT para 
További vizsgálat szükséges (indoklása és ki fogja végezni?) 

(248) Megjegyzés, korlátozás, javaslat: 

(249) A vizsgáló orvos nyilatkozata: 
Ezennel kijelentem, hogy a fent nevezett egyént magam, illetve vizsgáló repül orvos munkatársaim személyesen megvizsgálatuk és a lapon feltüntetett adatok teljesek, a valóságnak 
megfelelnek. 

(250) Vizsgálat helye, ideje: A vizsgáló repül orvos neve, címe (nyomtatott bet vel): 

Telefon: 
Telefax: 

A vizsgáló repül orvos pecsétszáma: 

A vizsgáló orvos aláírása: 
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 SZEMÉSZETI VIZSGÁLATI LAP    
 KÉRJÜK, A TELJES ADATLAPOT TÖLTSE KI NYOMTATOTT NAGYBETÜKKEL, AZ ÚTMUTATÓ UTASÍTÁSAI SZERINT  
Magyarország        Orvosi titoktartás
        

Melyik tagország hatóságához kéri a vizsgálati lap továbbítását: Melyik Egészségügyi Osztályban kéri a 1 2 3 (ATC) Egyéb
  min sítését:        
          

(3) Vezetéknév: (4) Korábbi vezetéknév:   (12) A jelenlegi kérelem típusa:   

       Els   
        Megújító, meghosszabbító   
         

(5) Keresztnév: (6) Születési id : (7)Neme: Repül egészségügyi hivatkozási szám:  
     Férfi     
     N     
           

(8) Születési hely és ország: (9) Melyik állam polgára:   Milyen típusú szakszolgálati engedélyt kérelmez:

           
(301) Hozzájárulás  
Ezennel hozzájárulok, hogy ezen vizsgálati lap (és mellékletei) adataiba betekinthessen a vizsgáló orvos, a magyar és a külföldi légiközlekedési 
hatóságok Repül egészségügyi Szolgálatai. Tudomásul veszem, hogy az orvosi min sítéssel kapcsolatos vizsgálati anyagot (jelen vizsgálati lap 
és az elektronikusan tárolt adatok is) a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, az orvosi titoktartás mindenkori betartásával kezeli, és 
abba én vagy kezel orvosom, a jogszabályi keretek között betekintéssel bírunk. 

 
 

Dátum:  A vizsgált személy aláírása:  A vizsgáló orvos aláírása (mint tanú):    
 

           

          
 

(302) A vizsgálat típusa:    (303) Szemészeti kórel zmény:      
 

Els               
 

Meghosszabbító/megújító             
 

Külön elrendelésre             
 

             
 

Klinikai vizsgálat:        Korrekció nélkül:     
 

Minden rovatot jelöljön     normál Kóros  (314) Távoli látás (5/6m )  szemüveg Kontakt lencse  

         

(304) Szem és küls  véd rendszerei     Jobb szem    Korrekcióval    
 

    

Bal szem
    

Korrekcióval     

           

(305) Szem vizsgálata (réslámpa, stb.) 

            

    Mindkét szem     Korrekcióval     

           

(306) Szem helyzete, mozgása     
(315) Közbens  látás ( 1m)

   
 

     szemüveg Kontakt lencse  

(307) Látótér (konfrontális) 

       

    Jobb szem     Korrekcióval     

           

(308) Pupilla reflexek 

               

    Bal szem    Korrekcióval    
 

(309) Szemfenék 
    Mindkét szem    Korrekcióval    

 

          

(310) Konvergencia  cm      (316) Közeli látás (30-50 cm)   szemüveg Kontakt lencse  

         

(311) Akkomodáció  D      Jobb szem    Korrekcióval    
 

        

Bal szem
    

Korrekcióval     

                
 

(312) Szemizmok egyensúlya (prizma dioptriában)      Mindkét szem    Korrekcióval    
 

 5/6 m     30-50 cm             
 

Ortho    Ortho      (317) Refrakció   Sph  Cylinder Tengely  Közelpont
 

Eso    Eso      jobb szem          
 

Exo    Exo      Bal szem          
 

Hyper    Hyper      A refrakció ellen rzése a jelenlegi       Szemüveg felírása ennek alapján 
vizsgálat során  

Cyclo    Cyclo      
 

       

Tropia igen Nem Phoria igen  Nem  
(318) Szemüveg

   
(319) Kontakt lencse

 
 

           

Kritikus fúziós frekvencia Nem történt normál Kóros
       

 igen Nem  igen Nem  
 

           

(313) Színlátás        Típusa:   Típusa:   
 

             
 

Pseudo-Isochromatikus tábla 
  

Típusa: 
                

     
(320) Szemnyomás

     
 

Táblák száma:   Hibák száma:        
 

        

Jobb Hgmm
 

Bal  

Hgmm
 

További színérzékelési vizsgálatok     igen Nem     
 

          

Típusa:           Módszer:          
 

             

Színbiztos    nem színbiztos    normál Kóros      
 

            

(321) Szemészeti megjegyzés, javaslat:                
 

 
 
 
(322) A kezel orvos nyilatkozata:  
Ezennel kijelentem, hogy a fent nevezett egyént magam, illetve vizsgáló repül orvos munkatársaim személyesen megvizsgáltuk és a lapon feltüntetett adatok teljesek, a 
valóságnak megfelelnek.  
(323) A vizsgálat helye és id pontja: A szemész vizsgáló orvos neve és címe (nyomtatott bet vel) és aláírása A vizsgáló repül orvos neve, pecsétje és száma 

(nyomtatott bet vel):   

  

A vizsgáló repül orvos aláírása:  

 Telefon: 
 Telefax: 
    

No 162(a) OPHTHALMOLOGY EXAMINATION 
REPORT
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 FÜL-ORR-GÉGÉSZETI VIZSGÁLATI LAP   
 KÉRJÜK, A TELJES ADATLAPOT TÖLTSE KI NYOMTATOTT NAGYBETÜKKEL, AZ ÚTMUTATÓ UTASÍTÁSAI SZERINT  
Magyarország        Orvosi titoktartás
         

(1) Melyik JAA tagállam hatóságához kéri a vizsgálati lap 
továbbítását (2) Melyik Egészségügyi Osztályban kéri 1 2 3 (ATC) Egyéb

min sítését?        
           

(3) Vezetéknév: (4) Korábbi vezetéknév:   (12) Jelenlegi kérelem típusa:   

      Els   
         Megújító, meghosszabbító 
          

(5) Vezetéknév: (6) Születési id : (7) Neme (13) Repül orvosi hivatkozási szám:  
     Férfi     
     N     
           

(8) Születési hely és ország: (9) Melyik állam polgára:   (14) Milyen típusú szakszolgálati engedélyt kérelmez:

           
(401) Hozzájárulás:  
Ezennel hozzájárulok, hogy ezen vizsgálati lap (és mellékletei) adataiba betekinthessen a vizsgáló orvos, a magyar és a külföldi légiközlekedési 
hatóságok repül egészségügyi szolgálatai. Tudomásul veszem, hogy az orvosi min sítéssel kapcsolatos vizsgálati anyagot (jelen vizsgálati lap és 
az elektronikusan tárolt adatok is) a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, az orvosi titoktartás mindenkori betartásával kezeli, és abba 
én vagy kezel orvosom, a jogszabályi keretek között betekintéssel bírunk. 

 
 
   Dátum: A vizsgált személy aláírása:  A vizsgáló orvos aláírása (mint tanú):     

 

            

           
 

 (402) A vizsgálat típusa:     (403) Fül-orr-gégészeti kórel zmény:     
 

  Els             
 

  Külön elrendelésre            
 

               
 

 Klinikai vizsgálat      (419) Tisztahang audiometria   
 

 Minden rovatot jelöljön      Normál Kóros   db HL (hallásküszöb)  
 

(404) Fej, arc, nyak, hajas fejb r              

Légvezetés csontvezetés  

                

                Hz  Jobb fül  Bal fül Jobb fül Bal fül  

             

(405) Szájüreg, fogak                 

            250        

                      
                       

            500  
      

(406) Garat                   

                    

            

1000
       

               
 

      

                      
               

(407) Orrjáratok és az orr-garat tájék (anterior rhinoscopia is)        

2000
 

      

             

                       

                3000  
      

(408) Egyensúlyszervek (Romberg teszt is)              

        4000        

                      

                        

(409) Beszéd             6000  

      

                  
                   

                 8000  

      

                      

(410) Orrmelléküregek                     

           

(420) Audiogram
    

                  

                   

(411) Küls  hallójárat, dobhártya                

                  

                  

                      

(412) Pneumatikus otoszkópia                   

                  

                

                      

(413) Tympanometria, Valsalva-man verrel is (csak els               

             

 alkalommal)                 

                   

Kiegészít  vizsgálatok              
 

 Nem történt  Normál Kóros       
 

            

(klinikai indikáció alapján)             
 

(414) Beszéd audiometria                    

                   

                   

                       

(415) Posterior rhinoscopia                    

                   

                  

                       

(416) EOG; spontán vagy pozicionális                   

                  

 nystagmus vizsgálat                  

                    

(417) Kalorizálás vagy vesztibuláris                    

                   

 autorotációs teszt                  

                    

(418) Laringoszkópia                    

                   

                  

                       

 (421) Fül-orr-gégészeti megjegyzés, javaslat:        
 

 
 
 
 
(422) Vizsgáló orvos nyilatkozata:  
Ezennel kijelentem, hogy a fent nevezett egyént magam, illetve vizsgáló repül orvos munkatársaim személyesen megvizsgáltuk és a lapon feltüntetett adatok teljesek, a 
valóságnak megfelelnek.  
(423) A vizsgálat helye és id pontja: 

A fül-orr-gégész vizsgáló orvos neve és címe (nyomtatott bet vel) és 
aláírása 

A vizsgáló repül orvos neve, pecsétje és száma 
(nyomtatott bet vel): 

  

  

A vizsgáló repül orvos aláírása:  

 Telefon: 
 Telefax: 
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  APPLICATION  FORM  FOR  AVIATION  MEDICAL  CERTIFICATE    
 

  COMPLETE  THIS  PAGE  FULLY AND  IN  BLOCK  CAPITALS  -  REFER  TO  INSTRUCTIONS  PAGES  FOR  DETAILS    
 

Hungary            Medical  in  Confidence
 

             

(1)  JAA  State  of  licence  issue:     (2)  Class  of  medical  certificate  applied  for: 1  2 3  (ATC) Others  
 

                

(3)  Surname:    (4)  Previous  surname(s):  (12) Application:       
 

        Initial       
 

(5)  Forenames:    (6)  Date  of  birth:  (7)  Sex:    Renewal/Revalidation      
 

      Male Female (13) System reference  number:      
 

                

(8)  Place  and  country  of  birth:   (9)  Nationality:           
 

       (14) Type  of  licence  applied  for:      
 

              

(10)  Permanent  address:   (11)  Postal  address  (if  different):          
 

       (15) Occupation  (principal):      
 

               
 

Country:    Country:   (16) Employer:       
 

              

Telephone  No.:    Telephone  No.:           
 

(18)  Aviation  licence(s)  held  (type): Licence  number: Country  of  issue:  (17) Last  medical  examination:      
 

       Date:       
 

       Place:       
 

           

       (19) Any  Conditions/  Limitations/  Variations  on  the  Licence/  Medical  Certificate:  
 

        
No Yes

     
 

(20)  Have  you  ever  had  an  aviation  medical  certificate  denied,  suspended  or  revoked  by  any  licensing  authority?           

Details:
       

             
 

No Yes Date:  Country:     (21) Total  flight  time  hours:   (22)  Flight  time  hours  since  last  medical:  
 

           

Details:                
 

               
 

         (23) Aircraft  presently  flown:      
 

(24)  Any  aircraft  accident  or  reported  incident  since  last  medical?           
 

No Yes Date:  Place:   (25) Type  of  flying  intended:      
 

             

Details:               
 

               

       (26) Present  flying  activity:      
 

        Single  pilot   Multipilot  Crew   
 

           

(27)  Alcohol  -  state  average  weekly  intake  in  units:    (29)  Do  you  smoke  tobacco?  Never No   
 

(28)  Do  you  currently  use  any  medication  No Yes      Yes Date  stopped:  
 

           

             

State  drug,  dose,  date  started  and  why:     State  type  and  amount:      
 

             

   
 

General  and  medical  history:  Do  you  have,  or  have  you  ever  had,  any  of  the  following?  YES  or  NO  (or  as  indicated)  must  be  ticked  after  each  question.  Elaborate  YES  answers  in  the  remarks  section.  
 

  Yes No  Yes No   Yes No   Yes No
 

(101) Eye  trouble/  eye  operation       (112)  Nose,  throat  or  speech  disorder       (123) Malaria  or  other  tropical  
 

 
  

 Females  only  

                

               disease       

(150) Gynaecologicaltroubles,
       

                            

                              

                       menstrual  problems  

      

(102) Spectacles  and/or  contact       (113)  Head  injury  or  concussion       (124) A  positive  HIV  test             

                  

(151) Are  you  pregnant?
       

lenses  ever  worn                             

                              

                                

(103) Spectacles/  contact  lens       (114)  Frequent  or  severe  headaches       (125) Sexually  transmitted  disease       Family  history  of:  

                   

prescriptions  change  since  last                      

(170) Heart  disease
       

                            

medical  exam.                             

