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Kormányrendeletek

A Kormány 246/2009. (XI. 3.) Korm. rendelete
a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról
és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló
338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok
kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdésének a) és s) pontjában,
valamint az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében a következõ rendeletet alkotja:
1. §

A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási
eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) az I. Fejezetet megelõzõen
a következõ 6. §-sal egészül ki:
„6. § A Kormány építésügyi hatóságként az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló törvény szerinti
telekalakítási eljárásokban – a mûemléki védettség alatt álló, valamint a honvédelmi és katonai célú ingatlanok
kivételével – elsõ fokon a körzeti földhivatalt, másodfokon a megyei földhivatalt jelöli ki.”

2. §

Az R. a következõ II/A. Fejezettel és 17/A–17/C. §-sal egészül ki:
„II/A. Fejezet
TELEKALAKÍTÁSI ELJÁRÁS
17/A. § (1) A telekalakítási eljárás kérelemre induló eljárás. A kérelem tartalma szerint a telekalakítási eljárás típusai
a következõk:
a) telekalakítási engedélyezési eljárás,
b) egyesített telekalakítási eljárás.
(2) Az egyesített telekalakítási eljárás lefolytatására vonatkozó kérelem alapján
a) a telekalakítás engedélyezésére és
b) a telekalakítási engedély jogerõre emelkedését követõen a telek adataiban, továbbá a bejegyzett jogok és
feljegyzett tények vonatkozásában a telekalakítással bekövetkezõ változásnak az ingatlan-nyilvántartásban történõ
átvezetésére (e fejezet alkalmazásában: változásátvezetési eljárás) irányuló eljárás indul meg.
(3) A telekalakítás engedélyezése iránti kérelmet benyújthat:
a) a telekalakítással érintett bármelyik telek bármelyik tulajdonosa,
b) közös tulajdonban álló telek esetén bármelyik tulajdonostárs,
c) aki a telekalakítással érintett földrészlet tekintetében tulajdoni igényt érvényesít,
d) az elbirtoklás megállapítása iránt polgári peres eljárást kezdeményezõ,
e) ha a telekalakítás során legalább nyolc új építési telek keletkezik, a tulajdonostársaknak a telek területnagyság
szerinti többsége,
f) az a személy, aki a telekalakításról a tulajdonossal írásban megállapodott.
(4) Egyesített telekalakítási eljárás iránti kérelmet az – a (3) bekezdés szerinti kérelem benyújtására jogosult – nyújthat
be, aki az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényben foglaltak szerint az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítására
egyébként jogosult.
(5) A telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelemnek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl a következõ adatokat kell tartalmaznia:
a) természetes személy kérelmezõ esetén a természetes személyazonosító adatokat,
b) gazdálkodó szervezet kérelmezõ esetén a gazdálkodó szervezet statisztikai számjelét,
c) a telekalakítással érintett tel(k)ek helyrajzi számát, a tel(k)ek fekvése szerinti település megjelölésével,
d) a kérelmezett telekalakítási eljárás típusának (telekalakítási engedélyezési eljárás vagy egyesített telekalakítási
eljárás) megjelölését,
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e) a telekalakítás célját, amely lehet:
ea) telekcsoport újraosztása,
eb) telekfelosztás,
ec) telekegyesítés,
ed) telek-határrendezés,
f) az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.
(6) Az egyesített telekalakítási eljárás megindítására irányuló kérelemnek, az (5) bekezdésben foglaltakon túl meg kell
felelnie az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szerinti elõírásoknak.
(7) A telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelmet a miniszter által rendszeresített, és a földhivatalok honlapján
közzétett formanyomtatványon kell benyújtani.
(8) A telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelemhez minden esetben mellékelni kell a külön jogszabályban
meghatározott geodéziai tervezési szakterületen építészeti-mûszaki tervezési jogosultsággal és ingatlanrendezõ
földmérõ minõsítéssel rendelkezõ földmérõ által elkészített telekalakítási dokumentációt. A telekalakítási
dokumentáció a 3. mellékletben felsorolt munkarészeket tartalmazza, a telekalakítás céljának függvényében.
17/B. § (1) A telekalakítási engedélyezési eljárásban az ügyintézési határidõ 30 munkanap. Amennyiben a telekalakítási
dokumentáció záradékolása a kérelem benyújtása elõtt megtörtént, az ügyintézési határidõ 22 munkanap.
(2) A telekalakítási engedély a jogerõre emelkedésétõl számított egy évig hatályos.
(3) Az egyesített telekalakítási eljárás iránti kérelem esetén a változásátvezetési eljárás a beadvány széljegyzésével
– a (4) bekezdésben foglalt esetet kivéve – a telekalakítási engedély jogerõre emelkedését követõ munkanapon indul
meg.
(4) Az egyesített telekalakítási eljárás esetén amennyiben a telekalakítási engedély másodfokon emelkedik jogerõre,
a változásátvezetési eljárás a jogerõs határozat elsõ fokú ingatlanügyi hatósághoz történõ beérkezésének napján indul
meg.
(5) Ha egyesített telekalakítási eljárás esetén a változásátvezetési eljárásra irányuló kérelem teljesítésére nincs
lehetõség, a telekalakítási engedély jogosultja a szükséges okiratok benyújtásával a (2) bekezdésben megjelölt idõn
belül külön ingatlan-nyilvántartási eljárás megindításával kérheti a telek adataiban történõ, továbbá a bejegyzett
jogok és feljegyzett tények vonatkozásában a telekalakítással bekövetkezõ változásnak az ingatlan-nyilvántartásban
történõ átvezetését.
17/C. § (1) A Kormány a földhivatal telekalakítási eljárásában a 4. melléklet szerinti feltételek fennállása esetén, és az ott
megjelölt szakkérdés elbírálása kérdésében a 4. melléklet szerinti hatóságokat szakhatóságként jelöli ki. Az ügyfélnek
az eljárás megindítása elõtt benyújtott kérelmére a szakhatóságként kijelölt hatóság – hat hónapig felhasználható –
elõzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki. Az elõzetes szakhatósági állásfoglalás csak a földhivatal által záradékolt
változási vázrajz és területkimutatás alapján kérhetõ.
(2) A földhivatal a kérelem mellékleteként benyújtott telekalakítási dokumentációt 10 munkanapon belül
megvizsgálja, és amennyiben a változási vázrajz adattartalma az állami alapadatok közé beilleszthetõ, ennek
megfelelõ záradékkal látja el. A földhivatal a záradékolt változási vázrajz és a hozzá tartozó terület-kimutatás, valamint
a telekalakítási helyszínrajz hiteles másolatának megküldésével keresi meg a szakhatóságokat állásfoglalásuk
beszerzése céljából, ha elõzetes szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre.
(3) A (2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha az ingatlan-nyilvántartásban a kérelem tárgyát képezõ telket
vagy telkeket érintõen változtatási vagy telekalakítási tilalom van feljegyezve. Ebben az esetben a telekalakítási
kérelmet – a szakhatóságok megkeresése nélkül – a földhivatalnak el kell utasítani.”
3. §
4. §

Az R. e rendelet szerinti 3. és 4. melléklettel egészül ki.
(1) E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az R. e rendelettel módosított rendelkezéseit a hatálybalépést követõen benyújtott kérelmek alapján indult
telekalakítási eljárásokra, valamint a megismételt eljárásokra kell alkalmazni. Megismételt eljárás esetén az építésügyi
hatósági hatáskört átadó, korábban az ügyben eljáró települési önkormányzat jegyzõje köteles az építésügyi hatósági
iratanyagot a földhivatal részére átadni.
(3) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet 1. §-ának (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5) A (4) bekezdésben nem említett sajátos építményfajták és a mûemléki védelem alatt álló építmények tekintetében
az építésügyi hatósági feladatokat ellátó hatóságot külön jogszabály jelöli ki. Ilyen jogszabály hiányában ezen

39204

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2009. évi 154. szám

építményfajtákat és építményeket érintõ építésügyi hatósági ügyekben az (1) és a (3) bekezdés szerinti feladatokat
ellátó építésügyi hatóság jár el. Külön jogszabály jelöli ki a telekalakítás tekintetében elsõ és másodfokon eljáró
hatóságot is.”

