
A  M A G Y A R  K Ö Z T Á R S A S Á G  H I V A T A L O S  L A P J A
2009. november 26., csütörtök

Tar ta lom jegy zék

2009. évi CXXI. tör vény A gazdasági társaságokról  szóló 2006. évi IV. törvény, valamint
a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról  szóló
2006. évi V. törvény módosításáról 42292

2009. évi CXXII. törvény A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb mûködésérõl 42296

2009. évi CXXIII. törvény A fõvárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti
forrásmegosztásról  szóló 2006. évi CXXXIII. törvény módosításáról 42299

261/2009. (XI. 26.) Korm.
rendelet

A tûzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekrõl és a tûzvédelmi
hatósági tevékenység részletes szabályairól 42301

262/2009. (XI. 26.) Korm.
rendelet

A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes
szabályairól  szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról 42303

263/2009. (XI. 26.) Korm.
rendelet

A polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletérõl  szóló
155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról 42305

162/2009. (XI. 26.) FVM
rendelet

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az ültetvények
korszerûsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes
feltételeirõl  szóló 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról 42310

65/2009. (XI. 26.) KHEM
rendelet

A tengeri hajók felszereléseirõl és ezek megfelelõsége feltételeirõl
és tanúsításáról  szóló 11/2002. (II. 6.) KöViM rendelet módosításáról 42338

30/2009. (XI. 26.) NFGM
rendelet

A gázszerelõk engedélyezésérõl és nyilvántartásáról 42340

26/2009. (XI. 26.) SZMM
rendelet

A szociális és munkaügyi miniszter által adományozható szakmai
elismerésekrõl  szóló 10/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet módosításáról 42344

160/2009. (XI. 26.) KE
határozat

Kitüntetés adományozásáról 42349

161/2009. (XI. 26.) KE
határozat

Kitüntetés adományozásáról 42349

162/2009. (XI. 26.) KE
határozat

Kitüntetés viselésének engedélyezésérõl 42350

MAGYAR  KÖZLÖNY 169. szám



II. Tör vé nyek

2009. évi CXXI. tör vény
a gazdasági társaságokról  szóló 2006. évi IV. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, 
a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról  szóló 2006. évi V. törvény módosításáról*

1.  § A gazdasági társaságokról  szóló 2006. évi IV. törvény (a továb biak ban: Gt.) 38.  §-ának (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a nyilvánosan mûködõ részvénytársaság az egységes irányítási rendszer szabályai szerint mûködik,
a munkavállalókat a társaság ügyvezetése ellenõrzésében – az alapszabályban foglaltak szerint – megilletõ jogok
gyakorlásának módjáról az igazgatótanács és az üzemi tanács állapodik meg egymással. Az alapszabály az
igazgatótanácsnak a megállapodás megkötésére vonatkozó jogosultságát a cégvezetõre ruházhatja át.”

2.  § A Gt. 213.  §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Egy képviselõ több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselõje lehet.
A képviselõnek a meghatalmazó részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkezõ esetben a szavazat
érvénytelen.”

3.  § A Gt. 242.  §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az alapszabály elõírhatja, hogy a részvényesek a közgyûlés hatáskörébe tartozó kérdésekben közgyûlés tartása
nélkül írásban vagy más, a döntéshozatal során tett jognyilatkozatok bizonyítására alkalmas eszköz felhasználásával is
határozhatnak.”

4.  § (1) A Gt. 298.  §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A nyilvánosan mûködõ részvénytársaságnál nem lehet a részvényes meghatalmazottja az igazgatóság tagja,
a cégvezetõ, a részvénytársaság vezetõ állású munkavállalója, és a felügyelõbizottság tagja, kivéve ha e személyek
meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmû, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli
szavazási utasítással rendelkeznek.”

(2) A Gt. 298.  §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A 213.  § (2) bekezdése azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy, ha a részvényes több értékpapírszámlán vezetett
részvénnyel rendelkezik a nyilvánosan mûködõ részvénytársaságban, az egyes értékpapírszámlákon vezetett
részvények tekintetében külön képviselõt hatalmazhat meg, de az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények
tekintetében eltérõ szavazatot nem lehet leadni. Ha az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében
eltérõ szavazatot adtak le, e szavazatok mindegyike érvénytelen. E tör vény rendelkezései nem érintik a tõkepiacról
 szóló tör vény ben szabályozott részvényesi meghatalmazottra vonatkozó szabályokat.”

5.  § A Gt. 300.  § (1) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A nyilvánosan mûködõ részvénytársaság esetében a közgyûlés napirendjének kiegészítésére (217.  §) vonatkozó
jogot azok a részvényesek gyakorolhatják, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek. A szavazatok
legalább egy százalékával rendelkezõ részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is
elõterjeszthetnek.”

6.  § (1) A Gt. 303.  §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A közgyûlést, annak kezdõnapját legalább harminc nappal megelõzõen, az alapszabályban meghatározott módon 
– de legalább a részvénytársaság honlapján – közzétett hirdetmény útján kell összehívni. A honlapon történõ
közzététel mellett az alapszabály elõírhatja a nyomtatott sajtóban történõ együttes közzétételt is, továbbá azt, hogy
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azokat a részvényeseket, akik ezt kívánják, a közgyûlés összehívásáról a nyomtatott sajtóban vagy a honlapon történt
közzététel mellett elektronikus úton is értesíteni kell.”

(2) A Gt. 303.  §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha a részvénytársaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás  miatt vagy
az eredményes nyilvános vételi ajánlattételi eljárást köve tõen a befolyásszerzõ kezdeményezésére rendkívüli
közgyûlés összehívására kerül sor, a közgyûlést annak kezdõnapját legalább tizenöt nappal megelõzõen, az
(1) bekezdésben meghatározott módon kell összehívni. Ebben az esetben a 304.  § (1) bekezdésében meghatározott
határidõ tizenöt nap.”

(3) A Gt. 303.  §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 232.  § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a hirdetmény tartalmazza:
a) a 304.  § (2) bekezdése szerinti idõpontot, valamint a 304.  § (3) bekezdésében foglaltakra vonatkozó tájékoztatást;
b) a felvilágosítás kérésére (214.  §) és a közgyûlés napirendjének kiegészítésére (300.  §) vonatkozó jog gyakorlásához
az alapszabályban elõírt feltételeket;
c) a közgyûlés napirendjén szereplõ elõ ter jesz tések és határozati javaslatok elérésének idõpontjára, helyére és
módjára (ideértve a részvénytársaság honlapjának címét is) vonatkozó tájékoztatást.”