                              

(104) Hay  fever,  other  allergy       (115)  Dizziness  or  fainting  spells       (126) Admission  to  hospital                

                  

(171) High  blood  pressure
       

                              

                               

                                

                                

(105) Asthma,  lung  disease       

(116)  Unconsciousness  for  any
      

(127) Any  other  illness  or  injury
      

(172)  High  cholesterol  level
       

                         

                         

        reason                        

                               

                       

(173) Epilepsy        

                              

(106) Heart  or  vascular  trouble       (117)  Neurological  disorders:  stroke,       (128) Visit  to  medical  practitioner              

                           

                           

        epilepsy,  seizure,  paralysis  etc.       since  last  medical  examination                

                    

(174) Mental  illness
       

                              
                                

(107) High  or  low blood  pressure       

(118)  Psychological/psychiatric
      

(129) Refusal  of  life  insurance
               

                           

                  

(175) Diabetes        

        trouble  of  any  sort                      

                                

                                

(108) Kidney  stone  or  blood  in  urine       (119)  Alcohol/drug/substance  abuse       (130) Refusal  of  flying  licence       

(176) Tuberculosis        

                         

                              

                                

                                

                       

(177) Allergy/asthma/eczema
       

(109) Diabetes,  hormone  disorder       (120)  Attempted  suicide       (132) Medical  rejection  from or  for              

                           
               

military  service
               

                              

                     

(178) Inherited  disorders
       

                              

(110) Stomach,  liver  or  intestinal       (121)  Motion  sickness  requiring       (133) Award  of  pension  or                

                           

trouble       medication       compensation  for  injury  or  illness       (179) Glaucoma        

                         

                                

(111) Deafness,  ear  disorder       

(122)  Anaemia  /  Sickle  cell  trait/  other
                       

                             

                             

        blood  disorders                     
 

                                 
(30)  Remarks:   

Are  there  any  changes  since  the  last  medical  check? Yes No 
(31) Declaration: I hereby declare that I have carefully considered the statements made above and to the best of my belief they are complete and correct and that I 
have not withheld any relevant information or made any misleading statement. I understand that if I have made any false or misleading statement in connection 
with this application, or fail to release the supporting medical information, the Authority may refuse to grant me a medical certificate or may withdraw any medical 
certificate granted, without prejudice to any other action applicable under national law.  
Consent to release of medical information: I hereby authorise the release of all information contained in this report and any or all attachments to the Aeromedical 
Section and where necessary the Aeromedical Section of another State, recognising that these documents or electronically stored data are to be used for 
completion of a medical assessment and will become and remain the property of the Authority, providing that I or my physician may have access to them 
according to national law. Medical Confidentiality will be respected at all times. 

 
   Examiner's  Name  and  Address: 
   Tel:
   Fax:

Date Signature  of  applicant Signature  of  AME  (Witness) AME  No.:
      
No  160(a)  APPLICATION  FORM  FOR  AVIATION  MEDICAL  CERTIFICATE
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   MEDICAL  EXAMINATION  REPORT     
 

 COMPLETE  THIS  PAGE  FULLY AND  IN  BLOCK  CAPITALS  -  REFER  TO  INSTRUCTIONS  PAGES  FOR  DETAILS   
 

Hungary         Medical  in  Confidence
 

(201)  Examination  Category (202)  Height  (203)  Weight  (204)  Eye  Colour  (205)  Hair  Colour (206)  Blood  Pressure  -  seated (207)  Pulse  -  resting  
 

Initial           mmHg    
 

Revalidation/Renewal                

         Systolic Diastolic Rate  (bpm) Rhythm   

             

Extended             regular  

               

Special  referral cm  kg          irregular  

             

                

Clinical  examination:  Check  each  item  Normal Abnormal      Normal Abnormal
 

(208) Head,  face,  neck,  scalp        (218) Abdomen,  hernia,  liver,  spleen     
 

(209) Mouth,  throat,  teeth        (219) Gastrointestinal  system     
 

(210) Nose,  sinuses        (220) Genito-urinary  system     
 

(211) Ears,  drums,  eardrum motility        (221) Endocrine  system     
 

(212) Eyes  -  orbit  &  adnexa;  visual  fields        (222) Upper  &  lower  limbs,  joints     
 

(213) Eyes  -  pupils  and  optic  fundi        (223) Spine,  other  musculoskeletal     
 

(214) Eyes  -  ocular  motility;  nystagmus        (224) Neurologic  -  reflexes,  etc.     
 

(215) Lungs,  chest,  breasts        (225) Psychiatric      
 

(216) Heart        (226) Skin,  identifying  marks  and  lymphatics    
 

(217) Vascular  system        (227) General  systemic     
 

            

(228) Notes: Describe  every  abnormal  finding.  Enter  applicable  item number  before  each  comment       
 

               
  

Visual  acuity  Contact  

   

(229)  Distant  vision  at  5m /6m Glasses lenses 
 

Right  eye,  uncorr.  Corrected  to   

Left  eye,  uncorr.  Corrected  to   
Both  eyes,  uncorr.  Corrected  to    
(230) Interm.  vision  Uncorrected   Corrected 

 
                    

 N14  at  100  cm    Yes     No  Yes  No 
 

 Right  eye                      
 

 Left  eye                      
 

 Both  eyes                      
 

(231) Near  vision    Uncorrected   Corrected 
 

                    

 N5  at  30-50  cm    Yes     No  Yes  No 
 

 Right  eye                      
 

 Left  eye                      
 

 Both  eyes                      
 

(232) Glasses   (233)  Contact  lenses   
 

                   

  Yes    No     Yes    No   
 

 Type:       Type:            
 

 Refraction  Sph  Cyl     Axis     Add   
 

 Right  eye                         
 

 Left  eye                         
 

(246) Colour  perception               
 

 Pseudo-isochromatic  plates Type:        
 

 Plates:   No  of  errors:        
 

                 

(234)               
 

Hearing  (when  241  not  performed)  Right  ear   Left  ear   
 

             
                   

 Conversational  voice  test  (2  m)  back        Yes       Yes   
 

 turned  to  examiner           No         No    

                  

 Audiometry                 
 

              

 Hz  500    1000      2000   3000   
 

 Right                                
 

 Left                                
 

 (248)  Comments,  restrictions,  limitations:             
 

 
 

(236)  Pulmonary  function (237)  Haemoglobin     
 

             

FEV1/FVC %  g/dl     
 

    

Abnormal
  

Normal 
  

Abnormal
 

 Normal      
 

                 

(235)  Urinanalysis         
 

    

Abnormal
        

 Normal         
 

                

Glucose   Protein Blood   Other  
 

           
 

             

Accompanying  Reports  Not  performed Normal Abnormal
  

(238) ECG   
(239) Audiogram   
(240) Ophthalmology   
(241) ORL  (ENT)   
(243) Blood  lipids   
(244) Pulmonary function   
(320)  Tonometry   L: R: mmHg

   

Other   
    
(247)  Aviation  medical  examiner's  recommendation  

Name  of  the  applicant:  
Date  of  birth:  

Fit  class 
 

Unfit  class  
JAR-FCL  3   para  
ATC/SRT  para  
NAT  para  

Deferred  for  further  evaluation.  If  yes,  why  and  to  whom? 

 
 
 
(249) Medical  examiner's  declaration:   
I hereby certify that I/my AME group have personally examined the applicant named on this medical examination report and that this report with any attachment 
embodies my findings completely and correctly.   
(250)  Place  and  date: Examiner's  Name  and  Address  (Block  Capitals) AME  No.:  
   

 
 
 
Authorised  Medical  Examiner's  Signature: 
 

Telephone  No.:  
Telefax  No.:  

No  161(a)  MEDICAL  EXAMINATION  REPORT 
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  OPHTHALMOLOGY  EXAMINATION  REPORT   
 COMPLETE  THIS  PAGE  FULLY  AND  IN  BLOCK  CAPITALS  -  REFER  TO  INSTRUCTIONS  PAGES  FOR  DETAILS  
Hungary        Medical  in  Confidence
         

(1) JAA  State  of  licence  issue:  (2)  Class  of  medical  certificate  applied  for: 1 2 3  (ATC) Others
            

(3) Surname:  (4) Previous  surname(s):   (12) Application:   

       Initial   
        Renewal/Revalidation   
            

(5) Forenames:  (6) Date  of  birth: (7)  Sex: (13) System reference  number:   
      Male     
      Female     
            

(8) Place  and  country  of  birth:  (9) Nationality:   (14) Type  of  licence  applied  for:   

            
(301)  Consent  to  release  of  medical  information:  
I hereby authorise the release of all information contained in this report and any or all attachments to the Aeromedical Examiner, the Authority and 
where necessary the Aeromedical Section of another State, recognising that these documents or any other electronically stored data are to be 
used for completion of a medical assessment and will become and remain the property of the Authority, providing that I or my physician may have 
access to them according to the national law. Medical Confidentiality will be respected at all times. 

 
 
    Date:   Signature  of  the  applicant:        Signature  of  the  medical   examiner  (witness):         

 

                                          

                                       
 

  (302)  Examination  Category:      (303)  Ophthalmological  history:                
 

    Initial                                     
 

    Renewal/Reval                                   
 

    Special  referral                                   
 

                                         
 

  Clinical  examination:                    Visual  acuity:             
 

  Check  each  item          Normal  Abnormal   (314)  Distant  vision  (at  5m/6m)     Spectacles Contact  lenses  

                            

  

(304)  Eyes,  external  &  eyelids                                

Right  eye
       

Corrected  to       

                                     

                          

Left  eye
       

Corrected  to       

                                         

  (305)  Eyes,  Exterior  (slit  lamp,  ophth.)                                 

                    Both  eyes        Corrected  to       

                                             

  (306)  Eye  position  and  movements                    
(315)  Intermediate  vision  (at  1  m)         

 

                                     Spectacles Contact  lenses  

  (307)  Visual  fields  (confrontation)                             

                       Right  eye        Corrected  to       

                                             

  (308)  Pupillary reflexes                     Left  eye       Corrected  to     
 

  

(309)  Fundi  (Ophthalmoscopy)                         

Both  eyes
       

Corrected  to       

                                    
 

                                                

  

(310)  Convergence      

cm                    

(316)  Near  vision  (at  30-50  cm)      

Spectacles Contact  lenses

 

                            
 

                                           

  (311)  Accomodation      D                 Right  eye       Corrected  to     
 

                            

 
Left  eye

       

Corrected  to       

                                      
 

  (312)  Ocular  muscle  balance  (in  prisme  dioptres)                Both  eyes       Corrected  to     
 

    Distant  at  5/6  meters        Near  at  30-50  cm                            
 

  Ortho         Ortho                  (317)  Refraction     Sph    Cylinder Axis Near  (add)
 

  Eso         Eso                  Right  eye                 
 

  Exo         Exo                  Left  eye                 
 

  

Hyper         

Hyper                              

Spectacles  prescription  based
  

                               Actual  refraction  examined    
 

Cyclo Cyclo   
 

        

No   

Phoria   

Yes          

No
   

(318)  Spectacles
          

(319)  Contact  lenses
  

  Tropia  Yes                            
 

                                               

  

Fusional  reserve  testing      

Not  performed 
   

Normal 
    

Abnormal
 

                        

            

No
    

Yes   

No
  

        Yes          

                                              

            

  
(313)  Colour  perception                     Type:           Type:      

 

                                     
 

 

Pseudo-Isochromatic  plates 
 

Type: 
     

                                    
 

  No  of  plates:       No  of  errors:            (320)  Intra-ocular  pressure         
 

                            

Right
  

mmHg    

Left    

mmHg
 

  

Advanced  colour  perception  testing  indicated 
         

Yes
    

No
               

                             

                               

  Method:                              Method:                  
 

                                         

    Colour  SAFE        Colour  UNSAFE              Normal   Abnormal           
 

     
(321) Ophthalmological  remarks  and  recommendation:  

 
 
 
 
(322) Examiner's  declaration:  

 
I hereby certify that I/my AME group have personally examined the applicant named on this medical examination report and that this report with any attachment 
embodies my findings completely and correctly.   
(323)  Place  and  date: Examiner's  Name  and  Address:  (Block  Capitals) AME  or  Specialist  No: 
 
Authorised  Medical  Examiner's  Signature: 
 
 

Telephone  No.:  
Telefax  No.:  

No  162(a)  OPHTHALMOLOGY  EXAMINATION  REPORT 



”
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          CAA  Hungary

  OTORHINOLARYNGOLOGY  EXAMINATION  REPORT   
 COMPLETE  THIS  PAGE  FULLY  AND  IN  BLOCK  CAPITALS  -  REFER  TO  INSTRUCTIONS  PAGES  FOR  DETAILS  
Hungary        Medical  in  Confidence
         

(1) JAA  State  of  licence  issue:  (2)  Class  of  medical  certificate  applied  for: 1 2 3  (ATC) Others
            

(3) Surname:  (4) Previous  surname(s):   (12) Application:   

       Initial   
        Renewal/Revalidation   
            

(5) Forenames:  (6) Date  of  birth: (7)  Sex: (13) System reference  number:   
      Male     
      Female     
            

(8) Place  and  country  of  birth:  (9) Nationality:   (14) Type  of  licence  applied  for:   

            
(401)  Consent  to  release  of  medical  information:  
I hereby authorise the release of all information contained in this report and any or all attachments to the Aeromedical Examiner, the Authority and 
where necessary the Aeromedical Section of another State, recognising that these documents or any other electronically stored data are to be 
used for completion of a medical assessment and will become and remain the property of the Authority, providing that I or my physician may have 
access to them according to the national law. Medical Confidentiality will be respected at all times. 