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 246/2009. (XI. 3.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A telekalakítási eljárás iránti kérelemhez mellékelt telekalakítási dokumentáció tartalma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

Az állami alapadatok adatszolgáltatási számlájának száma
felhasznált hiteles adatok megjelölése
mérési és számítási jegyzõkönyv
mérési és számítási vázlat
koordinátajegyzék
területszámítási jegyzõkönyv
digitális változási vázrajz
a digitális változási vázrajz legalább 5 kinyomtatott eredeti példánya, aláírásokkal és bélyegzõvel ellátva
területkimutatás
tervezési és kitûzési (kiosztási) vázlatot
ha a változás elõtti és utáni telkek együttes száma 5 db-nál több
a) mûszaki leírás
b) vizsgálati jegyzõkönyv
telekalakítási helyszínrajz, az ingatlan-nyilvántartási térképnek megfelelõ méretarányban, amely a következõket
tartalmazza:
a) a telekalakítással érintett telkek, a telekalakítás utáni állapot szerint,
b) a telekalakítással érintett telkeken meglévõ (és nem bontásra szánt) építmények kontúrvonalai,
c) a telekalakítással érintett teleken meglévõ építmények közül a telekalakítással érintett telekhatárhoz 4,0 m-en
belül esõ építmények távolsága,
d) a telekalakítással érintett teleken tervezett, jogerõs és végrehajtható építési engedéllyel rendelkezõ, vagy
bejelentés alapján nyilvántartásba vett építmények közül a telekalakítással érintett telekhatárhoz 4,0 m-en belül
esõ építmények távolsága a tervezett telekhatártól,
e) a 20%-nál nagyobb átlagos lejtésviszonyok esetén a másfél méterenkénti szintvonalak,
f) utat érintõ telekalakítás esetén az útkategóriának, a közút területváltozásának feltüntetése,
g) a tervezett telekalakítás után létrejövõ telekméretek, beépített telkek esetén megjelölve a telek beépítettsége
mértékének a változását is
digitális adatállományok (változási vázrajz, változási állomány, telekalakítási helyszínrajz, egyéb digitális munkarész)
nem újra írható adathordozón
kísérõ bizonylat (a készítõ neve, a munkaszáma, a munka megnevezése, település, fekvés, érintett telek(ek) helyrajzi
száma(i), változás típusa)
a telekalakítási dokumentáció tartalomjegyzéke”
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2. melléklet a 246/2009. (XI. 3.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A földhivatal telekalakítási eljárásában közremûködõ szakhatóságok
Bevonás és közremûködés
feltétele

1.

2.

3.

4.

Szakkérdés

Telekcsoport újraosztása,
telek megosztása, telkek
egyesítése és telekhatár
rendezése esetén

A helyi építési
szabályzatnak,
a szabályozási tervnek,
ezek hiányában az
általános érvényû
kötelezõ építésügyi
elõírásoknak és az épített
környezet alakításáról és
védelmérõl szóló
törvényben foglalt
feltételeknek való
megfelelés.
Telekosztás és
Az épület
telekhatár-rendezés
helykijelölésére
esetén, ha
vonatkozó tûzvédelmi
a telekalakítást követõen elõírások betartatása,
keletkezõ telkek közül
valamint a szomszédos
a szomszédos telkeken
telkeken álló épületek
a közös határvonal felõl között tartandó
az építési helyen kívül
tûztávolság mértékének,
esõ épület áll.
ennek hiányában
a kialakítás, telekalakítás
feltételeinek
meghatározása.
Polgári védelmi
A jogszabályban elõírt
építmény, óvóhely
polgári védelmi
telkének kialakítása
követelmények érvényre
esetén.
juttatása érdekében.

Ha a telekalakítás
a) bányatelket,
b) szénhidrogén-szállító
és gázelosztó vezeték,
valamint propán-bután
töltõtelep biztonsági
övezetét,
c) megszûnt földalatti
bányák nyitva maradó
területének
jogszabályban
meghatározott
hatásterületét,
d) a nyilvántartott
ásványi
nyersanyag-vagyon
elõfordulását vagy
szénhidrogén földalatti
tárolására szolgáló
földtani szerkezetet érint.

Annak elbírálása, hogy
a telekalakítás a mûszaki
biztonság, az
ásványvagyongazdálkodás
követelményeinek,
valamint a földtani
követelményeknek
a kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.

Elsõ fokú eljárásban

Másodfokú eljárásban

az egyéb (nem
telekalakítási) építésügyi
hatósági ügyekben elsõ
fokon eljáró építésügyi
hatóság

az egyéb (nem
telekalakítási) építésügyi
hatósági ügyekben
másodfokon eljáró
építésügyi hatóság

elsõ fokon eljáró
tûzvédelmi szakhatóság

másodfokon eljáró
tûzvédelmi szakhatóság

a telekalakítás helye
szerint illetékes megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság,
a fõvárosban a Fõvárosi
Polgári Védelmi
Igazgatóság
bányakapitányság

Országos
Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
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Bevonás és közremûködés
feltétele

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6.

7.

Ha a telekalakításra
a vasúti pálya szélsõ
vágányának tengelyétõl
számított 50 méteren
belüli övezetben kerül
sor, és engedélyes
a vasúti pályahálózat
mûködtetõje
hozzájárulásának
a megtagadását vagy
a hozzájárulásban elõírt
feltételeket sérelmesnek
tartja.
Ha a telekalakítással új
útterület jön létre.

Szakkérdés

Annak elbírálása
kérdésében, hogy
a telekalakítás – a vasút
állagára, a vasúti
forgalom biztonságára,
a vasúti pályahálózat
mûködtetõje fenntartási,
üzemeltetési
feladatainak ellátására,
fejlesztési terveinek
végrehajtására gyakorolt
hatása alapján –
engedélyezhetõ-e.
A tervezett telekalakítási
eljárásban
a közlekedésbiztonsági
és útügyi érdekek
érvényre juttatása.
Ha a telekalakítás
A tervezett telekalakítási
meglévõ út területében eljárásban
változást eredményez és a közlekedésbiztonsági
az érintett közútkezelõ
és útügyi érdekek
hozzájárulásának
érvényre juttatása
megtagadását vagy
érdekében
a hozzájárulásában
a közútkezelõi
foglalt feltételeket az
hozzájárulás
engedélykérõ
felülbírálása.
sérelmesnek tartja.
Állandó, ideiglenes
A tervezett telekalakítás
mûködésû repülõterek, nem korlátozza-e
le- és felszállóhelyek
indokolatlanul vagy
környezetét érintõ
indokolatlan mértékben
telekalakítás esetében.
a polgári célú
légiközlekedést, illetve
a repülõtéri
létesítmények
mûködését.
A víziutak medrét és
A tervezett telekalakítás
a kikötõk, átkelõk,
nem korlátozza-e
vízpartok és vízterületek indokolatlanul vagy
telkét érintõ telekalakítás indokolatlan mértékben
esetén.
a polgári célú vízi
közlekedést, illetve
hajózási létesítmények
mûködését.
Erdõ megosztása.
A fenntartható
erdõgazdálkodás
vizsgálata az erdõrõl, az
erdõ védelmérõl és az
erdõgazdálkodásról
szóló 2009. évi
XXXVII. törvény 86. §-a
alapján.

Elsõ fokú eljárásban

•

2009. évi 154. szám

Másodfokú eljárásban

Nemzeti Közlekedési
Hatóság illetékes
regionális igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatala

Nemzeti Közlekedési
Hatóság illetékes
regionális igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatala

Nemzeti Közlekedési
Hatóság illetékes
regionális igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatala

Nemzeti Közlekedési
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Légiközlekedési Hatóság Központi
Igazgatóság
Hivatala

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Kiemelt Ügyek
Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatala

Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
területi szerve

Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
Központja
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az egészségügyi miniszter 36/2009. (XI. 3.) EüM rendelete
az egységes egészségügyi ágazati humánerõforrás-monitoringrendszer
mûködésének részletes szabályairól
Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi
miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva
a következõket rendelem el:

Általános rendelkezések
1. §

E rendeletet kell alkalmazni az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 114. §-a szerinti
egységes ágazati humánerõforrás-monitoringrendszerrel (a továbbiakban: HMR) kapcsolatos adatszolgáltatási
kötelezettségek teljesítése során.

Adatszolgáltatás
2. §

Az Eütv. 114. §-a szerint adatszolgáltatásra kötelezett szerv adatszolgáltatási kötelezettségének az Egészségügyi
Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: EEKH) honlapján, valamint a kormányzati portálon is
közzétett formanyomtatványon elektronikusan vagy azzal azonos tartalommal, más módon tesz eleget.