7.  § (1) A Gt. 304.  §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A nyilvánosan mûködõ részvénytársaság a számviteli tör vény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatóság,
valamint a felügyelõbizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás idõpontjában meglévõ részvények és
szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön
összesítéseket), valamint a napirenden szereplõ ügyekkel kapcsolatos elõ ter jesz tések összefoglalóját és a határozati
javaslatokat a részvénytársaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint, de
legalább a részvénytársaság honlapján a közgyûlést legalább huszonegy nappal megelõzõen nyilvánosságra hozza.
Amennyiben a részvényesek éltek a 217.  §-ban, valamint a 300.  §-ban foglalt jogaikkal és ez a közgyûlés napirendjének
módosításával jár, akkor a kiegészített napirend,  illetve a részvényesek által elõterjesztett határozati javaslatok
közzétételének módjára e rendelkezés meg fele lõen irányadó.”

(2) A Gt. 304.  §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A közgyûlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának idõpontjában –
a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát
részvényeinek a részvénykönyv lezárását követõ átruházásában. A részvénynek a közgyûlés kezdõ napját megelõzõ
átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyûlésen részt vegyen és az
õt mint részvényest megilletõ jogokat gyakorolja.”

(3) A Gt. 304.  §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A nyilvánosan mûködõ részvénytársaság alapszabálya rendelkezhet úgy, hogy a részvényes szavazati jogát
a közgyûlést megelõzõen postai úton is gyakorolhatja. Az alapszabály a szavazati jog postai úton történõ
gyakorlásához kizárólag olyan feltételeket írhat elõ, amelyek lehetõvé teszik a részvényes személyazonosítását.”

8.  § A Gt. 305.  §-a a következõ (1) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A 234.  § (2) bekezdése azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy a nem határozatképes és változatlan napirenddel
összehívott megismételt közgyûlés esetén legalább tíz napnak kell eltelnie a megismételt közgyûlés összehívása és
a megismételt közgyûlés idõpontja között, ettõl az alapszabály eltérõen nem rendelkezhet.”

9.  § A Gt. 306.  §-a a következõ (1) bekezdéssel egészül ki, egyúttal a § jelenlegi szövegének jelölése (2) bekezdésre változik:
„306.  § (1) A nyilvánosan mûködõ részvénytársaság közgyûlésérõl készült jegyzõkönyv a 238.  § (1) bekezdésében
meghatározottakon túl tartalmazza a szavazatok által képviselt alaptõke-részesedésre vonatkozó információt is.”

10.  § A Gt. 312.  §-át köve tõen a következõ 312/A.  §-sal egészül ki:
„312/A.  § A szabályozott piacra bevezetett, nyilvánosan mûködõ részvénytársaság a részvénytársaság honlapján
évente, az éves rendes közgyûlés összehívásával egyidejûleg közzéteszi az igazgatóság vagy igazgatótanács, valamint
ahol felügyelõbizottság mûködik, a felügyelõbizottság tagjainak nevét, valamint a tagoknak e minõségükben nyújtott
valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokat tagonként és a juttatás jogcíme szerint részletezve.
A részvénytársaság biztosítja az adatoknak a honlapon  való folyamatos elérését.”
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11.  § A Gt. 337.  §-a a következõ j) ponttal egészül ki:
[337.  § E tör vény – a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról  szóló törvénnyel együtt –
a következõ uniós jogi aktusoknak  való megfelelést szolgálja:]
„j) az Európai Parlament és a Tanács 2007/36/EK irányelve (2007. július 11.) az egyes részvényesi jogok gyakorlásáról
a tõzsdén jegyzett társaságokban.”

12.  § (1) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról  szóló 2006. évi V. törvény (a továb biak ban: Ctv.)
10.  §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A cégjegyzék fennálló,  illetve törölt adatai – ide nem értve a (4) bekezdésében foglaltakat – valamint a cégiratok –
ideértve az elektronikus úton benyújtott,  illetve elektronikus okirattá átalakított cégiratokat is – teljeskörûen
nyilvánosak. Teljeskörûen nyilvánosak továbbá a benyújtott, de még el nem bírált bejegyzési kérelem és mellékletei is
azzal, hogy a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem elbírálásának folyamatban létére a cégnyilvántartásnak utalnia
kell. A tör vényességi felügyeleti eljárás iratai e tör vény rendelkezései szerint nyilvánosak.”

(2) A Ctv. 10.  §-a a következõ (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A természetes személyek tekintetében a cégjegyzékbe bejegyzett lakóhelyet a közfeladatot ellátó szervek (így
különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, más közigazgatási szerv stb.) közfeladataik ellátása érdekében – erre 
irányuló külön kérelem benyújtása nélkül – ismerhetik meg. Egyéb személyek tör vény ben biztosított jogaik
gyakorlásához vagy tör vényes érdekeik védelmében a cégjegyzékbe bejegyzett lakóhelyet kizárólag a céginformáció
iránt benyújtott kérelem alapján ismerhetik meg.
(5) A (4) bekezdés szerinti egyéb személyek tekintetében az adatszolgáltatás tényét a céginformációs szolgálat köteles
az elektronikus rendszerben oly módon rögzíteni, hogy az érintettet az adatszolgáltatás idõpontjáról, a kért adatokról
– ha tör vény másként nem rendelkezik – az adatszolgáltatás idõpontjától számított öt évig tájékoztathassa. Törvényes
jogcím hiányában az információkérõnek az érintettek hozzájárulását igazolnia kell.
(6) Az adatszolgáltatás során az (5) bekezdés szerinti tényeket oly módon kell rögzíteni, hogy az adat célhoz kötött
felhasználása ellenõrizhetõ legyen. Az ezzel ellentétes céginformáció-kérés,  illetve ennek alapján az adat
felhasználásának jogkövetkezményeit az információt kérõ viseli.”