 
 
   Date: Signature  of  the  applicant:  Signature  of  the  medical  examiner  (witness):    

 

            

           
 

 (402)  Examination  Category:     (403)  Otorhinolaryngology  history:     
 

  Initial            
 

  Special  referral            
 

               
 

 Clinical  examination      (419)  Pure  tone  audiometry    
 

 Check  each  item      Normal Abnormal   db  HL  (hearing  level)  
 

(404) Head,  face,  neck,  scalp              Air  Bone  

                 

                Hz  Right  ear  Left  ear Right  ear  Left  ear  

             

(405) Buccal  cavity,  teeth                  

             250       

                       
                        

             500   
     

(406) Pharynx                   

                     

             

1000
       

                
  

     

                      
                

(407) Nasal  passages  and  naso-pharynnx (incl.  anterior         

2000
  

     

             

 

rhinoscopy)                     

              3000        

(408) Vastbular  system incl.  Romberg  test                

         4000        

                       

                         

(409) Speech              6000   

     

                  
                    

                  8000   

     

                      

(410) Sinuses                      

           

(420)  Audiogram
    

                  

                   

(411) Ext  acoustic  meati,  tympanic  membranes           

             

                  

                      

(412) Pneumatic  otoscpopy                   

                  

                

                      

(413) Impedance  tympanometry  including  Valsalva  menoeuvre              

             

 (initial  only)                 

                   

Additional  testing              
 

 Not  performed  Normal Abnormal       
 

            

(if  indicated)             
 

(414) Speech  audiometry                    

                   

                   

                       

(415) Posterior  rhinoscopy                    

                   

                  

                       

(416) EOG;  spontaneous  and  positional                   

                  

 nystagnus                  

                    

(417) Differential  caloric  test  or  vestibular                   

                  

 autorotation  test                  

                    

(418) Mirror  or  fibre  laryngoscopy                    

                   

                       

                       

 
(421)  Otorhinolaryngology  remarks  and  recommendation: 

 
 
 
 
 
 
(422) Examiner's  declaration:  

 
I hereby certify that I/my AME group have personally examined the applicant named on this medical examination report and that this report with any attachment 
embodies my findings completely and correctly.   
(423)  Place  and  date: Examiner's  Name  and  Address:  (Block  Capitals) AME  or  Specialist  Stamp  with  No: 
 
Authorised  Medical  Examiner's  Signature: 
 
 

Telephone  No.:  
Telefax  No.:  



3. melléklet a 16/2012. (III. 30.) NFM rendelethez

„3. melléklet a 14/2002. (II. 26.) KöViM–EüM együttes rendelethez

A kijelölt vizsgáló repülõorvosok (Authorized Medical Examiner = AME) oktatási tematikája

A) Repülõorvosi alaptanfolyam 60 óra
1. Bevezetés a repülõorvostanba 1 óra

A repülõorvostan története
A polgári repülõ-egészségügy sajátos szempontjai
A katonai repülõ-egészségügy és az ûrorvostan tárgya

2. Az atmoszféra és a világûr fizikája 1 óra
Atmoszféra
Világûr
A gázok és gõzök fizikai törvényei és azok élettani jelentõsége

3. Alapvetõ repüléstani ismeretek 3 óra
A repülés mechanizmusa
A légijármûvek meghajtása
Fedélzeti mûszerek
A hagyományos mûszerek és a „glass cockpit”
A légitársaságok üzemelési jellegzetességei
A katonai repülés
A légiforgalmi irányítás
A nem hivatásos repülés (sport, hobby)
Személyes repülõgép/szimulátor tapasztalat

4. Repülésélettan
a) Atmoszféra

Az ember funkcionális korlátai a repülésben
Az atmoszféra rétegei
Gáztörvények és élettani jelentõségük
A dekompresszió élettani hatásai

b) Légzés
Vérgázok cseréje
Oxigén telítettség

c) Hipoxia – objektív és szubjektív tünetei
Az átlagos önmentési idõ
Hiperventiláció – objektív és szubjektív tünetek
Barotrauma
Dekompressziós betegség
Az a)+b)+c) modulok összesen: 4 óra

d) Gyorsulás 1 óra
G-vektorok iránya/állása
A G-terhelés hatása és korlátai
A Gz-tûrõképesség fokozásának módszerei
Pozitív/negatív gyorsulások
A gyorsulás és a vesztibuláris rendszer

e) Vizuális dezorientáció 1 óra
A felhõalapok és a horizont
A földi fények és a csillagok konfúziója
látási autokinézis

f) Vestibuláris dezorientáció 2 óra
A belsõfül anatómiája
A félkörös ívjáratok mûködése
Az otolith szervek mûködése
Az okulogyralis és a coriolis illúziók
„A dõlés”

g) Szimulátor illúzió 1 óra
A pozitív és negatív lineáris gyorsulás hatásai
Mozgásbetegség – okai és kezelése
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h) Zaj és vibráció 1 óra
A zaj és vibráció élettani hatásai
Preventív intézkedések

5. Szemészet 4 óra
(1 óra bemutató és gyakorlás)
A szem anatómiája
A szem klinikai vizsgálata
Funkcionális vizsgálatok (látóélesség, színlátás, látótér stb.)
A repülés szempontjából jelentõs szemészeti elváltozások
Szemészeti követelmények

6. Fül-orr-gégészet 3 óra
(1 óra bemutató és gyakorlás)
A fül-orr-gége anatómiája
A fül-orr-gége klinikai vizsgálata
Funkcionális hallásvizsgálat
Az egyensúly vizsgálata
A nagyothallás és a repülési munkahelyek
Barotrauma (középfül, orrmelléküregek)
A repülés szempontjából jelentõs fül-orr-gégészeti elváltozások
Fül-orr-gégészeti követelmények

7. Általános orvosi vizsgálat és kardiológia 10 óra
A teljes fizikális vizsgálat
Az egészségügyi alkalmasság és a szív- és érrendszer állapot
Az egészségügyi alkalmasság és a légzõszervek állapota
Az egészségügyi alkalmasság és a gyomor és bélrendszeri betegségek
Az egészségügyi alkalmasság és a vese betegségei
Az egészségügyi alkalmasság és a nõgyógyászati betegségek
Az egészségügyi alkalmasság és a szénhidrát háztartás
Az egészségügyi alkalmasság és a haematológiai betegségek
Az egészségügyi alkalmasság és az orthopaediai betegségek
Korlátozott egészségi állapot és az alkalmasság
Az alkalmassági követelmények

8. Neurológia 2 óra
A teljes memória vizsgálat
Az egészségügyi alkalmasság és a neurológiai betegségek
Az alkalmassági követelmények

9. Pszichiátria a repülõorvostanban 4 óra
Pszichiátriai exploráció
Az egészségügyi alkalmasság és a pszichiátriai állapotok
Tudatmódosítószerek, alkohol
Az alkalmassági követelmények

10. Pszichológia 4 óra
Bevezetés a repülés pszichológiába
Magatartás
Személyiség
Repülési motiváció és alkalmasság
A csoportok szociális faktorai
Munkaterhelés, ergonómia
Pszichés stressz, fáradtság
A pszichomotoros funkciók és az életkor
Repülési fóbia
A vizsgáló orvos és a hajózók közötti kapcsolat
A pszichológiai kiválasztás szempontjai
Az alkalmassági követelmények

11. Fogászat 1 óra
Fogászati vizsgálat
Barodontológia
Az alkalmassági követelmények
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12. Repülõesemények – Menekülés – Túlélés 4 óra
Sérülések jellegzetességei
Repülõesemény statisztikák
– Általános, sport és hobby repülés
– Kereskedelmi repülés
– Katonai repülés
Repülési pathológia, post mortem vizsgálatok, azonosítás
A repülõgép vészhelyzeti elhagyásának lehetõségei
– Légijármû tûz esetén
– Légijármû vízre szállásakor
– Ejtõernyõvel
– Katapultálás

13. Jogi szabályozás, törvények és rendeletek 6 óra
ICAO Szabványok és Ajánlott Eljárások
JAA rendelkezések
AMS, AMC, AME

14. Evakuálás légi úton 3 óra
(1 óra gyakorlati bemutató)
Szervezete és mûködése
A sérült/beteg utas
Mentõrepülés
A szívbeteg utas
A légzõszervi betegségek és a repülés
A pszichiátriai sürgõsségi esetek

15. Gyógyszerek és a repülés 2 óra
16. A tanfolyam zárása 2 óra

Záróvizsga
A tanfolyam értékelése/kritikák

B) Haladó szintû repülõorvosi tanfolyam 60 óra
1. A pilóta munkakörnyezete 2 óra

Túlnyomásos kabin
Merevszárnyú repülés
Forgószárnyú repülés
Repülés egy- vagy többtagú személyzettel

2. Repülésélettan 4 óra
(2 óra gyakorlati bemutató)
A repülésélettani fogalmak rövid ismétlése (hypoxia, hiperventiláció, gyorsulás,
dezorientáció)

3. Szemészet 5 óra
(2 óra bemutató és gyakorlás)
Az alapok rövid ismétlése (látóélesség, refrakció, színlátás, látótér stb.)
Az 1. Egészségügyi Osztály követelményei
A látóélesség-javító és más szemészeti beavatkozások megítélése
Esetismertetés

4. Fül-orr-gégészet (2 óra bemutató és gyakorlás) 4 óra
Az alapok rövid ismétlése (középfül és a melléküregek barotraumája, funkcionális
hallásvizsgálat stb.)
Az 1. Egészségügyi Osztály követelményei
Esetismertetés

5. Általános orvosi vizsgálat és kardiológia 10 óra
(4 óra bemutató és gyakorlás)
A teljes fizikális vizsgálat és az alapfogalmak áttekintése
Az 1. Egészségügyi Osztály követelményei
Gyógyszerek és a repülés
A kardiológiai diagnosztikai lépései
Esetismertetések
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6. Neurológia/Pszichiátria 6 óra
(2 óra bemutató és gyakorlat)
Az alapok áttekintése
Drog és alkohol
Az 1. Egészségügyi Osztály követelményei

7. A repülés emberi tényezõi 19 óra
(9 óra bemutató és gyakorlat)
a) Hosszútávú repülés
– Repülési idõ szabályozása
– Alvászavar
– Repülés kibõvített vagy dupla személyzettel
– Jet lag/idõzónák

b) Az információ feldolgozás és a rendszerek tervezése
– FMS, PFD, datalink, fly by wire
– Adaptáció a „glass cockpit”-hoz
– CCC, CRM, LOFT stb.
– Szimulátor training
– Ergonómia
– Gyakorlati repülési tapasztalat

c) A szakszolgálati engedélyek típusai
d) A repülõesemények emberi tényezõi

– Elemzés és annak légitársasági következményei
– JAA követelmények

8. Trópusi orvostan 2 óra
A trópusi betegségek járványtana
A trópusi betegségek és a repülõ-egészségügy
A repülési személyzet és az utasok oltásai
Nemzetközi egészségügyi elõírások

9. Higiénia 4 óra
(2 óra gyakorlati bemutató)
A légijármû és a betegségek terjedése
Fertõtlenítés a repülésben
Higiénia a repülõgép fedélzetén
Fedélzeti élelmezés (catering)
A hajózó személyzet táplálkozása

10. Ûrorvostan 2 óra
Sugárzás
Ûrhajók/Ûrrepülõgépek

11. A tanfolyam zárása 2 óra
Záróvizsga

C) Ismeret fejújító tanfolyam

1. Részvétel a Légiközlekedési Hatóság irányításával (akkreditációjával) szervezett tanfolyamon (minimum 6 óra/3 év)

2. Tréningként elfogadhatók a következõk is:

a) Részvétel a Nemzetközi Repülõ- és Ûrorvosi Akadémia (IAASM-ICASM) éves kongresszusán (4 teljes nap =

10 kredit óra)

b) Részvétel az Aerospace Medical Association (USA) éves tudományos ülésén (4 teljes nap = 10 kredit óra)

c) Részvétel a JAA tagállamok irányításával/akkreditációjával szervezett tudományos üléseken (a kredit óra értéket

az illetõ ország AMS-e határozza meg)

d) Repülési tapasztalat (3 éven belül max. 5 kredit óra számítható be)