3. §

(1) Ha az adatszolgáltatásra kötelezett szerv a rá irányadó – az Eütv. 114. § (5) bekezdése szerinti – határidõben nem tesz
eleget az adatszolgáltatási kötelezettségének, az EEKH a határidõ leteltét követõen haladéktalanul – új határidõ
tûzésével – felhívja az adatszolgáltatás teljesítésére.
(2) A határidõ ismételt elmulasztásának tényérõl az EEKH haladéktalanul értesíti a mulasztó hatóság felügyeleti szervét.
(3) Az EEKH éves beszámolója tartalmazza az adatszolgáltatási kötelezettségét az (1) bekezdésben említett felhívás
ellenére sem teljesítõ, illetve az Eütv. 114. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget nem tevõ szervek
megnevezését, illetve az elõírt adatszolgáltatás elmaradásának tényét.

Adatfeldolgozás, -elemzés és -értékelés
4. §

Az EEKH az Eütv. 114. §-a alapján kapott adatokat az adatkezelés megkezdésétõl számított 30 napon belül feldolgozza
és beépíti a HMR részét képezõ adatbázisba.

5. §

Az EEKH a HMR-ben szereplõ adatokról – megkeresés esetén – 22 munkanapon belül tájékoztatást nyújt.

6. §

(1) Az EEKH évente egy alkalommal, a tárgyévet követõ év január 31-ig éves beszámolót készít a HMR adatai alapján az
ágazati humánerõforrás helyzetérõl.
(2) Az éves beszámoló tartalmazza különösen:
a) az egyes egészségügyi szakmák vagy szakmacsoportok korfáját,
b) kistérségenként, megyénként, régiónként, valamint országosan az egészségügyi dolgozók számát, megoszlását
földrajzi és szakmai területenként, a munkavégzésre irányuló jogviszonyok típusát,
c) a tárgyévben egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzésre felvettek szakma vagy szakmacsoport szerinti
megoszlását,
d) az adott évben szakvizsgát tett személyek számát szakképesítés szerinti megoszlásban,
e) az egészségügyi szakképzésben és szakirányú továbbképzésben résztvevõk számát és a képzés típusát,
f) az adott évben egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzésre felvettek és szakvizsgát tett személyek számának
és a regisztrált üres álláshelyek számának arányát szakma szerinti bontásban,
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g)
h)
i)

az egyes egészségügyi szakképesítésekhez kapcsolódó bér- és létszám-statisztikai adatokat,
az egészségügyi ágazatban regisztrált üres álláshelyek számát, szakma szerinti bontásban,
a szakképesítésüket külföldön elismertetni kívánó egészségügyi dolgozókra vonatkozó adatokat a célország és
szakképesítés szerinti bontásban, a hatósági bizonyítványok kiadására irányuló kérelmekhez kapcsolódó ügyféli
nyilatkozatokban foglaltak alapján,
j) a Magyarországon dolgozó, külföldön megszerzett és Magyarországon elismert vagy honosított egészségügyi
szakképesítéssel, vagy honosított tudományos fokozattal rendelkezõ egészségügyi dolgozók arányát
szakképesítésenként, a diploma vagy oklevél megszerzésének helye szerinti bontásban,
k) az egészségügyi dolgozók tekintetében az idegen nyelvismerettel rendelkezõk arányát nyelvenként,
a nyelvismeret legmagasabb szintjére és típusára vonatkozó adatok alapján,
l) a korlátozottan alkalmas egészségügyi dolgozók számát,
m) az egészségügyi tevékenységüket egy évet meghaladóan szüneteltetõ személyek számát és a szüneteltetés
idõtartamát,
n) az EEKH-hoz a HMR-rel kapcsolatban érkezett megkeresések számát a megkeresõk jellege szerinti bontásban
(kormányzati, nem kormányzati szerv),
o) a 3. § (3) bekezdése szerinti adatokat.
(3) Az éves beszámolót úgy kell összeállítani, hogy – az adott évre jellemzõ, vagy külön célelemzések mellett – az
adatsorok és elemzések évrõl évre összehasonlíthatók legyenek.
7. §

(1) A 6. § szerinti éves beszámolót az EEKH elnöke terjeszti fel jóváhagyásra az egészségügyi miniszternek.
(2) A miniszter jóváhagyását követõen a beszámolót az EEKH internetes honlapján haladéktalanul nyilvánosságra kell
hozni.

8. §

Az EEKH évente egy alkalommal – szakorvosi szakképesítésenkénti bontásban – az országos, regionális és megyei
szakorvos-létszámra vonatkozó jelentést küld az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképesítés keretszámait
meghatározó, külön jogszabály szerinti bíráló bizottság részére.

Záró rendelkezések
9. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.
(2) A 3. § (3) bekezdése és a 6. § (2) bekezdés o) pontja 2011. január 1-jén lép hatályba.
(3) A HMR adatbázisának teljes feltöltéséig a 6. § (1) bekezdése szerinti éves beszámolót a HMR-ben ténylegesen
rendelkezésre álló adatok alapján kell elkészíteni. A hiányzó adatokra tekintettel a 6. § (2) bekezdésében foglaltaktól el
lehet térni, de az eltérés tényét és annak okát a beszámolóban fel kell tüntetni.
(4) A (3) bekezdés 2011. január 2-án hatályát veszti. E bekezdés 2011. január 3-án hatályát veszti.

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 142/2009. (XI. 3.) FVM rendelete
a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény végrehajtásának egyes szabályairól
szóló 78/1997. (XI. 4.) FM rendelet módosításáról
A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 56. §-a (1) bekezdésének a)–b), f)–h) és m) pontjában foglalt felhatalmazás
alapján – a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának
l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:
1. §

A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 78/1997. (XI. 4.) FM
rendelet (a továbbiakban: R.) 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § A haszonbérlõ a halászati jog haszonbérletére kötött szerzõdését az 1. számú melléklet szerinti mintának
megfelelõ tartalommal és a Hhtv. 14. §-ának (1) bekezdésében elõírt határidõn belül köteles a halászati hatósághoz
benyújtani.”

2. §

Az R. 10. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az állami halász és horgászjegy kiadója köteles az állami jegyek, illetve az érvényesítõ bélyegek igénylõjét a Hhtv.
20. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján írásban nyilatkoztatni a 10. számú mellékletben foglalt tartalommal. Az
állami jegyek kiadója az igénylõk nyilatkozatait három évig köteles megõrizni és szükséges esetben a halászati hatóság
rendelkezésére bocsátani.”

3. §

Az R. 12. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A halászati hatóság, illetve megbízottja a díjbevételeket havonta, a tárgyhót követõ 5. napig köteles átutalni,
illetve befizetni a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) 10032000-00289782-00000000
számú számlájára. A kiadott jegyekkel a forgalmazással megbízott negyedévenként, a negyedévet követõ hónap 15.
napjáig a halászati hatóság felé, a halászati hatóság pedig a tárgyévet követõ év január 31-ig köteles a MgSzH Központ
felé elszámolni.”

4. §

Az R. 13. §-a a következõ (8)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az országos területi hatályú, kutatási célú halászati területi engedély akkor adható ki, ha
a) a kérelmezõ rendelkezik a halászat folytatásához szükséges személyi feltételekkel;
b) igazolja, hogy milyen szervezeti keretek között végzi a kutatást;
c) bemutatja a jóváhagyott kutatási témáját, annak idõtartamát és módszerét.
(9) Az engedélyes köteles a tevékenységérõl elõre értesíteni a halászatra jogosultat.
(10) A halászatra jogosult által kiadott és a határvízre vonatkozó területi engedélyben fel kell tüntetni a külön
jogszabályban vagy nemzetközi szerzõdésben rögzített, az államhatárral kapcsolatos szabályok betartására
vonatkozó felhívást.”

5. §

Az R. 19. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A halászati õr köteles a halászattal és a horgászattal kapcsolatos ismeretekrõl, a halászat és horgászat, a halászati
õrzés, a mezõgazdasági õrszolgálat, valamint a vagyonõrökkel kapcsolatos jogszabályok ismeretérõl a mûködésének
helye szerint illetékes halászati hatóság vizsgabizottsága elõtt vizsgát tenni. A vizsga letételérõl a halászati hatóság
a 6. számú melléklet szerinti bizonyítványt adja ki. A vizsga díja ötezer forint, melyet a halászati hatóságnál kell
megfizetni.”

6. §

Az R. 20. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A halászati hatóság az eskü kivételérõl esküokmányt ad ki. Az eskü letételérõl szóló tanúsítványt – amelyet az
érintettek aláírásukkal hitelesítenek – a halászati hatóság õrzi. Az eskü kivételének a díja kétezer forint, melyet
a halászati hatóságnál kell megfizetni.
(3) Az esküokmány mintáját a 6. számú melléklet tartalmazza.”