(3) A Ctv. 20.  §-a (5) bekezdésének g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(5) A (4) bekezdés a)–b) pontja értelmében a Cégközlönyben közzétételre kerül:]
„g) a csõdeljárás kezdõ idõpontja és befejezése, valamint a csõdeljárást hivatalból elutasító jogerõs végzés;”

(4) A Ctv. 30.  §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A cég a változásbejegyzési kérelemben meghatározhatja a 24.  § (1) bekezdésének b)–e) és g)–h) pontjában, a 25.  §
(1) bekezdésének a)–e), h), i) és l) pontjában, továbbá n) és p)–q), s) és t) pontjában foglalt adatok változásának
idõpontját. A változás idõpontja azonban nem lehet korábbi, mint a változás alapjául szolgáló határozat
meghozatalának napja. Ennek hiányában vagy ellentmondásos okiratok esetén a változás idõpontja az alapul szolgáló
határozat meghozatalának a napja.”

(5) A Ctv. 36.  §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Ha tör vény a cégirat cégbírósághoz történõ benyújtására közvetlenül valamely személyt kötelez, e személy
a kötelezettségét elektronikus okiratként készített cégirat esetén – választása szerint – minõsített elektronikus aláírás
alkalmazásával vagy anélkül, a kormányzati portálon keresztül maga is teljesítheti. Ha a cégiratot elektronikus okirati
formába kell alakítani, erre, és az elektronikus okirat cégbírósághoz  való benyújtására a jogi képviselõ vagy a cégirat
benyújtására kötelezett személy jogosult. A jogi képviselõ eljárására egyebekben a 37–38.  § rendelkezéseit
meg fele lõen alkalmazni kell.”

(6) A Ctv. 83. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Amennyiben a hivatalból kirendelt felügyelõbiztos díja és költsége behajthatatlannak bizonyul, a díjat és költséget 
a kirendelést elrendelõ bíróság gazdasági hivatala téríti meg a felügyelõbiztos részére.”

13.  § (1) A Polgári perrendtartásról  szóló 1952. évi III. törvény (a továb biak ban: Pp.) a 359.  §-t köve tõen a következõ alcímmel és
a 359/A.  §-al egészül ki:

„Munkavállalói költségkedvezmény
359/A.  § Ha a munkaügyi per által érintett munkaviszonyból származó átlagkereset nem haladja meg a külön
jogszabályban meghatározott mértéket, a perben félként résztvevõ munkavállaló munkavállalói
költségkedvezményre jogosult. A felet a munkavállalói költségkedvezmény alapján – jogszabály eltérõ rendelkezése
hiányában – a keresetlevél elõ ter jesz tésétõl kezdve, a per egész tartamára, valamint a végrehajtási eljárásra is
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kiterjedõen teljes költségmentesség illeti meg. A munkavállalói költségkedvezményre vonatkozó adatokat
a keresetlevélben fel kell tüntetni,  illetve ahhoz csatolni kell a szükséges iratokat. A fél jogosultságát a bíróság a csatolt
iratok alapján hivatalból vizsgálja.”

(2) A Pp 395.  § (4) bekezdése a következõ új j) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap az igazságügyért felelõs miniszter, hogy]
„j) a munkavállalói költségkedvezmény vonatkozásában a 359/A.  §-ban meghatározott mértéket, valamint
a költségkedvezmény érvényesítésének eljárási szabályait az államháztartásért felelõs miniszterrel, valamint
a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben”
[rendeletben állapítsa meg.]

14.  § (1) E tör vény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.
(2) E tör vény 13.  §-ának (1) bekezdése 2010. január 1-jén lép hatályba.
(3) E tör vény 13.  §-ának (1) bekezdése által megállapított rendelkezést a hatálybalépéskor folyamatban lévõ ügyekre is

alkalmazni kell azzal, hogy a hatálybalépéskor folyamatban lévõ ügyekben a jogosult erre irányuló kérelmére és
a kérelemhez csatolt igazolás alapján biztosítható a munkavállalói költségkedvezmény.

(4) A részvénytársaságoknak legkésõbb 2010. május 31-ig összhangba kell hozniuk alapszabályukat e tör vény
rendelkezéseivel. 2010. május 31-ét köve tõen az e törvénnyel megállapított rendelkezésekkel ellentétes alapszabályi
rendelkezések helyett a gazdasági társaságokról  szóló tör vény hatályos rendelkezései alkalmazandók.

(5) E tör vény 2–9.  §-ai az egyes részvényesi jogok gyakorlásáról a tõzsdén jegyzett társaságokban 2007. július 11-i
2007/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek  való megfelelést szolgálják.

(6) A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról  szóló 1991. évi XLIX. törvény 57.  §-a (2) bekezdésének b) pontjában a
„továbbá a 27/A.  § (10) bekezdése szerint” szövegrész helyébe a „továbbá a 27/A.  § (13) bekezdése szerint” szövegrész
lép, 57.  §-a (2) bekezdésének g) pontjában „a felszámoló által nem a 27/A.  § (10) bekezdésében meghatározottak
szerint” szövegrész helyébe „a felszámoló által nem a 27/A.  § (13) bekezdésében meghatározottak szerint” szöveg lép.

(7) A hivatalos iratok elektronikus kézbesítésérõl és az elektronikus tértivevényrõl  szóló 2009. évi LII. törvény 10.  §-ának
(3)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) Az 1–6.  §, a 7.  § (1)–(7) bekezdése, a 7.  § (10)–(11) bekezdése, a 8.  §, a 9.  §, a 11.  §, a 12.  §, a 14.  § (1)–(6) bekezdése,
a 14.  § (8)–(9) bekezdése 2010. január 1. napján lép hatályba.
(4) A 15.  § (3) bekezdése 2010. július 1. napján lép hatályba.
(5) A 7.  § (8) és (9) bekezdése 2011. július 1. napján lép hatályba.”

(8) A Gt. 12.  §-a (4) bekezdésének b) pontjában a „társaság cégnevét, fõtevékenységét,” szövegrész helyébe a „társaság
cégnevét, tevékenységi körét,” szöveg lép.

(9) E tör vény 1–12.  §-ai az e tör vény hatálybalépését követõ napon hatályukat vesztik. E tör vény 13.  §-ának (1) bekezdése
2010. január 2-án hatályát veszti. E bekezdés az e tör vény hatálybalépését követõ második napon hatályát veszti.