– Jump seat (5 szakasz = 1 kredit óra)

– Szimulátor (4 óra = 1 kredit óra)

– Légijármû vezetés (4 óra = 1 kredit óra)

A kredit idõket minden esetben a légiközlekedési hatóság hagyja jóvá.”
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4. melléklet a 16/2012. (III. 30.) NFM rendelethez

„4. melléklet a 14/2002. (II. 26.) KöViM–EüM együttes rendelethez

Az egyes egészségügyi osztályokban kötelezõ repülõorvosi alkalmassági vizsgáltok és egyes

szakvizsgálatok végzésének és ismétlésének kötelezõ gyakorisága

MINÕSÍTÉS 1. Egészségügyi Osztály 2. Egészségügyi Osztály 3. Egészségügyi Osztály

ELSÕ ORVOSI VIZSGÁLAT
HELYE

AMC AMC/AME AMC

ISMÉTELT ORVOSI VIZSGÁLAT
HELYE

AMC/AME AMC/AME AMC/AME

ORVOSI MINÕSÍTÉST
KIBOCSÁTJA

légiközlekedési hatóság légiközlekedési hatóság légiközlekedési hatóság

AZ ORVOSI MINÕSÍTÉS
ÉRVÉNYESSÉGE

40 év alatt 12 hónap
40–59 év között egypilótás,
légi személyszállítás esetén
6 hó
40–59 év között egyéb
kereskedelmi repülés esetén
12 hó
60 év felett 6 hó

40 év alatt 60 hó
40–49 év között 24 hónap
50 év felett 12 hónap

40 év alatt 24 hónap
40 év felett 12 hónap

HAEMOGLOBIN Elsõ vizsgálatkor, majd
minden vizsgálat alkalmával

Elsõ vizsgálatkor Elsõ vizsgálatkor, majd
40 év alatt 4 évenként
40 év felett 2 évente

EKG Elsõ vizsgálatkor, majd
30 év alatt 5 évente
30–39 év között 2 évente
40–49 év között évente
50 év felett minden
vizsgálat alkalmával

Elsõ vizsgálatkor, majd
40–49 év között 2 évente
50 év felett évente

Elsõ vizsgálatkor, majd
30 év alatt 4 évente
30 év felett 2 évente

AUDIOGRAM Elsõ vizsgálatkor, majd
40 év alatt 5 évente
40 év felett 2 évente

A mûszerrepülési engedély
kiadása elõtti elsõ vizsgálatkor
40 év alatt 5 évente
40 év felett 2 évente

Elsõ vizsgálatkor, majd
40 év alatt 4 évente
40 év felett 2 évente

KIBÕVÍTETT FÜL-ORR-
GÉGÉSZET VIZSGÁLAT

Elsõ vizsgálatkor, majd klinikai
javaslat esetén

– –

KIBÕVÍTETT SZEMÉSZETI
VIZSGÁLAT

Elsõ vizsgálatkor, majd
5 évente, ha a korrekció
+3 – +5/–3 – –6 dioptr. közötti,
2 évente, ha a korrekció
meghaladja a –6 dioptr.
értéket

Elsõ vizsgálatkor az AME vagy
szakorvos végezze

Elsõ vizsgálatkor, majd
5 évente, ha a korrekció
+5/–6 dioptr. alatti,
2 évente, ha a korrekció
+5/–6 dioptr. feletti

SZEMNYOMÁS MÉRÉS – 40 év felett 2 évente

LIPID VIZSGÁLAT Elsõ vizsgálatkor, majd a
40. életévben

2 vagy több rizikófaktor
igazolása esetén elsõ
vizsgálatkor, majd a
40. életévben

2 vagy több rizikófaktor
igazolása esetén elsõ
vizsgálatkor, majd a
40. életévben

LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLAT Elsõ vizsgálatkor, majd klinikai
javaslat esetén

Klinikai javaslat esetén Elsõ vizsgálatkor, majd klinikai
javaslat esetén

VIZELETVIZSGÁLAT Elsõ vizsgálatkor, majd
minden vizsgálat alkalmával

Elsõ vizsgálatkor, majd
minden vizsgálat alkalmával

Elsõ vizsgálatkor, majd
minden vizsgálat alkalmával

”
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5. melléklet a 16/2012. (III. 30.) NFM rendelethez

„5. melléklet a 14/2002. (II. 26.) KöViM–EüM együttes rendelethez
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Megjegyzés: 
Klinikailag indokolt esetben, további vizsgálatok bármikor 
elrendelhet k. Az alábbiakban szerepl  vizsgálati id pontok 
összhangban vannak a JAR szabályokkal. Az esedékes 
részvizsgálatot megel z en is elvégezhet k. 

Lipid vizsgálat 

Kib vítet szemészeti vizsgálat 

Kib vített fül-orr-gégészeti 
vizsgálat 

Audiogram 

Elektrokardiogram 

Mellkas röntgen 

Hemoglobin 

Az orvosi Min sítés 
érvényességi ideje

Ismételt orvosi vizsgálat helye 

Els  vizsgálat 

Szakszolgálati engedély 

Orvosi Min sítés 
Az érvényesség minimális id tartamai

Els  vizsgálatkor, majd a 40. 
életévben 

Els  vizsgálatkor 
40 év alatt 4 évente 
40 év felett 2 évente

Els  vizsgálatkor 
40 év alatt 4 évente 
40 év felett 2 évente

Els  vizsgálatkor 
40 év alatt 4 évente 
40 év felett 2 évente

Els  vizsgálatkor 
40 év alatt 4 évente 
40 év felett 2 évente

Klinikailag indokolt esetben 

Els  vizsgálatkor 
40 év alatt 4 évente 
40 év felett 2 évente

40 év alatt 24 hónap 
40 év felett 12 hónap

AMC/AME 

Repül orvosi Központ (AMC) 

3. Egészségügyi osztály ATC 

                 
K

ód
:  



6. melléklet a 16/2012. (III. 30.) NFM rendelethez

„6. melléklet a 14/2002. (II. 26.) KöViM–EüM együttes rendelethez

Az engedélyben szereplõ korlátozások és elõírások jelölése és meghatározása

No Kód Korlátozás, elõírás

1 TML Érvényes .... hónapra

Valid only for ..... months

2 VDL Szemüveg/kontaktlencse viselése és tartalék szemüveg készenlétben tartása
kötelezõ

Shall wear corrective lenses and carry a spare set of spectacles

3 VML Multifokális szemüveg viselése és tartalék szemüveg készenlétben tartása
kötelezõ

Shall wear multifocal spectacles and carry a spare set of spectacles

4 VNL Közeli látáshoz szemüveg és tartalék szemüveg készenlétben tartása kötelezõ

Shall have available corrective spectacles for near vision and carry a spare set of
spectacles

5 VCL Repülést csak nappal végezhet

Valid by day only

6 OML Repülést csak másodpilótaként vagy másodpilótával végezhet

Valid only as or with qualified co-pilot

7 OFL Az 1. Egészségügyi Osztályban csak fedélzeti mérnökként alkalmas

Class 1 valid for flight engineer duties only

8 OCL Repülést csak másodpilótaként végezhet

Valid only as co-pilot

9 OSL Repülést csak biztonsági pilótával és kettõzött kormányrendszerû légijármûvel
végezhet

Valid only with safety pilot and in aircraft with dual control

10 OAL Repülést csak meghatározott repülõgép típussal végezhet

Restricted to demonstrated aircraft type

11 OPL Utast nem szállíthat

Valid only without passengers

12 APL Repülést csak az engedélyezett protézissel végezhet

Valid only with approved prosthesis

13 AHL Repülést csak engedélyezett kezelõszervekkel végezhet

Valid only with approved hand controls

14 AGL Csak az engedélyezett szemvédõ eszközzel érvényes

Valid only with approved eye proctection

15 SSL Különleges korlátozás, esetenként részletezve

Special restrictions as specified

16 SIC Különleges rendelkezések – vegye fel a kapcsolatot az AMS-sel

Special instructions-contact AMS

17 AMS Az Orvosi Minõsítést csak az AMS bocsáthatja ki

Recertification or renewal only by AMS

18 REV Az Orvosi Minõsítés felülvizsgálati eljárás után került kiadásra, különleges
elõírások jegyezhetõk be a minõsítésbe, szükség esetén az AMS-sel felvehetõ a
kapcsolat

Medical certificate issued after review procedure, special instructions may
apply, AMS may be contacted

19 RXO Szemészeti szakorvosi vizsgálat szükséges

Requires specialist ophthalmological examinations

20 FEV Fedélzeti mérnöki szakszolgálatra további 6 hónapig érvényes

For F/E duties valid for an additional period of 6 month
”
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A vidékfejlesztési miniszter 31/2012. (III. 30.) VM rendelete
a szõlõültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló
161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet, valamint a szõlõtermelési potenciálról szóló
86/2009. (VII. 17.) FVM rendelet módosításáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes

kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében, a 8. § vonatkozásában a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény

81. § (3) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ

államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben

eljárva a következõket rendelem el:

1. § A szõlõültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18.) FVM

rendelet (a továbbiakban: R1.) 9/B. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A jóváhagyott Egyéni tervet módosítani kizárólag

a) a borvidéki tervben szereplõ fajtára vonatkozóan,

b) a támogatás nagyságát nem befolyásoló méretben a sor- és tõtávra vonatkozóan,

c) a felhasznált szaporítóanyag kategóriájára vonatkozóan, vagy

d) az Egyéni tervben, vagy az ahhoz tartozó mellékletekben szereplõ személyes adatokban bekövetkezõ változások

esetében

lehet.”

2. § Az R1. 10. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A támogatási kérelmeket az Egyéni tervben rögzített borpiaci évben befejezett tevékenységre vonatkozóan

az ugyanazon borpiaci év április 1. és július 16. közötti idõszakban, míg a 2010/2011. borpiaci évben végrehajtott

tevékenységek tekintetében a 2012. április 1. és július 16. közötti idõszakban lehet benyújtani, a benyújtás

idõpontjának a támogatási kérelem postára adásának napja minõsül.”

3. § Az R1. a következõ 19. §-sal egészül ki:

„19. § (1) Amennyiben a kérelmezõ a jóváhagyott Egyéni tervében az ültetési munkák elvégzése mûvelet tekintetében

bázis, illetve certifikált kategóriájú szaporítóanyagot jelölt meg, azonban a szerkezetátalakítás során standard

kategóriájú szaporítóanyagot használ fel, részére – az egyéb feltételeknek történõ megfelelés esetén – az 1. számú

melléklet szerinti standard kategóriájú szaporítóanyaggal végrehajtott ültetési munka mûvelet után igénybe vehetõ

támogatási összeg kerül kifizetésre.

(2) Amennyiben a kérelmezõ a jóváhagyott Egyéni tervében az ültetési munkák elvégzése mûvelet tekintetében

standard kategóriájú szaporítóanyagot jelölt meg, azonban a szerkezetátalakítás során bázis, illetve certifikált

kategóriájú szaporítóanyagot használ fel, részére – az egyéb feltételeknek történõ megfelelés esetén – az 1. számú

melléklet szerinti standard kategóriájú szaporítóanyaggal végrehajtott ültetési munka mûvelet után igénybe vehetõ

támogatási összeg kerül kifizetésre.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott szaporítóanyag felhasználás a 9/B. § (1) bekezdés c) pontja szerinti Egyéni

terv módosításának minõsül.”

4. § Az R1. a következõ 22/A. §-sal egészül ki:

„22/A. § (1) Az adott borpiaci évre, évekre vonatkozóan e rendelet alapján kifizethetõ kiegészítõ támogatási

keretösszegrõl a miniszter tájékoztatja az MVH-t, amelyrõl az MVH közleményt tesz közzé.

(2) Azon kérelmezõ, akinek a 7. § szerinti Egyéni tervét az MVH – a 4. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti támogatási

keretösszeg kimerülése miatt, a 9/A. § (1)–(4) bekezdése alapján – végzésével érdemi vizsgálat nélkül elutasította és

annak bírósági felülvizsgálata nincs folyamatban, az Egyéni tervére vonatkozóan a 7. számú melléklet szerint

fenntartó, vagy a 8. számú melléklet szerint részben fenntartó nyilatkozatot nyújthat be a 2012. március 31. és

április 20. közötti idõszakban az MVH részére.”
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5. § Az R1. a következõ 22/B. §-sal egészül ki:

„22/B. § (1) A 22/A. § (1) bekezdés szerinti kiegészítõ támogatási keretösszeg terhére kizárólag azon Egyéni terv

hagyható jóvá, amelyre vonatkozóan fenntartó nyilatkozatot, vagy részben fenntartó nyilatkozatot nyújtottak be.