7. §

(1) Az R. 21. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az esküt tett halászati õr részére a halászati hatóság a 7. számú mellékletben foglalt minta szerint – díj ellenében –
hatósági igazolványt és az igazolvánnyal azonos sorszámú szolgálati naplót ad át.”
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(2) Az R. 21. §-ának (3)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ
(6)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A hatósági igazolvány és a szolgálati napló elvesztését haladéktalanul be kell jelenteni a halászati hatóságnál.
(4) A halászati õr a megbízása vagy foglalkoztatása megszûnése esetén 30 napon belül köteles a hatósági igazolványt
és a szolgálati naplót a halászati hatóságnak átadni, amely az átvételrõl igazolást állít ki. A szolgálati naplót öt évig meg
kell õrizni.
(5) A halászati hatóság az esküt tett és hatósági igazolvánnyal, valamint naplóval ellátott halászati õrökrõl – a 8. számú
melléklet szerint – nyilvántartást vezet.
(6) A halászati õr igazolványának visszavonását a halászati hatóságnál a halászati õr munkáltatója, vagy megbízója,
illetve a rendõrség kezdeményezheti.
(7) A halászati õrök továbbképzésérõl az MGSzH Központ gondoskodik.”
8. §

Az R. 23. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Halbetegség gyanúja esetén a jogosult értesíti az élelmiszerlánc-felügyeleti szervet, amely megteszi a szükséges
intézkedéseket. A beteg halat vagy a friss haltetemet a jogosult az állatorvos vizsgálati megrendelésével juttatja el az
élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek.”

9. §

Az R. 25. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A halászati vízterületeken az egyes halfajok legkisebb fogási méretét a 9. számú melléklet tartalmazza. A legkisebb
fogási méret a halak testhosszúsága, amelyet a hal oldalán az orr csúcsától a farokúszó tövéig kell mérni.”

10. §

Az R. 27. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A horgász a menyhal kivételével a 9. számú melléklet szerinti méretkorlátozás alá tartozó halfajokból
– a (2) bekezdés szerinti gyermekhorgász kivételével – naponta legfeljebb összesen öt darabot, de fajonként legfeljebb
három darabot, kõsüllõbõl naponta három kilogrammot foghat ki. A kifogott halat a korábban fogottal kicserélni tilos.
A méretkorlátozás alá nem tartozó fajokból és menyhalból naponta összesen tíz kilogramm fogható ki. Amennyiben
a horgász a méretkorlátozással nem védett halfajokból olyan példányt fog ki, amellyel a tíz kilogrammos súlyhatárt
túllépi, a halat megtarthatja, a horgászatot azonban a méretkorlátozással nem védett halfajokra köteles arra a napra
beszüntetni.
(2) A 9. számú melléklet szerinti méretkorlátozás alá tartozó halfajokból – a menyhal kivételével – az állami gyermek
horgászjeggyel rendelkezõ horgász naponta összesen egy darabot, méretkorlátozás alá nem esõ fajokból és
menyhalból pedig naponta összesen öt kilogrammot foghat ki. Ha a gyermek horgász a méretkorlátozással nem
védett halfajokból olyan példányt fog ki, amellyel az öt kilogrammos korlátozást túllépi, a halat megtarthatja,
a horgászatot azonban a méretkorlátozással nem védett halfajokra köteles arra a napra beszüntetni.”

11. §

Az R. 28. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A halászati hatósági feladatokat ellátó halászati felügyelõ a halászati hatóság szervezetében látja el
tevékenységét.”

12. §

Az R. 29. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 31. §
(1) bekezdésének elsõ mondatában, valamint a 31. § (8) bekezdéseiben foglaltakat, a jogorvoslati díj visszatérítésére
a 32. §-ban foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy állami adóhatóság helyett Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalt,
illeték helyett díjat kell érteni.”

13. §

Az R. 31. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„31. § A halgazdálkodási, illetve halvédelmi bírság összegét – a halászati hatóság határozatának jogerõre
emelkedésétõl számított harminc napon belül – a halászati hatóság határozatához mellékelt készpénz-átutalási
megbízáson kell megfizetni az MgSzH 10032000-00289782-00000000 számú számlájára. A kiadott készpénz-átutalási
megbízáson a halászati hatóság feltünteti a fizetendõ bírság jogcímét és összegét, valamint a határozat számát.”
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Az R. 36. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„36. § Ez a rendelet természetes élõhelyek, valamint a vadon élõ állatok és növények védelmérõl szóló, 1992. május 21-i
92/43/EGK tanácsi irányelv 14–15. cikkének és V. mellékletének való megfelelést szolgálja.”

15. §

(1) Az R. 5–9. számú melléklete helyébe e rendelet 1–5. számú melléklete lép.
(2) Az R. e rendelet 6. számú melléklete szerinti 10. számú melléklettel egészül ki.

16. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba azzal, hogy a 2. § szerinti
nyilatkozati kötelezettséget elsõ alkalommal a 2010. évi állami horgászjegyek kiadásakor kell alkalmazni. Ez a rendelet
2010. január 2-án hatályát veszti.
(2) Az 5. § 2010. január 1-jén lép hatályba.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
a) 11. §-a (5) bekezdésének „a Magyar Államkincstárnál vezetett FM Halgazdálkodási tevékenységek elnevezésû,
10032000-01220191-55000000 számú” szövegrésze helyébe „az MgSzH 10032000-00289782-00000000 számú”
szövegrész,
b) 21. §-a (2) bekezdésének „szolgálati igazolvány” szövegrésze helyébe a „hatósági igazolvány” szövegrész.
c) 29. §-a (2) bekezdésének a „jogorvoslati kérelem” szövegrésze helyébe a „fellebbezés” szövegrész
lép.

17. §

Ez a rendelet a természetes élõhelyek, valamint a vadon élõ állatok és növények védelmérõl szóló, 1992. május 21-i
92/43/EGK tanácsi irányelv 14. cikkének és V. mellékletének való megfelelést szolgálja.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléket a 142/2009. (XI. 3.) FVM rendelethez
„5. számú melléklet a 78/1997. (XI. 4.) FM rendelethez

A halász és a horgász fogási napló tartalmi követelményei
A halász és a horgász fogási naplót a halászatra jogosultnak úgy kell elkészíteni, hogy abból halászati vízterületenként
egyértelmûen megállapítható legyen a tárgyévben az alábbi halfajok összes kifogott súlya:
a) Ponty (Cyprinus carpio)
b) Amur (Ctenopharyngodon idella)
c) Balin (Aspius aspius)
d) Márna (Barbus barbus)
e) Kecsege (Acipenser ruthenus)
f) Csuka (Esox lucius)
g) Fogassüllõ (Sander lucioperca)
h) Kõsüllõ (Sander volgensis)
i) Harcsa (Silurus glanis)
j) Angolna (Anguilla anguilla)
k) Garda (Pelecus cultratus)
l) Egyéb halfajok együttesen
Megjegyzés: Amennyiben a halászatra jogosult haltáplálék-szervezet gyûjtésére is kiad területi engedélyt, a fogási
napló vezetése helyett elegendõ éves jelentés tétele az engedély szerinti hasznos víziállat évente kifogott
mennyiségérõl.”
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2. számú melléklet a 142/2009. (XI. 3.) FVM rendelethez
„6. számú melléklet a 78/1997. (XI. 4.) FM rendelethez

I. rész
A halászati õr esküjének letételérõl szóló esküokmány mintájáról
MEZÕGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL
.................................................... MEGYEI
HALÁSZATI HATÓSÁG
Ügyiratszám: ...................... /20 ......

ESKÜOKMÁNY
a halászati õr esküjének letételérõl
Igazolom, hogy ........................................................................... (név) ................................................................ (születési helye, ideje)
..................................................................... (lakcím) .................................... szövegû szolgálati esküt a mai napon elõttem letette.
Ennek alapján részére a .................. számú hatósági igazolványt és azonos számú szolgálati naplót kiadtam, és nevezett
személyt az esküt tett halászati õrök nyilvántartásába .................. sorszám alatt bevezettem.
Kelt .................., 20...... ........................ hó ...... napján

P. H.

.....................................................
halászati felügyelõ

II. rész
A halászati õr vizsgabizonyítványának mintája
Vizsgabizonyítvány
Sorszám:
Igazolom, hogy ........................................................... (név)
............................................................................................ (születési hely)
............................................................................................ (születési idõpont)
............................................................................................ (lakcím)
A ................................................... Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalnál a halászatról és a horgászatról szóló
1997. évi XLI. törvény által elõírt halõri vizsgát sikeresen letette.
Kelt ..............................., 20............. ..................................... hó .............. napján

P. H.

....................................................
halászati felügyelõ”
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3. számú melléklet a 142/2009. (XI. 3.) FVM rendelethez
„7. számú melléklet a 78/1997. (XI. 4.) FM rendelethez

I. rész
Halászati õr hatósági igazolványa
MEZÕGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL
........................................................ MEGYEI
HALÁSZATI HATÓSÁG
Igazolvány száma: ........................
(Érvényes visszavonásig)
Név: ...............................................................................................................................................................................................................................
Születési hely, év: .....................................................................................................................................................................................................
Lakcím: .........................................................................................................................................................................................................................