Sólyom László s. k., Dr. Katona Béla s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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2009. évi CXXII. törvény
a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb mûködésérõl*

Az Országgyûlés a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb mûködésének elõmozdítása érdekében a következõ
tör vényt alkotja:

1.  § E tör vény alkalmazásában
a) köztulajdonban álló gazdasági társaság: az a gazdasági társaság, amelyben a Magyar Állam, helyi önkormányzat,

a helyi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkezõ társulása, többcélú kistérségi társulás, fejlesztési tanács,
kisebbségi önkormányzat, kisebbségi önkormányzat jogi személyiségû társulása, költségvetési szerv vagy
közalapítvány külön-külön vagy együttesen számítva többségi befolyással rendelkezik,

b) többségi befolyás: az olyan kapcsolat, amelynek révén a befolyással rendelkezõ egy jogi személyben a szavazatok
több mint ötven százalékával – közvetlenül vagy a jogi személyben szavazati joggal rendelkezõ más jogi személy
(köztes vállalkozás) szavazati jogán keresztül – rendelkezik, azzal, hogy a közvetett módon  való rendelkezés
meghatározása során a jogi személyben szavazati joggal rendelkezõ más jogi személyt (köztes vállalkozást)
megilletõ szavazati hányadot meg kell szorozni a befolyással rendelkezõnek a köztes vállalkozásban,  illetve
vállalkozásokban fennálló szavazati hányadával, ha azonban a köztes vállalkozásban fennálló szavazatainak
hányada az ötven százalékot meghaladja, akkor azt egy egészként kell figye lembe venni,

c) közzététel: az elektronikus információszabadságról  szóló tör vény ben meghatározott fogalom.

2.  § (1) A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel idõpontjában fennálló adatok alapján közzéteszi a vezetõ
tisztségviselõk, a felügyelõbizottsági tagok, a Munka Törvénykönyvérõl  szóló 1992. évi XXII. törvény (a továb biak ban:
Mt.) 188.  § (1) bekezdése és 188/A.  § (1) bekezdése szerint vezetõ állású munkavállalók, valamint az önállóan
cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók
a) nevét,
b) tisztségét vagy munkakörét,
c) munkaviszonyban álló személy esetében

ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatásokat,
ezen belül külön feltüntetve személyi alapbérét, egyéb idõbérét, teljesítménybérét, valamint az idõbért
megalapozó idõtartamot,  illetve a teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelményeket,

cb) az Mt., kollektív szerzõdés,  illetve a munkaszerzõdés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra
irányadó végkielégítés,  illetve felmondási idõ idõtartamát,

cc) az Mt. 3.  § (6) bekezdése alapján kikötött idõtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét,
d) a gazdasági társaságokról  szóló 2006. évi IV. törvény (a továb biak ban: Gt.) 22.  § (2) bekezdés a) pont szerinti

jogviszony, valamint a felügyelõbizottsági tagok esetén
da) a megbízási díjat,
db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat,
dc) a jogviszony megszûnése esetén járó pénzbeli juttatásokat.

(2) A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel idõpontjában fennálló adatok alapján a másokkal együttesen
cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató mûködése
szempontjából meghatározó jelentõségû egyéb munkavállalók esetében az (1) bekezdés b)–c) pontjában
meghatározott adatokat teszi közzé.

(3) A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel idõpontjában fennálló adatok alapján gondoskodik
a pénzeszközei felhasználásával, a gazdasági társaság vagyonával történõ gazdálkodással összefüggõ – az egyszerû
közbeszerzési eljárás értékhatárát elérõ vagy azt meghaladó értékû – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás
megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékû jog átadására, valamint
koncesszióba adásra vonatkozó szerzõdések megnevezésének (típusának), tárgyának, a szerzõdést kötõ felek
nevének, a szerzõdés értékének, határozott idõre kötött szerzõdés esetében annak idõtartamára vonatkozó
adatoknak, valamint az említett adatok változásainak közzétehetõvé tételérõl. Önkormányzati rendelet a kötelezõen
közzétételre kerülõ szerzõdések értékhatárát az egyszerû közbeszerzési eljárás értékhatáránál alacsonyabb összegben 
is meghatározhatja.

* A törvényt az Országgyûlés a 2009. november 9-i ülésnapján fogadta el.
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(4) A (3) bekezdésben meghatározott szerzõdés értéke alatt a szerzõdés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül
számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül
a magasabb összeget kell figye lembe venni. Az idõszakonként visszatérõ – egy évnél hosszabb idõtartamra kötött –
szerzõdéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy
költségvetési évben ugyanazon szerzõdõ féllel kötött azonos tárgyú szerzõdések értékét a (3) bekezdés szerinti
közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani.

(5) A (3) bekezdés szerinti nyilvánosságra hozatali kötelezettség nem vonatkozik a nemzetbiztonsági,  illetve honvédelmi
érdekkel közvetlenül összefüggõ beszerzésekre, valamint az államtitokká,  illetve szolgálati titokká minõsített adatokra.

(6) A munkáltató mûködése szempontjából meghatározó jelentõségû munkakörnek minõsül különösen az a munkakör,
amely a gazdasági társaság vagyonával  való gazdálkodás során döntési jogkört tartalmaz.

(7) Az adatok közzétételéért, folyamatos hozzáférhetõségéért és hitelességéért a gazdasági társaság – mint munkáltató –
vezetõje a gazdasági társasággal összefüggõ valamennyi adat vonatkozásában felelõs. Ha a gazdasági társaság
jogutóddal szûnik meg, a korábban közzétett adatoknak a (9) bekezdésben meghatározott idõtartamon belüli
folyamatos hozzáférhetõségérõl a jogutód vezetõje gondoskodik.

(8) A közzététel elmulasztása esetén, továbbá ha a közzététel nem teljes vagy nem idõszerû, külön jogszabály szerint
a tör vényességi felügyelet gyakorlására jogosult szerv eljárása kezdeményezhetõ.