(2) Ha az Egyéni tervet fiatal mezõgazdasági termelõ nyújtotta be, akkor a fenntartó, vagy részben fenntartó

nyilatkozatokhoz mellékelni kell:

a) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének

általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 28/A. § (5) bekezdése szerinti határozat másolatát, vagy

b) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezõgazdasági termelõk számára nyújtandó

támogatások részletes feltételeirõl szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet alapján benyújtott kérelemre kiadott

támogatási határozat, vagy kizárólag forráshiányra való hivatkozásról szóló elutasító döntés másolatát, vagy

c) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezõgazdasági termelõk indulásához a 2009. évtõl

nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján benyújtott kérelemre

kiadott támogatási határozat, vagy kizárólag forráshiányra való hivatkozásról szóló elutasító döntés másolatát.

(3) Amennyiben a 22/A. § (1) bekezdés szerinti kiegészítõ támogatási keretösszeg nem elegendõ valamennyi

fenntartó, vagy részben fenntartó nyilatkozattal megerõsített Egyéni terv jóváhagyására, úgy a fenntartó

nyilatkozattal, vagy a részben fenntartó nyilatkozattal megerõsített Egyéni terveket az MVH a következõ sorrend

figyelembe vételével hagyja jóvá:

a) az Egyéni terv benyújtója fiatal mezõgazdasági termelõ,

b) amennyiben a fiatal mezõgazdasági termelõk Egyéni terveiben szereplõ teljes igény jóváhagyására a kiegészítõ

keretösszeg nem elegendõ, úgy az általuk benyújtott Egyéni tervek beérkezésének dátuma,

c) a további kérelmezõk által benyújtott Egyéni tervek beérkezésének dátuma,

d) a kiegészítõ támogatási kerettel megnövelt keretösszeg kimerülésének napján beérkezett, a megerõsített Egyéni

tervben foglalt területnagyság növekvõ sorrendje.”

6. § Az R1. a következõ 22/C. §-sal egészül ki:

„22/C. § (1) Az MVH a 22/A. § (1) bekezdés szerinti kiegészítõ támogatási keretösszeg tekintetében a fenntartó

nyilatkozattal megerõsített Egyéni terveket a fenntartó nyilatkozat, vagy a részben fenntartó nyilatkozat

beérkezésétõl számított 45 napon belül bírálja el.

(2) A kiegészítõ támogatási keretösszeg tekintetében az érintett Egyéni tervek, valamint fenntartó vagy részben

fenntartó nyilatkozatok esetében hiánypótlásnak nincs helye, valamint az eljárás az ügyfél kérelmére nem

függeszthetõ fel.

(3) Az MVH az eljárás során a rendelkezésére álló adatok alapján hozza meg döntését.”

7. § Az R1. a következõ 25. §-sal egészül ki:

„25. § E rendeletnek a szõlõültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló

161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet, valamint a szõlõtermelési potenciálról szóló 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelet

módosításáról szóló VM rendelettel [a továbbiakban: 31/2012. (III. 30.) VM rendelet] megállapított 9/B. §

(1) bekezdését, 10. § (2) bekezdését, és a 19. §-át a 31/2012. (III. 30.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ

ügyekben is alkalmazni kell.”

8. § (1) Az R1. az 1. melléklet szerinti 7. számú melléklettel egészül ki.

(2) Az R1. a 2. melléklet szerinti 8. számú melléklettel egészül ki.

9. § A szõlõtermelési potenciálról szóló 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. §-a a következõ

(8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Érdemi vizsgálat nélkül végzéssel elutasított, de ismételten benyújtott kérelmek esetében, amennyiben az elsõ

kérelem tartalmazta a megfelelõ tulajdoni lap-másolatot, a (4) bekezdés a) pontjában elõírtakat nem kell alkalmazni

abban az esetben, ha az érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzés kézhezvétele, illetve a megismételt kérelem illetékes

hegybíróhoz történõ benyújtása között legfeljebb harminc nap telt el, valamint a tulajdoni lap-másolat tartalmára

vonatkozóan a kérelemben érdemi változás az érdemi vizsgálat nélkül végzéssel elutasított kérelemhez képest

nem volt.”
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10. § Az R2. a következõ 21. §-sal egészül ki:

„21. § E rendeletnek a szõlõültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló

161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet, valamint a szõlõtermelési potenciálról szóló 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelet

módosításáról szóló VM rendelettel [a továbbiakban: 31/2012. (III. 30.) VM rendelet] megállapított 4. § (8) bekezdését

a 31/2012. (III. 30.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 31/2012. (III. 30.) VM rendelethez

„7. számú melléklet a 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelethez

Egyéni tervet fenntartó nyilatkozat

Alulírott ...................................................................................................................................... (név), .............................................. (MVH

regisztrációs szám) nyilatkozom, hogy az MVH által ……………….. iktatószámon jogerõsen, kizárólag a 161/2008.

(XII. 18.) FVM rendelet 9/A. § (1)–(4) bekezdése alapján keretkimerülés miatt elutasított Egyéni tervemet az abban

foglaltak változatlanul hagyása mellett fenntartom, a tevékenységet, tevékenységeket az abban megjelöltek szerint

hajtottam/hajtom végre. Tudomásul veszem, hogy amennyiben az MVH döntésével kapcsolatosan bírósági

felülvizsgálatra irányuló kérelmet nyújtottam be, úgy nem vagyok jogosult fenntartó nyilatkozatot benyújtani.

Kelt: ....................................... (helység, dátum)

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

aláírás

Figyelem! Fenntartó nyilatkozat megtételére kizárólag az a termelõ jogosult, akinek a 2011. október 1. és december 15.

közötti idõszakban benyújtott Egyéni terve 2011. november 24-ét követõen érkezett be a Mezõgazdasági és

Vidékfejlesztési Hivatalhoz, és az Egyéni tervet

– az MVH a támogatási keret kimerülésére való tekintettel érdemi vizsgálat nélkül utasította el, valamint

– az érdemi vizsgálat nélküli elutasító végzés bírósági felülvizsgálata nincs folyamatban.”
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2. melléklet a 31/2012. (III. 30.) VM rendelethez

„8. számú melléklet a 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelethez

Egyéni tervet részben fenntartó nyilatkozat

Alulírott ...................................................................................................................................... (név), .............................................. (MVH

regisztrációs szám) nyilatkozom, hogy az MVH által ……………….. iktatószámon jogerõsen, kizárólag a 161/2008.

(XII. 18.) FVM rendelet 9/A. § (1)–(4) bekezdése alapján keretkimerülés miatt elutasított Egyéni tervemet az abban

foglaltak változatlanul hagyása mellett

az alábbi összefüggõ terület, területek tekintetében fenntartom, a tevékenységet, tevékenységeket az abban

megjelöltek szerint hajtottam/hajtom végre:

helység helyrajzi szám

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az MVH döntésével kapcsolatosan bírósági felülvizsgálatra irányuló kérelmet

nyújtottam be, úgy nem vagyok jogosult részben fenntartó nyilatkozatot benyújtani.

Kelt: ....................................... (helység, dátum)

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

aláírás

Figyelem! Fenntartó nyilatkozat megtételére kizárólag az a termelõ jogosult, akinek a 2011. október 1. és december 15.

közötti idõszakban benyújtott Egyéni terve 2011. november 24-ét követõen érkezett be a Mezõgazdasági és

Vidékfejlesztési Hivatalhoz, és az Egyéni tervet

– az MVH a támogatási keret kimerülésére való tekintettel érdemi vizsgálat nélkül utasította el, valamint

– az érdemi vizsgálat nélküli elutasító végzés bírósági felülvizsgálata nincs folyamatban.”
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VI. Az Alkotmánybíróság határozatai és végzései

Az Alkotmánybíróság 16/2012. (III. 30.) AB határozata
az Országos Választási Bizottság 177/2011. (X. 12.) OVB határozata vizsgálatáról

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság által országos népi kezdeményezésre irányuló aláírásgyûjtõ ív

mintapéldányának hitelesítése tárgyában hozott határozat ellen benyújtott kifogás alapján meghozta a következõ

határozatot:

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 177/2011. (X. 12.) OVB határozatát helybenhagyja.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Indokolás

I. 1. 2011. október 19-én a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) akkor hatályos 130. §

(1) bekezdése alapján kifogás érkezett az Alkotmánybírósághoz az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban:

OVB) 177/2011. (X. 12.) OVB határozata (a továbbiakban: OVBh.) ellen.

Egy választópolgár 2011. szeptember 16-án országos népi kezdeményezésre irányuló aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát

nyújtotta be az OVB-hez, amelyen az alábbi kérdés szerepelt: „Támogatja-e Ön, hogy az Országgyûlés tárgyalja meg

– Józsefváros polgármestere véleménye figyelembe vételével – a hajléktalan ellátás színvonala emelése végett az

ország területi egységeire esõ arányos terhelés kialakítását?”

Az OVB az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadta. Az OVBh. indokolása szerint az aláírásgyûjtõ ív

nem felel meg az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban:

Nsztv.) 17. §-ában foglalt egyértelmûségi követelménynek. Nem állapítható meg ugyanis, hogy a kezdeményezõ mit

ért „területi egység” alatt, következésképpen nem egyértelmû, hogy pontosan milyen „területi egység” (megyei,

települési stb. szintû egység) alapján kellene kialakítani az „arányos terhelést”. Nem egyértelmû továbbá, hogy

az „arányos terhelés” fogalom a hajléktalanok számára, a hajléktalan ellátásra, esetleg egyéb szempontra utal-e.

Az OVBh. szerint nem világos az sem, mi a logikai összefüggés a kérdésben foglalt „terhelés” és „színvonal” kifejezések

között. Végül az OVB megtévesztõnek tartja, hogy egy országos népi kezdeményezésre irányuló kérdés egyetlen

fõvárosi kerületi polgármester véleményét tekinti figyelembe veendõnek a parlament tárgyalása során. Mindezek

alapján az OVB az Nsztv. 17. § és 18. § b) pontja értelmében az aláírásgyûjtõ ív megtagadásáról döntött.

Az OVBh.-val szemben – a törvényes határidõn belül – két választópolgár (egyikük a kezdeményezõ) kifogást

nyújtott be. Ebben kérték, hogy az Alkotmánybíróság az OVBh.-t semmisítse meg, és az OVB-t utasítsa új eljárásra.

A kifogástevõk szerint a kérdés egyértelmû, mert a „területi egység” kifejezés tartalmát az Alkotmány 41. §

(1) bekezdése világosan meghatározta: ezek a fõváros, a megyék, a városok és a községek. A kifogástevõk szerint az

„arányos terhelés” fogalma pedig arra utal, hogy a hajléktalan ellátás biztosítása érdekében felmerülõ költségek

meghatározásakor figyelembe kell venni a különféle területi egységek teherbíró képességét és lélekszámát is. Végül

a kifogástevõk megjegyzik, hogy az Országgyûlés bármilyen kérdést megtárgyalhat, ezért Józsefváros

polgármesterének véleményét is figyelembe veheti a kérdésrõl folyó vitában.

6916 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 36. szám



2. A kifogás beérkezését követõen – 2012. január 1-jén – hatályba lépett Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban:

Alaptörvény). Az Alaptörvény ugyan nem szól a népi kezdeményezés jogintézményérõl, az Országgyûlés által

2011. december 31-én elfogadott Magyarország Alaptörvénye átmeneti rendelkezéseinek 20. cikke azonban úgy

rendelkezik, hogy a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány)

2011. december 31-én hatályos 28/D. §-át az Alaptörvény hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben az

Alaptörvény hatálybalépését követõen is alkalmazni kell. A Ve. 2012. január 1-én hatályba lépett 156. § (2) bekezdése

alapján a Ve. egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggõ módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvénnyel megállapított

rendelkezéseinek hatálybalépését megelõzõen benyújtott népi kezdeményezés hitelesítésére a Ve.-nek a

kezdeményezés benyújtásakor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

Mindezek alapján az Alkotmánybírósághoz 2012. január 1-jét megelõzõen benyújtott népi kezdeményezés

aláírásgyûjtõ ívének hitelesítésével kapcsolatos OVB határozat elleni kifogás elbírálására továbbra is az

Alkotmánybíróságnak van hatásköre, s az Alkotmánybíróságnak a népi kezdeményezés benyújtásakor hatályban lévõ

szabályok alapján kell eljárnia.

II. Az Alkotmánybíróság a kifogást az alábbi jogszabályok alapján vizsgálta meg:

1. Az Nsztv. vonatkozó rendelkezései:

„1. § (1) Országos népi kezdeményezést legalább 50 000 választópolgár nyújthat be. Az országos népi kezdeményezés

arra irányulhat, hogy az Országgyûlés feladat- és hatáskörébe tartozó kérdést az Országgyûlés tûzze a napirendjére.

Az országos népi kezdeményezésben megfogalmazott kérdést az Országgyûlés köteles megtárgyalni.”

„17. § A népi kezdeményezésnek pontosan és egyértelmûen tartalmaznia kell a megtárgyalásra javasolt kérdést.