Fénykép helye
3×4 cm-es

Foglalkoztató, megbízó neve, címe: .................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Mûködési helye, halászati vízterület megjelölésével: .................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Az igazolvány tulajdonosa jogosult a halászati õrzési feladatok ellátására.
Kelt ................................., 20......... ............................... hó .............. napján

P. H.

......................................................
halászati felügyelõ
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II. rész
A halászati õr szolgálati naplójának kötelezõ tartalmi elemei
Halászati õr szolgálati naplója
MEZÕGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL
.................................................... MEGYEI
HALÁSZATI HATÓSÁG
Sorszám: ..................
(Szigorú számadású nyomtatvány)
Igazolom, hogy e szolgálati napló vezetésére ....................................................................................................................... (név)
.......................................................................................... (születési helye, ideje) ................................................... (halászati õr hatósági
igazolvány száma) jogosult.
A szolgálati napló ......... számú számozott oldalból áll.
Kelt .........................................., 20........ ................................... hó .............. napján

P. H.

....................................................
halászati felügyelõ
A halászati õr szolgálati naplójának kötelezõek a rovatai, melyeket a napló 3. oldalán kell felsorolni:
A bejegyzés sorszáma
A bejegyzés kelte
A szolgálati esemény leírása, helye és idõpontja
A tett intézkedés leírása, a bejegyzést tevõ aláírásával
Megjegyzés (ellenõrzés vagy egyéb bejegyzés)
A napló további lapjai üresek, a halászati õr a kötelezõ rovatok szerinti adattartalommal köteles a naplót vezetni.”

4. számú melléklet a 142/2009. (XI. 3.) FVM rendelethez
„8. számú melléklet a 78/1997. (XI. 4.) FM rendelethez

A halászati õrök nyilvántartásának mintája
MEZÕGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL
.................................................... MEGYEI
HALÁSZATI HATÓSÁG

Nyilvántartás a halászati õrökrõl
Sorszám

Név

Szül. hely, Lakóhely Eskütétel Hatósági
Foglal- Mûködési Halászati
idõ
idõpontja igazolkoztató
hely
hatóság
vány és (megbízó) (halászati aláírása
szolgálati
neve,
vízterület)
napló
székhelye
száma

Egyéb

„
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5. számú melléklet a 142/2009. (XI. 3.) FVM rendelethez
„9. számú melléklet a 78/1997. (XI. 4.) FM rendelethez

Egyes halfajok halászati vízterületrõl kifogható legkisebb mérete
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kõsüllõ
Sebes pisztráng
Szivárványos pisztráng
Ponty
Fogassüllõ
Pisztrángsügér
Márna
Amur
Balin
Csuka
Kecsege
Harcsa
Menyhal

Sander volgensis
Salmo trutta m. fario
Oncorhynchus mykiss
Cyprinus carpio
Sander lucioperca
Micropterus salmoides
Barbus barbus
Ctenopharyngodon idella
Aspius aspius
Esox lucius
Acipenser ruthenus
Silurus glanis
Lota lota

20 cm
22 cm
22 cm
30 cm
30 cm
30 cm
40 cm
40 cm
40 cm
40 cm
45 cm
50 cm
20 cm”

6. számú melléklet a 142/2009. (XI. 3.) FVM rendelethez
„10. számú melléklet a 78/1997. (XI. 4.) FM rendelethez

Az állami halászjegyet, illetve horgászjegyet igénylõ személy a halászatról és a horgászatról szóló
1997. évi XLI. törvény 20. §-ának (3) bekezdése szerinti nyilatkozatának mintája
Nyilatkozat
az állami halász-, illetve horgászjegy igényléséhez
Név:
Születési hely, idõ:
Állandó lakóhely:
Állami halász, illetve horgászjegy száma:
Horgász szervezetének neve, címe:
A) Nyilatkozom, hogy a halászattal, horgászattal, illetõleg hal fogásával (gyûjtésével) összefüggésben szabálysértési,
illetve büntetõjogi felelõsségemet nem állapították meg és velem szemben halvédelmi bírságot nem szabtak ki,
továbbá nem állok ezekbõl eredõ korlátozás hatálya alatt.
B) Nyilatkozom, hogy a halászattal, horgászattal, illetõleg a hal fogásával (gyûjtésével) összefüggésben szabálysértési,
illetve büntetõjogi felelõsségemet állapították meg, melynek hatálya alatt állok ............................................. -ig.
Halvédelmi bírságolási eljárás kapcsán állami halász, illetve horgászjegyemet visszavonták, állami
jegyet ............................... -ig nem válthatok.
C) Nyilatkozom, hogy érvényes állami halász, illetve horgászjeggyel nem rendelkezem.
D) Nyilatkozom, hogy fogási naplómat határidõig leadtam.
Kelt ............................., ............... év ........................... hó .............. nap

............................................
igénylõ aláírása”
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Az igazságügyi és rendészeti miniszter 59/2009. (XI. 3.) IRM rendelete
a központi szabálysértési nyilvántartás részére történõ adatközlés formájáról és módjáról,
valamint az adatszolgáltatás rendjérõl
A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény 167. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és
rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § o) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

(1) A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: Nyilvántartó)
a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 27/D. § (1) bekezdésében meghatározott,
adatátvételre feljogosított szerveknek a központi szabálysértési nyilvántartásban (a továbbiakban: szabálysértési
nyilvántartás) kezelt adatokhoz történõ hozzáférést elektronikus úton
a) rendszer-rendszer kapcsolat útján vagy ennek hiányában
b) az erre a célra kialakított felhasználói felületen keresztül
biztosítja.
(2) A szabálysértési nyilvántartással kapcsolatos feladatai ellátásához közvetlen hozzáféréssel nem rendelkezõ jogosult
részére a Nyilvántartó biztosítja
a) az adattovábbításhoz szükséges felhasználói felületet és informatikai támogatást,
b) az adattovábbítás érdekében rendszeresített elektronikus ûrlapot.

2. §

(1) Ha az adatszolgáltatás az Sztv. 27/D. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott adatigénylõ részére elektronikus úton
nem biztosítható, továbbá ha az adatigénylésre feljogosított szerv vagy személy papír alapon nyújtotta be az
adatszolgáltatás iránti kérelmét, az adatszolgáltatást papír alapon kell teljesíteni.
(2) Az Sztv. 27/D. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatás iránti kérelemnek – az Sztv. 27/E. §
(1) bekezdésében meghatározottakon túl – tartalmaznia kell:
a) annak a személynek, akire az adatigénylés vonatkozik
aa) a családi és utónevét,
ab) a születési családi és utónevét,
ac) a születési helyét és idejét,
ad) az anyja születési családi és utónevét,
b) azt a törvényi rendelkezést, amely alapján az igényelt adatok megismerésére az adatigénylõ jogosult, valamint
c) az adatigénylõ pontos megnevezését és címét.
(3) A szabálysértési nyilvántartásból az Sztv. 27/G. §-a alapján statisztikai, illetve tudományos kutatási célra történõ
adatigényléskor meg kell jelölni a felhasználás célját, az érintettek körét és az adatszolgáltatás teljesítésének kért
formáját (papír vagy mágneses adathordozó stb.).

3. §

A 2. §-ban meghatározottak alapján teljesített adatszolgáltatás a szolgáltatott adatokon kívül tartalmazza az
adatszolgáltatás célját és az átadott adatok jogszerû felhasználására figyelmeztetõ adatvédelmi záradékot is.

4. §

A szabálysértési nyilvántartás részére az Sztv. 27/A. § (2) bekezdésében meghatározott szervek az adatközlést
kizárólag elektronikus úton, a Nyilvántartó által biztosított, az 1. § (1) bekezdésében meghatározott elektronikus
kommunikációs kapcsolatok egyikén teljesítik.