(9) A közzétett adatok a közzétételt követõ két évig nem távolíthatóak el.
(10) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettséget a közzétételt megalapozó jogviszony létesítését követõ 15 napon

belül, ezt köve tõen pedig a társaságiadó-bevallásra nyitva álló határidõ utolsó napjáig kell teljesíteni.
(11) A (3) bekezdésben meghatározott kötelezettséget a szerzõdés létrejöttét,  illetve a (3) bekezdés szerinti közzétételi

kötelezettség alá esõ adatokban történõ változás bekövetkezését követõ 60 napon belül kell teljesíteni.

3.  § (1) A köztulajdonban álló gazdasági társaságok közül a zártkörûen mûködõ részvénytársaságnál igazgatóság választására 
– ha tör vény eltérõen nem rendelkezik – csak abban az esetben kerül sor, ha ezt a társaság jelentõsége, mérete,
mûködésének jellege indokolja.

(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott zártkörûen mûködõ részvénytársaságnál igazgatóság nem mûködik,
az igazgatóság jogait – ha tör vény eltérõen nem rendelkezik – a Gt. 247.  §-a szerint vezérigazgató gyakorolja.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott zártkörûen mûködõ részvénytársaságnál az igazgatóság a társaság jelentõségétõl,
méretétõl, mûködésének jellegétõl függõen legalább három, legfeljebb öt természetes személy tagból áll,
nemzetgazdasági szempontból kiemelkedõ jelentõségû gazdasági társaság esetében legfeljebb hét természetes
személy tagból áll.

4.  § (1) A köztulajdonban álló gazdasági társaságnál felügyelõbizottság létrehozása kötelezõ. A könyvvizsgáló személyére
az ügyvezetés a felügyelõbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfõbb szervének.

(2) A köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelõbizottsága – ha tör vény eltérõen nem rendelkezik – három
természetes személy tagból áll, kétszáz millió forintot meghaladó jegyzett tõkéjû gazdasági társaság esetében
legalább három, legfeljebb hat természetes személy tagból áll.

(3) A köztulajdonban álló, kétszáz millió forintot meghaladó jegyzett tõkéjû gazdasági társaság felügyelõbizottsága
elnökének személyére – ha tör vény eltérõen nem rendelkezik – az Állami Számvevõszék tesz javaslatot. Az így
megválasztott személyt a tulajdonosok által jelölt tagként kell figye lembe venni, és tevékenységére, valamint
visszahívására a munkavállalók által jelölt felügyelõbizottsági tagokra vonatkozó rendelkezéseket kell meg fele lõen
alkalmazni.

5.  § (1) A köztulajdonban álló gazdasági társasággal munkaviszonyban álló munkavállaló havi személyi alapbére, valamint
a Gt. 22.  § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezetõ tisztségviselõjének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi
díjazása legfeljebb a Magyar Nemzeti Bank elnöke tárgyévi összes keresete egytizenkettedének az egynegyede lehet.

(2) A köztulajdonban álló gazdasági társasággal munkaviszonyban álló vezetõ tisztségviselõ, továbbá az Mt. 188.  §
(1) bekezdése vagy 188/A.  § (1) bekezdése hatálya alá esõ munkavállaló számára teljesítménykövetelményt, valamint
az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért vagy más juttatást a vezetõ tisztségviselõ és az Mt. 188.  § (1) bekezdése hatálya
alá esõ munkavállaló esetében a gazdasági társaság legfõbb szerve vagy – ha a társasági szerzõdés (alapszabály,
alapító okirat) így rendelkezik – az igazgatóság, az Mt. 188/A.  § (1) bekezdése hatálya alá esõ munkavállaló esetében
pedig a munkáltatói jogokat gyakorló vezetõ tisztségviselõ vagy a vezérigazgató határozhat meg, amelyrõl
a felügyelõbizottság véleményét elõ ze tesen ki kell kérni. Teljesítménykövetelményként az üzleti terv fõ számainak
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teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és
gondossággal  való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar.

(3) A köztulajdonban álló gazdasági társaság legfõbb szerve e tör vény és más jogszabályok keretei között köteles
szabályzatot alkotni a vezetõ tisztségviselõk, felügyelõbizottsági tagok, valamint az Mt. 188.  § (1) bekezdése vagy
188/A.  § (1) bekezdése hatálya alá esõ munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszûnése esetére
biztosított juttatások módjának, mértékének elveirõl, annak rendszerérõl. A szabályzatot az elfogadásától számított
harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

(4) Az (1)–(2) bekezdés rendelkezéseitõl, valamint a (3) bekezdésben meghatározott szabályzat rendelkezéseitõl
érvényesen eltérni nem lehet.

6.  § (1) A köztulajdonban álló gazdasági társaság igazgatósága elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított díjazása
nem haladhatja meg a mindenkori kötelezõ legkisebb munkabér hétszeresét,  illetve az igazgatóság többi tagja
esetében a mindenkori kötelezõ legkisebb munkabér ötszörösét.

(2) A köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelõbizottsága elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított
havi díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelezõ legkisebb munkabér ötszörösét,  illetve a felügyelõbizottság
többi tagja esetében a mindenkori kötelezõ legkisebb munkabér háromszorosát. E díjazáson kívül a köztulajdonban
álló gazdasági társaság felügyelõbizottságának tagja – az igazolt, a megbízatásával összefüggésben felmerült
költségeinek megtérítésén kívül – más javadalmazásra nem jogosult.

(3) A köztulajdonban álló gazdasági társaság igazgatósága elnökének vagy más tagjának, továbbá felügyelõbizottsága
elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszûnése esetére juttatás nem biztosítható.

(4) Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezetõ tisztségviselõi
megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelõbizottsági tagság
után részesülhet javadalmazásban.

7.  § (1) A köztulajdonban álló gazdasági társaságnál a végkielégítésre  való jogosultság tekintetében a kollektív szerzõdésben
meghatározott, ennek hiányában,  illetve olyan munkavállaló esetében, akire a kollektív szerzõdés hatálya nem terjed
ki, az Mt.-ben szabályozott feltételektõl a felek megállapodása nem térhet el. A munkavállaló nem jogosult
végkielégítésre, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka – ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot –
a munkavállaló képességeivel vagy munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefügg.

(2) A köztulajdonban álló gazdasági társaságnál a felmondási idõ – a kollektív szerzõdés hatálya alá tartozó munkavállalók 
esetében a kollektív szerzõdés eltérõ rendelkezése hiányában – a három hónapot nem haladhatja meg. A felmondási
idõ harminc nap, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka – ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot –
a munkavállaló képességeivel vagy munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefügg.