18. § Az Országos Választási Bizottság akkor tagadja meg az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését, ha (…)

b) a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek,”

2. A Ve.-nek a jelen ügyben alkalmazandó – 2011. december 31-éig hatályban volt – rendelkezései:

„130. § (1) Az Országos Választási Bizottságnak az aláírásgyûjtõ ív, illetõleg a konkrét kérdés hitelesítésével kapcsolatos

döntése elleni kifogást a határozat közzétételét követõ tizenöt napon belül lehet – az Alkotmánybírósághoz címezve –

az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani. (…)

(3) Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja el. Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság,

illetõleg az Országgyûlés határozatát helybenhagyja, vagy azt megsemmisíti, és az Országos Választási Bizottságot,

illetõleg az Országgyûlést új eljárásra utasítja.”

3. A hatályos Ve. alkalmazandó rendelkezése:

„156. § (1) E törvénynek az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggõ módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvénnyel

megállapított rendelkezéseit — a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel — a folyamatban lévõ népszavazási és

népi kezdeményezéssel kapcsolatos ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E törvénynek az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggõ módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvénnyel

megállapított rendelkezéseinek hatálybalépését megelõzõen benyújtott népszavazási kezdeményezés és népi

kezdeményezés hitelesítésére a benyújtásakor hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.”

III. A kifogás nem megalapozott.

Az Alkotmánybíróságnak a jelen ügyben irányadó hatáskörét a Ve. 156. § (2) bekezdése alapján alkalmazandó

2011. december 31-ig hatályban volt 130. §-a határozza meg. Az Alkotmánybíróság hatásköre a jelen eljárásban

jogorvoslati természetû [63/2002. (XII. 3) AB határozat, ABH 2002, 342, 344.]. Az Alkotmánybíróság feladatát

e hatáskörben eljárva is alkotmányos jogállásával és rendeltetésével összhangban látja el. [25/1999. (VII. 7.) AB

határozat, ABH 1999, 251, 256.]
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Az Alkotmánybíróság az OVBh.-ban, valamint a kifogásban foglaltak alapján azt vizsgálja, hogy az aláírásgyûjtõ ív és

a népi kezdeményezésre szánt kérdés megfelel-e a jogszabályi feltételeknek, és hogy az OVB az aláírásgyûjtõ ív

hitelesítési eljárásában az Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek megfelelõen járt-e el. A kifogás a törvényi

feltételeknek megfelel, ezért azt az Alkotmánybíróság a Ve. 130. § (3) bekezdése alapján érdemben bírálta el.

Ugyanakkor az Alkotmánybíróság a kifogást nem találta megalapozottnak, ezért a 177/2011. (X. 12.) OVB határozatot

az abban foglalt indokok alapján helybenhagyta.

Az Alkotmánybíróság a határozat közzétételét a 177/2011. (X. 12.) OVB határozatnak a Magyar Közlönyben való

megjelenésére tekintettel rendelte el.

Budapest, 2012. március 27.

Dr. Paczolay Péter s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k., Dr. Balsai István s. k.,
elõadó alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Bragyova András s. k., Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k., Dr. Kiss László s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k., Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Lévay Miklós s. k., Dr. Stumpf István s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Pokol Béla s. k., Dr. Szalay Péter s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Szívós Mária s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: VI/974-2/2012.
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Az Alkotmánybíróság 17/2012. (III. 30.) AB határozata
az Országos Választási Bizottság 6/2012. (I. 16.) OVB határozata vizsgálatáról

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság által országos népszavazásra irányuló aláírásgyûjtõ ív

mintapéldányának hitelesítése tárgyában hozott határozat ellen benyújtott kifogások alapján meghozta a következõ

határozatot:

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 6/2012. (I. 16.) OVB határozatát megsemmisíti és az Országos

Választási Bizottságot új eljárásra utasítja.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Indokolás

I. 1. 2012. február 1-jén a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) akkor hatályos 130. §

(1) bekezdése alapján két kifogás is érkezett az Alkotmánybírósághoz az Országos Választási Bizottság

(a továbbiakban: OVB) 6/2012. (I. 16.) OVB határozata (a továbbiakban: OVBh.) ellen.

Két választópolgár 2011. május 24-én országos népszavazásra irányuló aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be

az OVB-hez, amelyen az alábbi kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt el

nem érõ személy számára 2011. január 1-jén jogszerûen folyósított nyugdíj összege csak a 2011. január 1-jén hatályos

jogszabályok szerinti okból csökkenjen?” Az OVB elõször a 82/2011. (VI. 24.) OVB határozatával megtagadta az

országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését, arra hivatkozva, hogy a

feltenni kívánt kérdésben megtartásra kerülõ országos népszavazás eredményének az Országgyûlés csak úgy tudna

eleget tenni, ha az Alkotmány 70/E. § (3) bekezdését módosítaná, az Alkotmány módosítására irányuló kérdésben

azonban nincs helye népszavazásnak.

A beadványozók egyike 2011. július 11-én kifogást nyújtott be az Alkotmánybírósághoz, amelyben kifejtette, hogy

a szóban forgó népszavazási kérdés valójában nem irányul az Alkotmány módosítására, hiszen azzal az Országgyûlés

rendelkezésére álló szabályozási megoldások közül csupán az egyik megoldástól kellene tartózkodnia, ez azonban

még nem vonja maga után az Alkotmány módosítását. Az Alkotmánybíróság e kifogásnak a 127/2011. (XII. 2.) AB

határozatában helyt adott, amelyre tekintettel az Országos Választási Bizottság az OVBh. elfogadásával hitelesítette

az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát. Az OVBh. kifejtette, hogy az eljárás során nem merült fel a korábbi határozatban

foglaltakhoz képest egyéb, az elutasítást megalapozó körülmény, ezért az aláírásgyûjtõ ív a törvényben foglalt formai

és tartalmi követelményeknek is megfelel.

Ezt követõen, az OVBh. ellen – a törvényes határidõn belül – két magánszemély is kifogással élt.

Az egyik kifogást tevõ szerint jelentõsen megváltozott a jogszabályi környezet, hiszen 2012. január 1. napjával

hatályba lépett a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati

járandóságról szóló 2011. CLXVII. törvény (Tv.), amely „megszüntette a korhatár elõtti nyugellátásokat annak

érdekében, hogy – amint az e törvény indokolásából kiderül – a Nyugdíjbiztosítási Alap egyensúlyának megteremtése

és az államadósság csökkentése érdekében a jövõben nyugellátást csak a nyugdíjkorhatár betöltésétõl lehessen

megállapítani, illetve nyugdíjat kizárólag a nyugdíjkasszába befolyó nyugdíjjárulékokból lehessen folyósítani.”

Eszerint a „korábban már megállapított korhatár elõtti nyugellátások bizonyos formái 2012. január 1-jétõl más

jogcímen – korhatár elõtti ellátás, átmeneti bányászjáradék, szolgálati járandóság –, a személyi jövedelemadó

mértékével csökkentett, de a januári nyugdíjemelés mértékével növelt összegben, bizonyos formái pedig öregségi

nyugdíjként a januári nyugdíjemelés mértékével növelt összegben kerülnek folyósításra az érintettek részére.”

Ennek alátámasztásaként az egyik kifogást tevõ arra hivatkozott, hogy az Országgyûlés elfogadta Magyarország

2012. központi költségvetésérõl szóló 2011. CLXXXVIII. törvényt (a továbbiakban: költségvetési törvény), amely a

korhatár alatti ellátásokra fordítandó összeget a Nyugdíjbiztosítási Alapból a Nemzeti Erõforrás Minisztérium

fejezetébe helyezte át. A kifogást tevõ hivatkozott az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdése b) pontjára, amely szerint nem

lehet országos népszavazást tartani a központi költségvetésrõl, a központi költségvetés végrehajtásáról, központi

adónemrõl, illetékrõl, járulékról, vámról, valamint helyi adók központi feltételeirõl szóló törvény tartalmáról.

Álláspontja szerint a népszavazásra bocsátandó kérdés ugyan szövegszerûen nem tartalmazza a költségvetési törvény

módosítását, de a fentiek alapján „okszerûen következik a kérdésbõl a tiltott tárgykörként megjelölt törvény

megváltoztatása.”
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Mindkét kifogást tevõ hivatkozott az egyértelmûség követelményének megsértésére. Álláspontjuk szerint az

aláírásgyûjtõ íven szereplõ kérdés nem felel meg az egyértelmûség kritériumainak, mert az öregségi nyugdíjra

vonatkozó szabályokat több törvény tartalmazza, ezért sem a választópolgárok, sem az Országgyûlés nem tudná,

melyik törvény módosítását kellene elvégezni. Nem egyértelmû a kérdés a jogi környezet alapvetõ megváltozása miatt

sem, mivel az állampolgárok számára nem lenne világos, hogy a korhatár elõtti nyugdíjak újbóli lehetõvé tételét,

a korábban megszerzett jogosultságra vonatkozó szabályozás módosítását, vagy a visszamenõleges

jogszabály-módosítás tilalmát kívánják ezzel kiküszöbölni. A kifogást tevõk álláspontja szerint a választópolgároktól

nem várható el, hogy tisztában legyenek a 2011. január 1-jén hatályos törvények vonatkozó rendelkezéseivel. Ennek

alátámasztására az egyik kifogást tevõ hivatkozott a 130/2011. (XII. 2.) AB határozatra, amely az álláskeresési járadék

2011. január 1-jén hatályos számítási szabályaira vonatkozó kérdés hitelesítésének megtagadását tartalmazó OVB

határozatot helyben hagyta. Az egyik kifogást tevõ végül abból a szempontból is megkérdõjelezte a kérdés

egyértelmûségét, hogy az annak hitelesítését kezdeményezõk a témában több, párhuzamosan is futó kérdés

hitelesítését kezdeményezték, melyek hitelesítése esetén a kérdések együttesen is sértik az egyértelmûség

követelményét azok egymáshoz való viszonyának vonatkozásában.

Az egyik indítványozó eljárási szempontból is törvénybe ütközõnek tartotta az OVBh.-t, mivel álláspontja szerint

2012. január 1. napját követõen – az OVBh.-ban foglaltak ellenére – nem az Alkotmánybírósághoz lehet kifogással

fordulni, hanem a Kúriához.

2. Idõközben – 2012. január 1-jével – hatályba lépett az Országgyûlés által 2011. április 25-én kihirdetett Magyarország

Alaptörvénye (Alaptörvény), amelynek 8. cikke határozza meg az országos népszavazás alkotmányi (alaptörvényi)

szintû alapjait. Az Országgyûlés által 2011. december 31-én elfogadott, Magyarország Alaptörvényének átmeneti

rendelkezései (a továbbiakban: Átmeneti rendelkezések) 31. cikk (3) bekezdése hatályon kívül helyezte az Alkotmányt

és az annak módosításáról szóló törvényeket. Az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggõ módosításáról szóló

2011. évi CCI. törvénynek (a továbbiakban: EtAmtv.) a Ve.-t módosító 145. § (7) bekezdése a Ve. 130. §-át akként

módosította, hogy az OVB-nek az aláírásgyûjtõ ív, illetve a konkrét kérdés hitelesítésével kapcsolatos döntése elleni

kifogás elbírálására a Kúriának van hatásköre. Az EtAmtv. 145. § (10) bekezdése ugyanakkor beiktatta a Ve. új 156. §

(2) bekezdését, amely szerint az EtAmtv. megállapított rendelkezéseinek hatálybalépését megelõzõen benyújtott

népszavazási kezdeményezés és népi kezdeményezés hitelesítésére a benyújtáskor hatályos rendelkezéseket kell

alkalmazni.

Mindezek alapján az Alkotmánybírósághoz 2012. január 1-jét megelõzõen benyújtott népszavazási kezdeményezés

aláírásgyûjtõ ívének hitelesítésével kapcsolatos OVB határozat elleni kifogás elbírálására az Alkotmánybíróságnak

továbbra is van hatásköre.

II. Az Alkotmánybíróság a kifogást az alábbi jogszabályok alapján vizsgálta meg:

1. Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezése:

„8. cikk (3) Nem lehet országos népszavazást tartani

(…)

b) a központi költségvetésrõl, a központi költségvetés végrehajtásáról, központi adónemrõl, illetékrõl, járulékról,

vámról, valamint a helyi adók központi feltételeirõl szóló törvény tartalmáról;”

2. Az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) vonatkozó

rendelkezései:

„10. § Az Országos Választási Bizottság megtagadja az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését, ha

(…)

b) a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani,

c) a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek,”

„13. § (1) A népszavazásra feltett konkrét kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyértelmûen lehessen

válaszolni.”