5. §

(1) Az adatközlõ szerv a felelõsségi körében gondoskodik a szabálysértési nyilvántartásba továbbított adatok
helyességérõl, idõszerûségérõl, valamint utólag értesíti a Nyilvántartót a késõbb felfedett adathiba tényérõl és
a rendelkezésre álló helyes adatról.
(2) A Nyilvántartó az ellentmondó, illetve nyilvánvalóan hibás adatok észlelése esetén az adatközlõ szervnél
kezdeményezi – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – az adathiba kijavítását.
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(3) A szabálysértési nyilvántartásban nyilvántartott, a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, illetve a központi
idegenrendészeti nyilvántartás hatálya alá tartozó személyek személyazonosító adatainak minõségéért,
naprakészségéért az Sztv. 27/B. §-a szerinti összehasonlítás alapján a Nyilvántartó felel.
(4) A Nyilvántartó gondoskodik a kezelt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok jogosulatlan megváltoztatása,
nyilvánosságra hozatala vagy törlése, illetve sérülés vagy megsemmisülés elleni védelmérõl, valamint felel
a szabálysértési nyilvántartásból történõ adatszolgáltatás jogszerûségéért.
6. §

Az adatközlést
a) a bíróság vagy a szabálysértési hatóság elõtt indult eljárásban hozott határozat jogerõre emelkedésének,
b) a pénzbírság megfizetése igazolásának,
c) a végrehajtásról szóló határozat meghozatalának,
d) az elzárás büntetés elengedésérõl vagy mérséklésérõl szóló méltányossági döntés meghozatalának,
e) a pénzbírság megfizetésének elengedésérõl, valamint a jármûvezetéstõl eltiltás mellõzésérõl szóló méltányossági
döntés meghozatalának,
f) az elzárás vagy a pénzbírságot helyettesítõ elzárás elhalasztásáról vagy félbeszakításáról szóló határozat
meghozatalának,
g) az elzárás letöltésének vagy az azonnali szabadítás elrendelésének
napjától számított három munkanapon belül kell teljesíteni.

7. §

(1) A szabálysértési nyilvántartáshoz az 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott módon hozzáférõ szervezet
nyilvántartja a szabálysértési nyilvántartásban adatkezelési mûvelet elvégzésére jogosultakat (a továbbiakban:
jogosultság-nyilvántartás), és e jogosultak jogosultságazonosítóját az adatkezelési mûvelet végrehajtása során átadja
a Nyilvántartó részére.
(2) A szabálysértési nyilvántartáshoz az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott módon hozzáférõ szervezet esetén
a jogosultság-nyilvántartást a Nyilvántartó vezeti.
(3) A jogosultság-nyilvántartás tartalmazza:
a) a lekérdezési jogosultsággal rendelkezõ szervezet nevét, azonosítóját,
b) az adatkezelési mûveletet végzõ személy jogosultságazonosítóját.

8. §

Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 60/2009. (XI. 3.) KHEM rendelete
a bányászatban mûszaki biztonsági szempontból jelentõs munkakörök betöltéséhez szükséges
szakmai képesítésrõl és gyakorlatról
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési,
hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

A rendelet mellékletében meghatározott munkaköröket csak az ott megjelölt szakmai képesítéssel és gyakorlattal
rendelkezõ személyek tölthetik be.

2. §

(1) Szakmai képesítésnek az alap- vagy mesterképzésben szerzett, szakterületnek megfelelõ, szakirányú felsõfokú
szakképzettség, az adott bányászati szakterületnek megfelelõ középfokú szakképesítés vagy szakiskolában szerzett
szakképesítés minõsül.
(2) A bányászatban mûszaki biztonsági szempontból jelentõs munkakörök betöltéséhez szükséges minimális gyakorlati
idõ mértékét és a szakmai képesítéseket a rendelet melléklete tartalmazza.
(3) E rendelet alkalmazásában szakirányú felsõfokú szakképzettség
a) az alapképzésben szerzett
aa) földtudományi mérnök (bánya- és geotechnikai, földtudományi, olaj- és gázmérnöki, vagy
elõkészítés-technikai szakirány),
ab) gépészmérnöki,
ac) villamosmérnöki,
b) a mesterképzésben szerzett
ba) okleveles bánya- és geotechnika mérnöki,
bb) okleveles elõkészítés-technikai mérnöki,
bc) okleveles olaj- és gázmérnöki,
bd) okleveles hidrogeológus mérnöki,
be) okleveles földtudományi mérnöki,
bf) okleveles gépészmérnöki,
bg) okleveles villamosmérnöki,
c) az egyetemi szintû alapképzési szakon szerzett
ca) bánya- és geotechnikai mérnöki,
cb) elõkészítés-technikai mérnöki,
cc) mûszaki földtudományi mérnöki,
cd) olaj- és gázmérnöki,
ce) gépészmérnöki,
cf) villamosmérnöki
végzettség.
(4) E rendelet alkalmazásában az adott bányászati szakterületnek megfelelõ középfokú szakképesítés
a) a bányaipari aknász-technikusi,
b) a külszíni bányaipari technikusi,
c) geológus technikusi,
d) a mélymûvelési bányaipari technikusi,
e) a bányagépész technikusi,
f) a bányagépész és villamos technikusi,
g) a bányavillamossági technikusi,
h) a gépész-, gáz- és olajipari technikusi,
i) az olajipari technikusi,
j) a mélyfúró technikusi,
k) fluidumkitermelõ technikusi,
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l) a villamos ipari technikusi,
m) a vegyipari,
n) az építõipari technikusi,
o) a mélyépítõ technikusi
végzettség.
(5) E rendelet alkalmazásában az adott bányászati szakterületnek megfelelõ alapfokú szakképesítés
a) vájár,
b) villanyszerelõ,
c) elektrolakatos és villamossági szerelõ,
d) elektromechanikai mûszerész,
e) bányaelektro-lakatos,
f) elektrikus,
g) bányavillamossági szerelõ,
h) kõmûves,
i) ács-állványozó,
j) állványozó,
k) géplakatos,
l) bányagépész,
m) hegesztõ,
n) szerkezetlakatos,
o) fluidumkitermelõ,
p) mélyfúró,
q) mélyfúrómotor- kezelõ,
r) csõ-távvezeték üzemeltetõ.
3. §

(1) Szakmai gyakorlati idõként a szakmai képesítések megszerzését követõen, az adott bányászati szakterületen eltöltött
idõ vehetõ figyelembe. A különbözõ munkavégzések során megszerzett gyakorlati idõt együttesen kell figyelembe
venni.
(2) A szakmai gyakorlati idõt közokirattal vagy teljes bizonyító erejû magánokirattal kell igazolni.
(3) A (2) bekezdés szerinti igazolásnak tartalmaznia kell:
a) az igazolást kérõ személy
aa) nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét,
ab) lakcímét,
ac) által betöltött munkakör és a végzett tevékenység megnevezését,
b) a munkakörben töltött idõ naptári idõtartamát,
c) a munkáltató vagy foglalkoztató megnevezését, címét és cégszerû aláírását.
(4) Ha a munkáltató vagy foglalkoztató jogutód nélkül szûnt meg, a szakmai gyakorlati idõ igazolására a munkáltatóval
vagy foglalkoztatóval kötött olyan megállapodás is alkalmas, amely hitelt érdemlõen tanúsítja a bányászati
szakterületen szerzett gyakorlati idõt, és amely tartalmazza a (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában meghatározott
természetes személyazonosító adatokat.

Záró rendelkezések
4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 60. napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésekor az e rendelet szerinti jelentõs munkakört betöltõ munkavállaló munkakörében
változatlan feltételekkel tovább foglalkoztatható.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti
a) a Külszíni bányászati tevékenységek Bányabiztonsági Szabályzata kiadásáról szóló 101/2004. (VII. 30.) GKM
rendelet mellékletében foglalt Külszíni bányászati tevékenységek Bányabiztonsági Szabályzatának függeléke,
b) az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekrõl szóló
5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet mellékletének „BÁNYÁSZAT” címû része,
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a földgázellátásban mûszaki biztonsági szempontból jelentõs munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai
képesítésrõl és gyakorlatról szóló 12/2004. (II. 13.) GKM rendelet mellékletének „Tárolói engedélyes tevékenység
követelményei” szövegrész az azt követõ táblázattal.