(3) A köztulajdonban álló gazdasági társaság esetében az Mt. 3.  § (6) bekezdésében meghatározott megállapodás akkor
köthetõ, ha a gazdasági társaság fõtevékenysége szerinti, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás
tilalmáról  szóló 1996. évi LVII. tör vény ben meghatározott érintett piacon a gazdasági társaságnak versenytársai
mûködnek. A megállapodás legfeljebb egy évre szólhat. Az ellenérték mértéke legfeljebb az Mt. 3.  § (6) bekezdésében
foglalt megállapodásban kikötött idõ tartamának felére járó átlagkereset lehet, amely csak a munkaviszony
megszûnésekor fizethetõ ki a munkavállaló részére. A megállapodás megkötéséhez a felügyelõbizottság elõ ze tes
véleménye, továbbá az igazgatóság, ennek hiányában a gazdasági társaság legfõbb szervének a felügyelõbizottság
véleményének ismeretében hozott, elõ ze tes jóváhagyása szükséges.

8.  § (1) Ez a tör vény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.
(2) E tör vény 3–4.  §-a, 5.  § (3) bekezdése, 6.  §-a, valamint 8.  § (3) bekezdése 2010. január 1-jén lép hatályba.
(3) Hatályát veszti az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 100/N.  § (2) és (5) bekezdése, valamint az állami

vagyonról  szóló 2007. évi CVI. törvény 30.  § (2)–(4) és (6) bekezdése.
(4) Az Mt. 13.  § (3) bekezdésében a ,,ha e tör vény” szövegrész helyébe a ,,ha e tör vény vagy a köztulajdonban álló

gazdasági társaságok takarékosabb mûködésérõl  szóló tör vény” szöveg, 189.  §-ában a ,,vezetõre” szövegrész helyébe
a ,,vezetõre, valamint a 188/A.  § (1) bekezdése szerinti munkakört betöltõ munkavállalóra” szöveg lép.

(5) A 3.  § (3) bekezdését, 4.  § (2) bekezdését, 5.  § (1)–(2) bekezdését, 6.  § (1)–(3) bekezdését, valamint 7.  §-át nem kell
alkalmazni azon gazdasági társaságokra, amelyekben együttesen nem a Magyar Állam, helyi önkormányzat, a helyi
önkormányzat jogi személyiséggel rendelkezõ társulása, többcélú kistérségi társulás, fejlesztési tanács, kisebbségi
önkormányzat, kisebbségi önkormányzat jogi személyiségû társulása, költségvetési szerv vagy közalapítvány vagy
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ezek többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság jogosult a vezetõ tisztségviselõk többségének megválasztására,
 illetve visszahívására.

(6) A köztulajdonban álló gazdasági társaságnak az e tör vény hatályba lépését megelõzõen kötött, a 2.  § (7) bekezdésében 
meghatározott közzétételi kötelezettség hatálya alá esõ szerzõdésekkel kapcsolatos adatait elsõ alkalommal 2010.
március 1-jéig kell közzétenni.

(7) E tör vény 5–7.  §-át a Magyar Nemzeti Bankra, annak felügyelõbizottsági tagjaira,  illetve a Magyar Nemzeti Bankkal
munkaviszonyban álló személyekre nem kell alkalmazni.

9.  § (1) A köztulajdonban álló gazdasági társaság a társasági szerzõdését (alapszabályát, alapító okiratát),  illetve mûködését
az e tör vény hatálybalépését követõ elsõ taggyûlés/közgyûlés napjáig, de legkésõbb 2010. január 31-ig köteles
összhangba hozni a 3–4.  §, az 5.  § (3) bekezdés és a 6.  § rendelkezéseivel.

(2) E tör vény 5.  § (1) bekezdését, valamint 7.  § (1)–(3) bekezdését az e tör vény hatálybalépését köve tõen kötött vagy
a javadalmazásra vonatkozó részében módosított munkaszerzõdésekre kell alkalmazni.

(3) A 4.  § (3) bekezdésének rendelkezéseit a nem a Magyar Állam többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságokra
2011. január 1-jétõl kell alkalmazni.

Sólyom László s. k., Dr. Katona Béla s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2009. évi CXXIII. tör vény
a fõvárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról  szóló 
2006. évi CXXXIII. törvény módosításáról*

1.  § (1) A fõvárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról  szóló 2006. évi CXXXIII. törvény
(a továb biak ban: Fmt.) 3.  § c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„c) Központi hozzájárulás: a költségvetési tör vény ben meghatározott – szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti,
oktatási, nevelési és közmûvelõdési feladatokhoz kapcsolódó – normatív hozzájárulások és normatív, kötött
felhasználású támogatások bázisévi önkormányzati költségvetési beszámoló érintett ûrlapjainak – az Állami
Számvevõszék, vagy a Kincstár által elvégzett felülvizsgálat esetén a vizsgálat és a jogerõs döntés alapján korrigált –
adatai.”

(2) Az Fmt. 3.  § d)–e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„d) Normatív részesedési arány: a kerületi önkormányzatokat és a fõvárosi önkormányzatot együttesen megilletõ
– a bázisévi zárszámadási törvénnyel elfogadott – központi hozzájárulásból a fõvárosi önkormányzat és együttesen
valamennyi kerületi önkormányzat részesedési aránya, százalékban kifejezve.
e) Állandó népesség: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelõ központi szerv nyilvántartása
szerinti, a bázisévet követõ év január 1-jei állapotnak meg fele lõen a kerületi önkormányzatok közigazgatási területén
állandó lakóhellyel rendelkezõ természetes személyek száma.”