3. A Ve.-nek a jelen ügyben alkalmazandó – 2011. december 31-éig hatályban volt – rendelkezései:

„3. § A választási eljárás szabályainak alkalmazása során a választásban érintett résztvevõknek érvényre kell juttatniuk

az alábbi alapelveket:

e) jogorvoslat lehetõsége és pártatlan elbírálása,”

„130. § (1) Az Országos Választási Bizottságnak az aláírásgyûjtõ ív, illetõleg a konkrét kérdés hitelesítésével kapcsolatos

döntése elleni kifogást a határozat közzétételét követõ tizenöt napon belül lehet – az Alkotmánybírósághoz címezve –

az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani.
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(2) Az Országgyûlés népszavazást elrendelõ, valamint kötelezõen elrendelendõ népszavazás elrendelését elutasító

határozata elleni kifogást a határozat közzétételét követõ nyolc napon belül lehet – az Alkotmánybírósághoz címezve

– az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani. Az Országos Választási Bizottság a kifogás benyújtásáról

haladéktalanul tájékoztatja az Országgyûlés elnökét, a népszavazást elrendelõ határozat elleni kifogásról a

köztársasági elnököt is.

(3) Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja el. Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság,

illetõleg az Országgyûlés határozatát helybenhagyja, vagy azt megsemmisíti, és az Országos Választási Bizottságot,

illetõleg az Országgyûlést új eljárásra utasítja.”

4. A hatályos Ve. alkalmazandó rendelkezése:

„156. § (1) E törvénynek az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggõ módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvénnyel

megállapított rendelkezéseit — a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel — a folyamatban lévõ népszavazási és

népi kezdeményezéssel kapcsolatos ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E törvénynek az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggõ módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvénnyel

megállapított rendelkezéseinek hatálybalépését megelõzõen benyújtott népszavazási kezdeményezés és népi

kezdeményezés hitelesítésére a benyújtásakor hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.”

III. A kifogások részben megalapozottak.

Az Alkotmánybíróságnak a jelen ügyben irányadó hatáskörét a Ve. 156. § (2) bekezdése alapján alkalmazandó,

2011. december 31-ig hatályban volt 130. §-a határozza meg. Az Alkotmánybíróságnak a kifogás alapján lefolytatott

eljárása jogorvoslati eljárás [63/2002. (XII. 3) AB határozat, ABH 2002, 342, 344.]. Ennek során az Alkotmánybíróság

– alkotmányos jogállásával és rendeltetésével összhangban – a beérkezett kifogás keretei között azt vizsgálja, hogy

az aláírásgyûjtõ ív megfelel-e a jogszabályi feltételeknek, és hogy az OVB az aláírásgyûjtõ ív hitelesítési eljárásában

az Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek megfelelõen járt-e el. A kifogásokat az Alkotmánybíróság a Ve. 130. §

(3) bekezdése alapján érdemben bírálta el. [25/1999. (VII. 7.) AB határozat, ABH 1999, 251, 256.]

1. Az Alkotmánybíróság elsõként azt vizsgálta, hogy az aláírásgyûjtõ íven szereplõ kérdés a megváltozott jogszabályi

környezet vonatkozásában kielégíti-e az egyértelmûség követelményét.

A népszavazásra szánt kérdés az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt el nem érõ személy számára 2011. január 1-jén

jogszerûen folyósított nyugdíj összegének a 2011. január 1-jén hatályos jogszabályok szerinti okból történõ

csökkenésére vonatkozik. A jogszabályi környezetben bekövetkezett változások a következõket érintik: A Tv. 3. §

(1) bekezdése kimondja, hogy korhatár elõtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követõ kezdõ naptól nem

állapítható meg. Ezen túl tehát korhatár elõtti öregségi nyugdíj újonnan történõ megállapítására nincs lehetõség,

ezt ugyanis a korkedvezményes nyugdíj vonatkozásában a korhatár elõtti ellátás, a szolgálati nyugdíj vonatkozásában

pedig a szolgálati járandóság váltja fel.

A Tv. azonban öregségi nyugdíjként, bizonyos feltételek mellett továbbra is lehetõvé teszi a korhatár elõtti nyugdíjak

folyósítását, ezen kívül pedig bizonyos öregségi nyugdíjakat a Tv. rendelkezései nem érintenek. A kérdésben található

idõmeghatározás egyértelmûvé teszi, hogy a „folyósított nyugdíj” nem a jelenleg hatályos jogszabályok szerint

értendõ nyugdíjra utal, hanem mind a folyósított nyugdíj összege, mind a nyugdíj-megállapítás alapjául szolgáló

jogszabályok tekintetében a 2011. január 1-jén hatályos állapotot tartja irányadónak.

1.1. A megváltozott jogszabályi környezet nem csupán a nyugellátás formáin változtatott, hanem annak fedezetét is más

forrásból biztosítja. A költségvetési törvény Nyugdíjbiztosítási Alap címet viselõ LXXI. fejezetébõl (a Nemzeti Család-

és Szociálpolitikai Alapnak átadott pénzeszközként könyvelt kiadás) a korhatár alatti ellátásokat, valamint a

Nyugdíjbiztosítási Alapból átvett pénzeszközöket is a Nemzeti Erõforrás Minisztérium Nemzeti Család- és

Szociálpolitikai Alap címet viselõ 21. címébe helyezte át. A korhatár elõtti ellátások fedezetének pontos megjelölésérõl

a Tv. 21. § (1) bekezdése is szól, miszerint a „korhatár elõtti ellátás és a szolgálati járandóság költségeinek, valamint

a korhatár elõtti ellátással és a szolgálati járandósággal kapcsolatos végrehajtási költségek fedezetét a központi

költségvetés biztosítja.” A népszavazásra bocsátandó kérdésben a 2011. január 1-jén hatályos szabályok alapján

folyósított nyugdíj-összegrõl van szó, ehhez képest azonban a jelenleg hatályos jogszabályok már eltérõ

rendelkezéseket tartalmaznak a nyugdíj összege és csökkenthetõségének feltételei tekintetében.
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1.2. Az Alkotmánybíróság korábban már számos határozatában értelmezte az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglalt,

a népszavazásra bocsátandó kérdéssel szemben támasztott egyértelmûség követelményét. E határozataiban az

Alkotmánybíróság rámutatott arra, hogy az egyértelmûség követelménye a népszavazáshoz való jog

érvényesülésének garanciája. Az egyértelmûség követelménye ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy a

népszavazásra szánt kérdésnek egyértelmûen megválaszolhatónak kell lennie. Ahhoz, hogy a választópolgár a

népszavazásra feltett kérdésre egyértelmûen tudjon válaszolni az szükséges, hogy a kérdés világos és kizárólag

egyféleképpen értelmezhetõ legyen, a kérdésre „igen”-nel vagy „nem”-mel lehessen válaszolni (választópolgári

egyértelmûség). Az eredményes népszavazással hozott döntés az Országgyûlésnek az Alaptörvényben szabályozott

törvényalkotási jogkörét korlátozza, mivel az Országgyûlés köteles az eredményes népszavazásból következõ

döntéseket meghozni. A kérdés egyértelmûségének megállapításakor az Alkotmánybíróságnak vizsgálnia kell azt is,

hogy a népszavazás eredménye alapján az Országgyûlés – az akkor hatályban lévõ jogszabályok szerint – el tudja-e

dönteni, hogy terheli-e jogalkotási kötelezettség, és ha igen, akkor milyen jogalkotásra köteles (jogalkotói

egyértelmûség). [51/2001. (XI. 29.) AB határozat, ABH 2001, 392, 396.; 25/2004. (VII. 7.) AB határozat, ABH 2004, 381,

386.; 24/2006. (VI. 15.) AB határozat, ABH 2006, 358, 360-361.; 84/2008. (VI. 13.) AB határozat, ABH 2008, 695, 703.]

Jelen esetben a népszavazásra feltenni kívánt kérdés – a nyugdíj folyósításának idõpontja révén – minden érintett

részére beazonosíthatóvá teszi a nyugdíj összegét, valamint – a konkrét idõmeghatározás révén – a nyugdíj

megállapítására vonatkozó szabályokat is megjelöli. Egy eredményes népszavazás és az „igen” válaszok többsége

esetén az Országgyûlésnek el kellene törölnie a Tv.-ben foglalt azon rendelkezéseket, amelyek a 2011. január 1-jén

hatályban volt jogszabályok szerint jogszerûen folyósított nyugdíjak összegét csökkentették. Eszerint tehát a kérdés

egyértelmûen a korkedvezményes nyugdíjak 2011. január 1-jén hatályos nyugdíjmegállapítási-szabályainak

visszaállítására vonatkozik.

A jogalkotói egyértelmûségre vonatkozó kifogások kapcsán az Alkotmánybíróság a következõket állapítja meg.

A népszavazásra feltenni kívánt kérdés kapcsán nem feltételezhetõ, hogy az Országgyûlés nincs birtokában a

megfelelõ szabályozási technika megválasztásának, ezért a nyugellátásra vonatkozó szabályok összetettsége

önmagában nem lehet ok a jogalkotói egyértelmûség hiányának megállapítására. Az állampolgári egyértelmûség

vizsgálatakor az Alkotmánybíróság továbbá nem indulhat ki a kérdéssel érintett jogszabályok ismeretének hiányából

sem. Az állampolgároktól általánosságban is, valamint a népszavazásra feltett kérdés tekintetében – az azt megelõzõ

kampányra tekintettel – különösen elvárható, hogy a vonatkozó jogszabályok ismeretének birtokában legyenek,

és ennek megfelelõen adják le szavazatukat.

Az Alkotmánybíróság tehát a jogszabályi környezet megváltozását érintõ, a kérdés egyértelmûségére vonatkozó

kifogásokat a fentieknek megfelelõen elutasította.

2. Az Alkotmánybíróság ezt követõen azt vizsgálta, hogy a kérdés az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdése b) pontjában

foglalt kizárt tárgykörbe tartozik-e.

Az Alkotmánybíróság 51/2001. (XI. 29.) AB határozatában (ABH, 2001, 392., a továbbiakban: Abh.) értelmezte

az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdés a) pontjában található kizárt tárgykört, amelyet az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdése

b) pontja lényeges változtatás nélkül átvett.

Az Abh. hangsúlyozta, hogy az alkotmányi felsorolásból következik, hogy a szabályozás kiemelkedõ jelentõségével

a tiltott tárgykörök zárt, szoros értelmezése áll összhangban. A kizárt tárgykört tartalmazó rendelkezés konkrét

törvények, többek között a költségvetésrõl, a költségvetés végrehajtásáról szóló törvény tartalmát vonja ki a

népszavazás jogintézménye alól. A költségvetésrõl, a költségvetés végrehajtásáról szóló törvény az adott alkotmányi

rendelkezés közvetlen végrehajtásaként megjelenõ törvényhozási tárgykört jelenti. Az Abh. megállapította, hogy a

költségvetésrõl szóló törvény fogalmába semmiképpen sem tartozhat bele az összes olyan jogszabály, amelynek

pénzügyi-költségvetési vonzata van. A „költségvetés végrehajtásáról” fordulat pedig semmiképpen nem jelenti

valamennyi, a költségvetés érvényesítését szolgáló törvény tartalmát, hanem kifejezetten a zárszámadási törvényre

utal. Az Abh. kiemelte azt is, hogy az Országgyûlés hatáskörébe tartozó kérdések közül alig van olyan, amelynek nincs

költségvetési kapcsolódása. Önmagában már az országos népszavazás megtartása is költségvetési vonzatú, hiszen az

Nsztv. 14. § (2) bekezdése szerint a népszavazást elrendelõ határozatában az Országgyûlés dönt a népszavazás

költségvetésérõl.
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Kizárólag az, hogy a népszavazás eredménye esetlegesen érinti az Országgyûlés mozgásterét a következõ

költségvetési törvény megalkotásakor, valamint az, hogy a népszavazásra szánt kérdés távoli, közvetett

összefüggésben áll valamely tiltott népszavazási tárgykörrel, nem eredményezi a kérdés tiltott tárgykörûvé válását.

Az Abh. értelmében tehát a költségvetési törvényre vonatkozó kizáró ok alapján valamely kérdés akkor nem

bocsátható népszavazásra, ha az a költségvetési törvény módosítását tartalmazza, vagy a kérdésbõl okszerûen

következik a tiltott tárgykörként megjelölt törvények megváltoztatása, illetve ha a kérdés arra irányul, hogy a

választópolgárok pontosan határozzanak meg jövõbeli költségvetési törvényben szereplõ egyes kiadásokat (ABH

2001, 392, 394-395.). Végül az Alkotmánybíróság a nyugdíj emelésére vonatkozó számítási módszer

megváltoztatására irányuló kérdésrõl megállapította, hogy az nem tartozik a költségvetést érintõ kizárt tárgykörbe.

Késõbb, az 59/2004. (XII. 4.) AB határozat is abból indult ki, hogy a költségvetésrõl szóló törvény fogalmába nem

tartozhat bele az összes olyan jogszabály, amelynek valamilyen költségvetési vonzata van.

Ebben a határozatban azonban az Alkotmánybíróság azt állapította meg, hogy az eredményes népszavazás a

költségvetési törvény megváltoztatását vonta volna maga után: a népszavazásra bocsátandó, nyugdíjemelésre

vonatkozó kérdés szövegszerûen ugyan nem tartalmazta a költségvetési törvény módosítását, de okszerûen

következett a kérdésbõl a tiltott tárgykörként megjelölt törvény – a költségvetési törvényben a Nyugdíjbiztosítási Alap

költségvetése kiadási fõösszege – megváltoztatása.