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

Melléklet a 60/2009. (XI. 3.) KHEM rendelethez
A bányászatban mûszaki biztonsági szempontból jelentõs munkakörök betöltéséhez minimálisan
szükséges szakmai képesítések és gyakorlati idõ
Munkakör

Iskolai végzettség, Szakképzettség, Képesítés

Szükséges szakirányú gyakorlati idõ

Sújtólég- és robbanásbiztos
berendezéseket felügyelõ szakember

szakirányú felsõfokú vagy
középfokú vagy
alapfokú szakképesítés

1 év
3 év
5 év

Bányaüzemi villamosmû kezelõ

legalább alapfokú villamosipari
szakképzettség és bányaüzemi
villamosmû kezelõ tanfolyam

2 év b.ü.*

50 kW-nál kisebb egységteljesítményû
motorral hajtott gép kezelése

általános iskolai végzettség és
bányagépkezelõ I. tanfolyam

3 hónap b.ü.

50 kW, vagy annál nagyobb
egységteljesítményû motorral hajtott gép
kezelése

általános iskolai végzettség és
bányagépkezelõ II. tanfolyam

6 hónap b.ü.

Bányamentõ-csapat parancsnok és
helyettese

felsõfokú bányászati és bányamentõi
középfokú bányászati és bányamentõi

3 év
6 év

Bányamentõ-állomás vezetõje és
helyettese

felsõfokú bányászati és bányamentõi
középfokú bányászati és bányamentõi

3 év
6 év

Gépészeti felügyelet

szakirányú felsõfokú
szakirányú középfokú
felsõ- vagy középfokú villamos

1 év
2 év
2 év

Villamos felügyelet

felsõfokú villamos
középfokú villamos
felsõfokú gépész

1 év
2 év
2 év

Különleges mûszaki felügyelet
(szellõztetési, szénporrobbanási,
tûzvédelmi, vízvédelmi megbízott)

felsõfokú bányászati
középfokú bányászati

1 év
2 év

Bányászati felügyelet

középfokú bányászati

1 év

Diszpécserközpont kezelõ, irányító

középfokú bányászati, gépészeti,
villamosipari szakképzettség és
bányaüzemi diszpécserközpont-kezelõ
tanfolyam

2 év b.ü.

Aknaszállítógép-kezelõ

általános iskolai végzettség és
bányagépkezelõ II. és aknaszállítógép
kezelõ tanfolyam

1 év b.ü.

Bányamentõ

bányászati, vagy gépészeti, vagy
villamosipari, vagy építõipari
szakképzettség és bányamentõi
tanfolyam

2 év föld alatti bányabeli

Önálló villanyszerelõ földalatti
bányaüzemben

legalább alapfokú villamosipari
szakképzettség és bányaüzemi önálló
villanyszerelõ tanfolyam

2 év föld alatti bányabeli

Mélymûveléses bányászatban
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Munkakör

Sújtólég- és robbanásbiztos villamos
berendezés szerelõ, üzemeltetõ,
felülvizsgáló, karbantartó, javító

Iskolai végzettség, Szakképzettség, Képesítés

Szükséges szakirányú gyakorlati idõ

legalább alapfokú villamosipari
szakképzettség és sújtólég- és
robbanásbiztos villamos berendezés
kezelõ, szerelõ tanfolyam

2 év föld alatti bányabeli

Bányászati felügyelet

felsõfokú vagy középfokú bányászati
középfokú gépész-, villamos-,
közlekedésépítõ-, útépítõ-, mélyépítõ
végzettség

1 év
3 év

Gépészeti felügyelet

legalább középfokú gépész végzettség

1 év

Villamos felügyelet

felsõ- vagy középfokú villamos
végzettség

1 év

Mûszaki-biztonsági szempontból jelentõs
tevékenységet végzõ szellemi és fizikai
dolgozók közvetlen irányítója

szakirányú felsõfokú vagy
szakirányú középfokú szakképesítés

3 év
5 év

Mûszaki-biztonsági szempontból jelentõs
tevékenységet végzõ fizikai dolgozók
közvetlen irányítója

szakirányú középfokú vagy
szakirányú alapfokú szakképesítés

3 év
5 év

Külfejtéses bányászatban

Kõolaj- és földgázbányászatban és
a földalatti gáztárolásban

Bányászati létesítmény (berendezés) önálló szakirányú alapfokú szakképesítés
kezelése

6 hónap

Kitörésvédelmi csapat parancsnok (KCSP)

szakirányú felsõfokú szakképesítés

5 év

Kitörésvédelmi csapat
parancsnok-helyettes (KCSPH)

szakirányú felsõfokú szakképesítés
szakirányú középfokú szakképesítés

5 év
10 év

b.ü.* = bányaüzemi

Az önkormányzati miniszter 30/2009. (XI. 3.) ÖM rendelete
az üzletszerûen végzett társasház-kezelõi, és az üzletszerûen végzett ingatlankezelõi tevékenység
folytatásának feltételeirõl, az eljárás részletes szabályairól
A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 66. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-ának e) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, a következõket
rendelem el:
1. §

(1) Üzletszerûen végzett társasház-kezelõi, illetõleg üzletszerûen végzett ingatlankezelõi tevékenységet (a továbbiakban:
szolgáltatási tevékenység) az folytathat, aki rendelkezik az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe
tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló miniszteri rendelet szerint
meghatározott társasház-kezelõi, illetve ingatlankezelõi szakmai képesítéssel.
(2) Szolgáltatási tevékenységet az folytathat továbbá,
a) aki a szolgáltatási tevékenységével összefüggésben nem áll a tevékenységtõl eltiltó bírói ítélet alatt,
b) aki köztartozásmentes adózó, valamint
c) e rendelet szerinti bejelentéshez szükséges feltételeket teljesítette.
(3) Szolgáltatási tevékenységet az a köztartozásmentes gazdálkodó szervezet folytathat, amelynek legalább egy
személyesen közremûködõ tagja vagy alkalmazottja – egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga látja el,
legalább egy foglalkoztatottja – rendelkezik az (1)–(2) bekezdésben foglalt, valamint e rendelet szerinti bejelentéshez
szükséges feltételekkel.
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2. §

(1) A bejelentés a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény
(a továbbiakban: Szolgtv.) 22. § (1) bekezdésében meghatározott adatokon túl tartalmazza:
a) a szolgáltatást nyújtó szakképesítését tanúsító bizonyítványának (oklevelének) számát, a kiállító intézmény
megjelölését, a kiadás helyét és idõpontját,
b) a szolgáltatást nyújtó munkáltatójának nevét és székhelyét, amennyiben a munkáltató gazdálkodó szervezet
a szolgáltatási tevékenység nyújtására a nyilvántartásba vett egy személyesen közremûködõ tagja vagy
alkalmazottja alapján jogosult,
c) a szolgáltatás nyújtása során használni kívánt nyelv (nyelvek) megjelölését,
d) a hatósággal való kapcsolattartás módját.
(2) A szolgáltatást nyújtónak bejelentésében az 1. §-ban foglalt feltételek meglétét az alábbi okiratokkal kell igazolnia:
a) a szakképesítést tanúsító bizonyítvány hiteles másolata,
b) a harminc napnál nem régebben kiállított közokirat, amely szerint a szolgáltatást nyújtó köztartozásmentes
adózó, kivéve, ha a szolgáltatást nyújtó szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,
c) az eljárási illeték megfizetésének igazolása,
d) egyéni vállalkozó munkáltató esetén – ha a szolgáltatásnyújtásra személyesen közremûködõ tagja vagy
alkalmazottja által jogosult – egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásba vételérõl szóló igazolás hiteles
másolata,
e) ha a munkáltató egyéb gazdálkodó szervezet – ha a szolgáltatásnyújtásra egy személyesen közremûködõ tagja
vagy alkalmazottja által jogosult – három hónapnál nem régebbi cégkivonat.
(3) Amennyiben a szolgáltatást nyújtó nem csatolja a (2) bekezdés b), d) és e) pontjai szerinti iratokat, a hatóság
a bejelentés feltételeinek megállapítása érdekében adatszolgáltatási kérelemmel fordul a nyilvántartást vezetõ
hatósághoz.