2.  § Az Fmt. 4.  §-a a következõ új (4) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi (4) bekezdés számozása
(5) bekezdésre változik:
„(4) Az Ötv. 64.  § (4) bekezdésének c) pontja szerinti állandó népességhez kapcsolódó normatív hozzájárulások
– a településüzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás kivételével –
100%-ban a feladatot ellátó önkormányzatot illetik meg.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2009. november 9-i ülésnapján fogadta el.
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3.  § (1) Az Fmt. 5.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A 4.  § (1) bekezdés szerint osztottan megilletõ bevételekbõl – a 4.  § (2)–(4) bekezdései szerinti összegek kivételével
és a települési önkormányzat közigazgatási területére kimutatott személyi jövedelemadónak a költségvetési
tör vény ben meghatározott mértékébe (helyben maradó részébe) beleértve a bázisévi jövedelemdifferenciálódás
mérséklésének elszámolásához kapcsolódó, az önkormányzat által vagy részére fizetendõ összeget, korrigálva
a tárgyévet megelõzõ évben történt évközi lemondással,  illetve pótigényléssel, valamint a költségvetési tör vény ben
szabályozott, a beruházásokhoz kapcsolódó esetlegesen visszaigényelhetõ összeget is – 2008-ban a fõvárosi
önkormányzatot 47%, a kerületi önkormányzatokat együttesen 53% részesedés illeti meg.”

(2) Az Fmt. 5.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A normatív részesedési arány változása esetén a tárgyévet megelõzõ évi – az (1) bekezdés szerint meghatározott –
forrásmegosztási részesedést a normatív részesedési arány százalékpontban meghatározott változása 60%-ának
megfelelõ mértékben – de legfeljebb 5%-kal – a tárgyévben korrigálni kell.”

4.  § (1) Az Fmt. 6.  § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kerületi önkormányzatokat megilletõ részesedés felosztásakor azon feladatok önkormányzati költségvetési
beszámoló szerinti bázisévi mûködési kiadásaiból, amelyekhez a központi költségvetés központi hozzájárulást nyújt,
le kell vonni a kiadásokhoz kapcsolódó központi hozzájárulást, és a különbséget a központi hozzájárulások arányában
kell megosztani az önkormányzatok között.
(2) Az (1) bekezdés szerint számított felosztandó forráson felüli rész 40%-át az állandó népesség, 15%-át a belterületi
terület, 15%-át a kerület állandó népességének és a belterületi terület nagyságának hányadosa, 15%-át a 2005. év
végén az önkormányzati tulajdonban lévõ félkomfortos, komfort nélküli és szükséglakások együttes alapterülete és
15%-át a 2005. év végén az önkormányzat területén levõ iparosított technológiával épült lakások darabszáma
arányában kell megosztani az önkormányzatok között. A számításokban felhasználandó belterületi terület,  illetve
lakás adatokat a melléklet tartalmazza.”

(2) Az Fmt. 6.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az egyes kerületi önkormányzatoknak az (1)–(3) bekezdés szerint számított részesedési aránya a megosztott
forrásokból a tárgyévet megelõzõ év forrásmegosztásához képest maximum 5%-kal nõhet,  illetve csökkenhet. A
módszer alkalmazása  miatt bekövetkezõ eltérések a forrásmegosztás során az egyes önkormányzatok részesedését
növelik vagy csökkentik.”

Záró rendelkezések

5.  § (1) E tör vény a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) E tör vénynek az Fmt. 4.  § (4) bekezdését megállapító, valamint 5.  § (1) bekezdését módosító rendelkezését már a 2007.

és 2008., valamint a 2009. évi forrásmegosztás felülvizsgálata során alkalmazni kell.
(3) E tör vénynek az Fmt. 5.  § (2) bekezdését módosító rendelkezését a 2009. évi forrásmegosztás felülvizsgálatánál is

alkalmazni kell.
(4) E tör vénynek az Fmt. 3.  § c) pontját módosító rendelkezését elsõ alkalommal a 2010. évi forrásmegosztásnál kell

alkalmazni.

Sólyom László s. k., Dr. Katona Béla s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 261/2009. (XI. 26.) Korm. rendelete
a tûzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekrõl és a tûzvédelmi hatósági tevékenység
részletes szabályairól

A Kormány a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról  szóló 1996. évi XXXI. törvény 47.  § (1) bekezdés
a) pontjában, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  szóló 2009. évi LXXVI. törvény
53.  § a) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény
174/A.  § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1.  § (1) A Kormány elsõ fokú tûzvédelmi hatóságként – a (2)–(4) bekezdésben, a 4.  §-ban és más kormányrendeletben
meghatározott kivételekkel – a hivatásos önkormányzati tûzoltóságot jelöli ki, amely
a) az épületek, építmények tûzvédelmi használati elõ írásai, valamint a tûzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos

elõ írások alól kérelemre eltérést engedélyezhet,
b) a beépített tûzjelzõ, tûzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben jár el,
c) lefolytatja a tûzvizsgálati eljárást,
d) tûzvizsgálati jelentést ad ki,
e) a tûz- vagy robbanásveszélyes munkahelyen azt a munkavállalót, aki a munkakörével kapcsolatos tûzvédelmi

elõ írásokat, ille tõ leg a tûzjelzésre vagy tûzoltásra szolgáló eszközök, felszerelések használatát nem ismeri,
a szükséges ismeretek megszerzéséig az ott folytatott tevékenységtõl eltiltja,

f) a jogszabályok keretei között megállapítja a tûzvédelmi kötelezettségeket.
(2) A Kormány az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságot (a továb biak ban: OKF) jelöli ki elsõ fokú tûzvédelmi

hatóságként a következõ ügycsoportokban:
a) azon tûzoltó-technikai termék forgalmazásának engedélyezése, amelyek tûzvédelmi biztonságossági

követelményeire nincs irányadó jogszabály, honosított harmonizált szabvány,
b) az épületek, építmények tûzvédelmi létesítési elõ írásai alól eltérés engedélyezése,
c) a külön jogszabályban meghatározott esetekben döntés a védelem egyenértékûségérõl,
d) az EGT-megállapodásban részes államokon,  illetve Törökországon kívüli harmadik országból származó

tûzoltó-technikai termék, tûz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés forgalmazásának,
használatának, beépítésének, készenlétben tartásának engedélyezése,

e) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok tûzvédelmi ügyeiben  való eljárás,
f) – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról

 szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továb biak ban: Ttv.) 12.  § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységekkel,
valamint a Ttv. 46/A.  §-a szerinti tûzvédelmi szakértõi tevékenységekkel összefüggõ közigazgatási hatósági
eljárásokban,

g) eljárás azon beépített tûzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben, amelyek tervezése és
kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körûen nem szabályozott.