A határozat megállapította, hogy a népszavazásra szánt kérdésbõl eredményes népszavazás esetén szükségszerûen

következik a nyugdíjak emelése, a költségvetési törvényben meghatározottaktól eltérõ mértékben. A népszavazásra

szánt kérdés közvetlenül a költségvetésre vonatkozik, így az Alkotmányban tételesen megjelenített kizárt

népszavazási tárgykörbe ütközik (ABH 2004, 834, 837.).

Ezt követõen az Alkotmánybíróság lefektette azt is, hogy annak megítélésénél, hogy az aláírásgyûjtõ íven szereplõ

kérdés, illetve a megtartandó népszavazás a költségvetési törvényben szereplõ egyes bevételi vagy kiadási tételekkel

közvetlen és jelentõs kapcsolatban áll-e, a költségvetés egyes elemeinek akár pozitív, akár negatív meghatározását

jelenti-e, az Alkotmánybíróság esetenkénti mérlegelés alapján dönt. A vizsgálatnál az Alkotmánybíróság az

alkotmányjogi szempontokat veszi alapul, nem a költségvetéssel kapcsolatos pénzügyi jogi megfontolásokat.

A privatizáció leállításáról szóló kérdéssel kapcsolatban hozott határozat megállapította, hogy „az aláírásgyûjtõ íven

megfogalmazott kérdésrõl tartott eredményes népszavazás a privatizáció azonnali hatályú leállításával az ország éves

költségvetésérõl szóló törvényt közvetlenül és jelentõs módon érinti. Ezért az aláírásgyûjtõ íven szereplõ kérdés

az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdésének a) pontjával ellentétes” [15/2005. (IV. 28.) AB határozat, ABH 2005, 165, 171.].

Végül, a 16/2007. (III. 9.) AB határozat a vizitdíjak eltörlésével kapcsolatos népszavazási kérdésben megállapította,

hogy a „jövõbeli költségvetésre, valamely költségvetési törvényjavaslatra hivatkozva az aláírásgyûjtõ ív hitelesítése

megalapozottan nem tagadható meg. A költségvetési törvényjavaslat az elfogadásáig módosulhat és elõállhat az

az eset is, hogy az elfogadott törvény olyan költségvetést tartalmaz, amelyben egyáltalán nem szerepel a

népszavazásra feltenni kívánt kérdéssel kapcsolatba hozható elõirányzat.” (ABH 2007, 276.)

Ahogy az 1.2. pontban az Alkotmánybíróság megállapította, a kérdés a 2011. január 1-jén hatályos

nyugdíj-megállapítási szabályok visszaállítására vonatkozik. A kérdésben az is szerepel, hogy e szabályokat a

2011. január 1-jén jogszerûen folyósított nyugdíjak tekintetében kívánja elérni. A 2011. január 1-jén hatályos szabályok

szerint értett „nyugdíj” azonban lényegesen szélesebb körre vonatkozik, mint ahogy azt a jelenleg hatályos

jogszabályok kijelölik. A 2011. január 1-jén hatályos szabályok visszaállítása tehát – a 2011. január 1-jén folyósított

nyugdíjaknak a Tv. által hatályba léptetett csökkentése miatt – érintené a jelenlegi szabályok szerint részben korhatár

elõtti ellátásként, részben továbbra is nyugdíjként számon tartott ellátásokat. A korhatár elõtti ellátások fedezetének

a központi költségvetésbõl való biztosítása [Tv. 21. § (1) bekezdés] pedig a nyugdíjak összegszerû változása nélkül is

megalapozza az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés b) pontjában foglalt eset fennállását.
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Az Alkotmánybíróság fenti gyakorlata értelmében, mivel a népszavazásra bocsátandó kérdés a jelenlegi költségvetési

törvény egyes elemeinek módosítását vonná maga után, az Alkotmánybíróság megalapozottnak találta a kizárt

tárgykörbe tartozásra vonatkozó kifogást.

Mindezek alapján az Alkotmánybíróság a 6/2012. (I. 16.) OVB határozatot a jelen határozatban foglalt indokolás alapján

megsemmisíti és az Országos Választási Bizottságot új eljárásra utasítja.

Az Alkotmánybíróság a határozat közzétételét az OVB határozatának a Magyar Közlönyben való megjelenésére

tekintettel rendelte el.

Budapest, 2012. március 27.

Dr. Paczolay Péter s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k., Dr. Balsai István s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Bragyova András s. k., Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k., Dr. Kiss László s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k., Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Lévay Miklós s. k., Dr. Pokol Béla s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Stumpf István s. k., Dr. Szalay Péter s. k.,
elõadó alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Szívós Mária s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: VI/2235-2/2012.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1082/2012. (III. 30.) Korm. határozata
az egységes közadatkeresõ rendszer és központi elektronikus jegyzék megújításáról

A Kormány a közvélemény pontos és gyors tájékoztatása, a közérdekû adatokhoz való hozzáférés minél hatékonyabb

megvalósulásának elõsegítése érdekében:

1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel együttmûködve – figyelembe

véve a 2012. április 1-jétõl átalakuló elektronikus ügyintézési rendszer igényeit – vizsgálja meg az egységes

közadatkeresõ rendszer és a központi elektronikus jegyzék mûködését, szerkezeti felépítését, és terjesszen elõ

javaslatot azok továbbfejlesztésére vonatkozóan;

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

érintett miniszterek

Határidõ: 2012. június 30.

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel együttmûködve az

1. pontban foglalt vizsgálat eredményét figyelembe véve terjesszen elõ javaslatot a szükséges jogszabályi

módosításokra vonatkozóan;

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: 2012. szeptember 30.

3. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttmûködve vizsgálja

meg az összerendelési nyilvántartás alkalmazhatóságának lehetõségét a döntéselõkészítéshez szükséges adatok

hozzáférhetõségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvényben (a továbbiakban: Törvény) meghatározott célokkal

összefüggésben;

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2012. december 31.

4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel együttmûködve

– a 3. pontban foglalt vizsgálat eredményét is figyelembe véve – vizsgálja felül a Törvényt és terjesszen elõ javaslatot

annak szükség szerinti módosítására.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: 2013. június 30.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1083/2012. (III. 30.) Korm. határozata
a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. által magyarországi pénzügyi intézmények részére alárendelt
kölcsöntõke nyújtásáról

A Kormány

1. a magyar gazdaság teljesítményének pénzügyi intézmények közremûködésével történõ növelése céljából úgy

határoz, hogy az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Zrt.)

alapfeladatainak teljesítése érdekében nyújtson éven túli lejáratú kölcsönöket – beleértve a hitelintézetekrõl és a

pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 5. számú mellékletének 19. pontjában meghatározott

kölcsönöket is – magyarországi pénzügyi intézmények részére legfeljebb 50 milliárd forint összegben, forint vagy euró

devizanemben, legfeljebb 15 év futamidõvel, akár kötvényjegyzés útján is;

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Támogatásokat Vizsgáló Iroda bevonásával gondoskodjon a 1. pont

hatálya alá tartozó intézkedések tervezetének az Európai Bizottság Versenypolitikai Fõigazgatósággal történõ

elõzetes egyeztetésérõl;

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: a kormányhatározat közzétételét követõen azonnal

3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy jelen kormányhatározat végrehajtása érdekében, a 2. pont szerinti

elõzetes egyeztetés eredményeinek figyelembe vételével határozza meg az 1. pont hatálya alá tartozó kölcsönök

részletes feltételeit és az igénybevétel szabályait, valamint adjon alapítói határozat formájában utasítást az MFB Zrt.

részére a kölcsönnyújtásra.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: a 2. pont szerinti elõzetes egyeztetés eredményeinek kialakulását követõen azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1084/2012. (III. 30.) Korm. határozata
az egyes szociális jellegû ellátások készpénz-helyettesítõ eszköz alkalmazásával való folyósításával
kapcsolatos egyes feladatokról

1. A Kormány felhívja

a) a nemzeti erõforrás minisztert, hogy vizsgálja meg a családi pótlék, a lakásfenntartási támogatás, a foglalkoztatást

helyettesítõ támogatás, a rendszeres szociális segély és az átmeneti segélyek pénzbeli ellátás helyett utalvánnyal

történõ biztosításának lehetõségeit, módját és mértékét, valamint a szükséges jogszabály-módosításokat készítse

elõ és terjessze a Kormány elé;

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: 2012. április 15.

b) a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy az a) pont szerinti vizsgálat eredményei alapján dolgozza ki

az Erzsébet-program keretében az egyes szociális juttatások célhoz kötött felhasználása érdekében azok

utalványban történõ biztosításának lehetséges területeit, készítsen cselekvési és ütemtervet az Erzsébet-utalvány

bõvítésének formáiról és azok beváltásával kapcsolatos intézkedések számbavételérõl, a bevezetés és

mûködtetés költségeirõl;

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti erõforrás miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2012. április 30.

c) a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy vizsgálja meg az Erzsébet-program keretében, az egyes szociális juttatások

célhoz kötött felhasználásának biztosítását szolgáló fejlesztések Új Széchenyi Terv operatív programjai

vonatkozásában a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány és egyszemélyes tulajdonában álló társaságai részére
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történõ támogatás nyújtásának lehetõségét, különös tekintettel azok kiemelt projektként történõ akciótervi

szerepeltetésének lehetõségére.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2012. április 30.

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1085/2012. (III. 30.) Korm. határozata
a termõföld tulajdonjogának megszerzését korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására
irányuló szerzõdések felszámolásáról

1. A Kormány felhívja a vidékfejlesztési minisztert, a közigazgatási és igazságügyi minisztert, a belügyminisztert, valamint

a nemzetgazdasági minisztert, hogy a termõföld tulajdonjogának megszerzését korlátozó jogszabályi rendelkezések

kijátszására irányuló szerzõdések (a továbbiakban: zsebszerzõdések) feltárására és felszámolására tárcaközi operatív

bizottságot hozzanak létre.

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi minisztert

belügyminiszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

2. Az 1. pontban meghatározott tárcaközi operatív bizottság feladata a zsebszerzõdések feltárásához szükséges jogi,

közgazdasági és adminisztratív eszközök kidolgozása, valamint a jogi tájékoztatás és a jogsegélyszolgálat

igénybevétele rendszerének kialakítása. Errõl – a további kormányzati intézkedésekrõl való döntés érdekében – a

Kormány részére elõterjesztést kell készíteni.

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi minisztert

belügyminiszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

3. Az 1. pontban meghatározott miniszterek által felügyelt államigazgatási szerveknek – a hatáskörükbe tartozóan – a

jogellenes szerzõdések feltárása érdekében ellenõrzéseket kell lefolytatni.

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi minisztert

belügyminiszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

4. A Kormány felkéri a legfõbb ügyészt a szerzõdések semmisségének megállapítása érdekében történõ hatékony

intézkedésekre.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 36. szám 6927



A Kormány 1086/2012. (III. 30.) Korm. határozata
a Nemzeti Erõforrás Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti
elõirányzat-átcsoportosításról az oktatási esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések támogatása
érdekében

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében az oktatási

esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések, és az integrációs rendszerben részt vevõ intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi

támogatása céljából a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklet XX. Nemzeti

Erõforrás Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Közoktatási célú

humánszolgáltatás és kiegészítõ támogatás jogcímcsoport terhére 200,0 millió forint átcsoportosítását rendeli el a X. Közigazgatási

és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 9. Társadalmi felzárkózást segítõ programok alcím, 8.

Esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések finanszírozása jogcímcsoport javára az 1. melléklet szerint.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1086/2012. (III. 30.) Korm. határozathoz
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XX. Nemzeti Er forrás Minisztérium
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Millió forintban, egy tizedessel!
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Nemzeti Er forrás Minisztérium
20 Fejezeti kezelés  el irányzatok

2 Normatív finanszírozás
244234 3 Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészít  támogatás

1 M ködési költségvetés
5 Egyéb m ködési célú kiadások -200,0

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
20 Fejezeti kezelés  el irányzatok

9 Társadalmi felzárkózást segít  programok
302168 8 Esélyegyenl séget szolgáló intézkedések finanszírozása

1 M ködési költségvetés
5 Egyéb m ködési célú kiadások 200,0

ezer forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

ezer forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Nemzeti Er forrás Minisztérium
20 Fejezeti kezelés  el irányzatok

2 Normatív finanszírozás
244234 3 Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészít  támogatás -200,0

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
20 Fejezeti kezelés  el irányzatok

9 Társadalmi felzárkózást segít  programok
302168 8 Esélyegyenl séget szolgáló intézkedések finanszírozása 200,0

Foglalkoztatottak létszáma (f ) - id szakra f
ezer forintban

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet id arányos
Állami Számvev szék teljesítményarányos
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 200,0 200,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó el irányzat-változásokat (+/-) egymást követ en kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltend  ki
1 példány
1 példány
1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI EL IRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2012.

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.)  a költségvetési évben egyszeri jelleg

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi

Minisztérium szerkeszti.

A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,

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: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.
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