3. §

(1) A hatóság törli a nyilvántartásból azt a szolgáltatást nyújtót:
a) aki meghalt,
b) aki az ilyen tevékenységtõl eltiltó jogerõs bírói ítélet hatálya alatt áll.
(2) A hatóság – az a)–c) pontok esetében a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétõl számított 1 év idõtartamra –
megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését annak a szolgáltatást nyújtónak:
a) aki a hatóság számára olyan valótlan tartalmú bejelentést tett, melynek érdemi befolyása volt a bejelentés
elbírálására, illetve a szolgáltatási tevékenység jogszerû végzésének az ellenõrzésére,
b) aki a hatósági ellenõrzést akadályozza,
c) aki a nyilvántartásban szereplõ adatok változását legkésõbb a változástól számított 5 munkanapon belül
a hatóság részére nem jelenti be, és e kötelezettségének a hatóság felhívása ellenére sem tesz eleget,
d) akit gazdasági vagy vagyon elleni bûncselekmény miatt jogerõsen szabadságvesztés büntetésre ítéltek és
a büntetett elõélethez fûzõdõ hátrányos jogkövetkezmények alól még nem mentesült.
(3) A szolgáltatást nyújtónál a tevékenység folytatásához szükséges adatokban bekövetkezett változást a hatóság a belsõ
ellenõrzési szabályzatában foglalt rendelkezései alapján, de évente legalább egy alkalommal ellenõrzi.

4. §

(1) Gazdálkodó szervezet esetében a szolgáltatást nyújtó bejelentése a Szolgtv. 22. § (1) bekezdésében meghatározott
adatokon túl tartalmazza:
a) a szolgáltatást nyújtó cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó esetén a hatósági nyilvántartásba vétel számát,
b) a szolgáltatást nyújtó tevékenységi körét,
c) a képviseletre jogosult személy, egyéni vállalkozó nevét, lakóhelyét,
d) a gazdálkodó szervezet személyesen közremûködõ tagja vagy alkalmazottja neve, a részére kiadott igazolás
száma,
e) a hatósággal való kapcsolattartás módját,
f) a szolgáltatás nyújtása során használni kívánt nyelv (nyelvek) megjelölését.
(2) A szolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezetnek a bejelentésében az 1. §-ban foglalt feltételek meglétét az alábbi
okiratokkal kell igazolnia:
a) a harminc napnál nem régebben kiállított közokirat, amely szerint a bejelentõ köztartozásmentes adózó, kivéve,
ha a bejelentõ szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,
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b)

gazdálkodó szervezet esetében három hónapnál nem régebbi cégkivonat, egyéni vállalkozó esetében egyéni
vállalkozók hatósági nyilvántartásba vételérõl szóló igazolás hiteles másolatát,
c) az eljárási illeték megfizetésének igazolása.
(3) Amennyiben a gazdálkodó szervezet nem csatolja a (2) bekezdés a)–c) pontjai szerinti iratokat, a hatóság a bejelentés
feltételeinek megállapítása érdekében adatszolgáltatási kérelemmel fordul a szolgáltatásról nyilvántartást vezetõ
hatósághoz.
5. §

6. §

7. §

(1) A hatóság törli a nyilvántartásból azt a gazdálkodó szervezetet:
a) amelyet az adott tevékenységre vonatkozó jogszabályi elõírások megsértése miatt a bíróság jogerõsen eltiltotta
a tevékenység folytatásától,
b) amely ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el,
c) amelyet a cégbíróság hivatalból törölt a cégnyilvántartásból, illetve egyéni vállalkozó esetén a hatósági
nyilvántartásból.
(2) A hatóság – e feltétel biztosításáig – megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését annak a gazdálkodó szervezetnek,
amelynek személyesen közremûködõ tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának
feltételével már nem rendelkezik.
(3) A hatóság a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétõl számított 1 év idõtartamra megtiltja a szolgáltatási
tevékenység végzését annak a gazdálkodó szervezetnek:
a) amely a nyilvántartásban szereplõ adatok változását legkésõbb a változástól számított 5 munkanapon belül
a hatóság részére nem jelenti be, és e kötelezettségének hatóság általi felhívás ellenére sem tesz eleget,
b) amely a hatóság számára olyan valótlan tartalmú bejelentést tett, melynek érdemi befolyása volt a bejelentés
elbírálására, illetve a szolgáltatási tevékenység jogszerû végzésének az ellenõrzésére,
c) amely a hatósági ellenõrzést akadályozza.
(4) A szolgáltatást nyújtónál a tevékenység folytatásához szükséges adatokban bekövetkezett változást a hatóság évente
legalább egy alkalommal ellenõrzi.
A nyilvántartást szolgáltatásonként elkülönítve kell vezetni:
a) az igazolással rendelkezõ társasházkezelõ szolgáltatást nyújtókról és társasházkezelõ gazdálkodó szervezetekrõl,
b) az igazolással rendelkezõ ingatlankezelõ szolgáltatást nyújtókról és ingatlankezelõ gazdálkodó szervezetekrõl.
(1) Az üzletszerû társasház-kezelõi, valamint ingatlankezelõi tevékenységet folytató szolgáltatást nyújtókról vezetett
nyilvántartás a Szolgtv. 26. § (2) bekezdésében foglaltakon túl a következõ adatokat és a tevékenységgel összefüggõ
egyes tényeket tartalmazza:
a) amennyiben a gazdálkodó szervezet a szolgáltatási tevékenység nyújtására a nyilvántartásba vett személyesen
közremûködõ tagja vagy alkalmazottja által jogosult, a munkáltató megnevezése, székhelye,
b) a szolgáltatási tevékenység során használt nyelv,
c) a tevékenység gyakorlására jogosító szakképesítésnek az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ azonosító
száma,
d) a bizonyítvány (oklevél) száma, a kiállító intézmény megjelölése, a kiadás helye és idõpontja,
e) a nyilvántartásba vétel idõpontja,
f) nyilvántartási szám,
g) igazgatási ügyirat ügyszáma.
(2) A nyilvántartás (1) bekezdésének a), b), e) és f) pontjaiban említett adatai nyilvánosak.
(3) A nyilvántartás az üzletszerû társasház-kezelõi, illetõleg az üzletszerû ingatlankezelõi tevékenységet folytató
gazdálkodó szervezet alábbi adatait tartalmazza, amelyek nyilvánosak:
a) cégjegyzékszám, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási szám,
b) a képviseletre jogosult személy, egyéni vállalkozó neve, lakóhelye
c) a szolgáltatási tevékenység nyújtásának végzésére igazolással rendelkezõ személyesen közremûködõ tag vagy
alkalmazott neve,
d) a szolgáltatási tevékenység során használt nyelv.
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(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybelépését követõen tett
bejelentésekre kell alkalmazni.
(2) Azon gazdálkodó szervezeteknek, akik a szolgáltatási tevékenység folytatásának feltételeivel rendelkeznek, és
e rendelet hatálybalépését megelõzõen szolgáltatási tevékenységet folytattak, e rendelet hatálybalépését követõ
6 hónapon belül meg kell tenni bejelentésüket a hatóság felé.
(3) Ez a rendelet a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(4) E rendelet rendelkezései nem érintik a rendelet hatálybalépését megelõzõen megszerzett jogosultságok, valamint
a szakképesítést tanúsító bizonyítványok érvényességét.

Varga Zoltán s. k.,
önkormányzati miniszter
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Határozatok Tára

A Kormány 1181/2009. (XI. 3.) Korm. határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között a vámügyekben történõ
együttmûködésrõl és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény módosítása szövegének
végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között a vámügyekben történõ együttmûködésrõl
és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény módosítása (a továbbiakban: Módosítás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza az adópolitikáért felelõs minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Módosítás bemutatott szövegének
– a megerõsítés fenntartásával történõ – végleges megállapítására;
3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Módosítás szövegének végleges megállapításához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
4. elfogadja a Módosítás kihirdetésérõl szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Módosítás végleges szövegének
megállapítását követõen annak az Országgyûléshez történõ benyújtását. A törvényjavaslat elõadójának a Kormány az
adópolitikáért felelõs minisztert jelöli ki.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1182/2009. (XI. 3.) Korm. határozata
az egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai, másrészrõl az Indonéz Köztársaság közötti átfogó
partnerségi és együttmûködési keret-megállapodás szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról és kihirdetésérõl
A Kormány
1. egyetért az egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai, másrészrõl az Indonéz Köztársaság közötti átfogó
partnerségi és együttmûködési keret-megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a külpolitikáért felelõs minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott
szövegének – a megerõsítés fenntartásával történõ – végleges megállapítására;
3. felhívja a külpolitikáért felelõs minisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
4. elfogadja a Megállapodás kihirdetésérõl szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás végleges szövegének
megállapítását követõen annak az Országgyûléshez történõ benyújtását.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Miniszterelnöki Hivatal szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Petrétei József, a szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba.
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. Felelõs kiadó: dr. Tordai Csaba.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.