(3) A Kormány elsõ fokú tûzvédelmi hatóságként a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot (Budapesten a Fõvárosi
Tûzoltóparancsnokságot) jelöli ki a hegesztõk és az építõipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzõk,
az „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba sorolt anyagok tárolását vagy feldolgozását, technológiai felhasználását
végzõk, a propán-bután gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzõk, továbbá a propán-bután gáz üzemû targoncák
kezelõi, az üzemanyagtöltõ-állomások üzemviteli dolgozói, valamint a tûzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzõk
tûzvédelmi szakvizsgáztatásával összefüggõ oktatásszervezõi és tûzvédelmi szakvizsgáztatási tevékenységekkel
összefüggõ közigazgatási hatósági eljárásokban.

(4) A Kormány elsõ fokú tûzvédelmi hatóságként az (1) bekezdésben meghatározott esetekben az Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság Repülõtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóságát (a továb biak ban: RKI) jelöli ki
a) a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülõtér tûzvédelmi ügyeiben, valamint
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b) a polgári repülõterek beépített tûzjelzõ, tûzoltó berendezések létesítési, átalakítási, bõvítési és használatbavételi
ügyeiben.

2.  § (1) A Kormány másodfokú tûzvédelmi hatóságként az 1.  § (1) bekezdésében meghatározott esetekben a megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatóját, a fõváros területén és az 1.  § (3) és (4) bekezdésében meghatározott
esetekben az OKF-et jelöli ki.

(2) Az 1.  § (2) bekezdésében meghatározott esetekben a Kormány másodfokú tûzvédelmi hatóságként a katasztrófák
elleni védekezésért felelõs minisztert jelöli ki.

3.  § (1) A Kormány elsõ fokú tûzvédelmi szakhatóságként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a hivatásos
önkormányzati tûzoltóságot jelöli ki.

(2) A Kormány elsõ fokú tûzvédelmi szakhatóságként az RKI-t jelöli ki a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülõteret érintõ
közigazgatási hatósági eljárásokban.

(3) A Kormány elsõ fokú tûzvédelmi szakhatóságként a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményei
vonatkozásában az OKF-et jelöli ki a tûzvédelmi elõ írások érvényesülése kérdésében a beruházási és felújítási
munkálatokkal kapcsolatos tervek engedélyeztetése, valamint a használatbavételi eljárások során.

(4) A Kormány a másodfokú tûzvédelmi szakhatóságként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatóját jelöli ki.

(5) A Kormány – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – másodfokú tûzvédelmi szakhatóságként az OKF-et jelöli ki
a) a fõváros területén,
b) azokban az ügyekben, ahol az RKI elsõ fokú tûzvédelmi szakhatóságként járt el, valamint
c) azokban az ügyekben, ahol a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója elsõ fokú tûzvédelmi

szakhatóságként járt el.
(6) A Kormány másodfokú tûzvédelmi szakhatóságként a (3) bekezdésben meghatározott esetekben a katasztrófák elleni

védekezésért felelõs minisztert jelöli ki.

4.  § (1) A Magyar Honvédség, a honvédelemért felelõs miniszter közvetlen irányítása, fenntartói irányítása, valamint közvetlen 
felügyelete alá tartozó szervezetek elhelyezését szolgáló létesítmények tekintetében, az 1.  § (1) bekezdése, valamint
az 1.  § (2) bekezdés b) és g) pontja vonatkozásában tûzvédelmi hatóságként elsõ fokon, országos ille té kességgel
a Honvédelmi Minisztérium Központi Ellenõrzési és Hatósági Hivatal, másodfokon, országos ille té kességgel
a honvédelemért felelõs miniszter jár el.

(2) A Kormány a Magyar Honvédség, a honvédelemért felelõs miniszter közvetlen irányítása, fenntartói irányítása,
valamint közvetlen felügyelete alá tartozó szervezetek elhelyezését szolgáló létesítmények tekintetében
– a tûzvédelmi elõ írások érvényesülése kérdésében a beruházási és felújítási munkálatokkal kapcsolatos tervek
engedélyeztetése, a használatbavételi, valamint az üzemeltetés-engedélyezési eljárások során – elsõ fokú tûzvédelmi
szakhatóságként, országos ille té kességgel a Honvédelmi Minisztérium Központi Ellenõrzési és Hatósági Hivatalt,
másodfokon, országos ille té kességgel a honvédelemért felelõs minisztert jelöli ki.

5.  § (1) A Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  szóló tör vény szerinti
szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – az OKF-et jelöli ki a Ttv.
12.  § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységek, valamint a Ttv. 46/A.  §-a szerinti tûzvédelmi szakértõi
tevékenység tekintetében.

(2) A Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  szóló tör vény szerinti
szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot (Budapesten a Fõvárosi
Tûzoltóparancsnokságot) jelöli ki a hegesztõk és az építõipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzõk,
az „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba sorolt anyagok tárolását vagy feldolgozását, technológiai felhasználását
végzõk, a propán-bután gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzõk, továbbá a propán-bután gáz üzemû targoncák
kezelõi, az üzemanyagtöltõ-állomások üzemviteli dolgozói, valamint a tûzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzõk
tûzvédelmi szakvizsgáztatásával összefüggõ oktatásszervezõi és tûzvédelmi szakvizsgáztatási tevékenységek
tekintetében.
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6.  § A Nemzeti Közlekedési Hatóságról  szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 8/B.  § (2) bekezdés b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(A Kormány a polgári repülõtér létesítésére és fejlesztésére irányuló eljárásban, valamint az állami repülõtér létesítésére és
fejlesztésére irányuló eljárásban)
„b) a katasztrófa- és tûzvédelemmel összefüggõ létesítési és használati szabályoknak  való megfelelés kérdésében
az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság Repülõtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóságát,”
(szakhatóságként jelöli ki.)

7.  § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
(2) A 6.  § és a 7.  § (3) bekezdése az e rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. Ez a bekezdés

a hatálybalépését követõ második napon hatályát veszti.
(3) Hatályát veszti a tûzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekrõl és a tûzvédelmi hatósági tevékenység részletes

szabályairól  szóló 79/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 262/2009. (XI. 26.) Korm. rendelete
a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól  szóló
94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a hulladékgazdálkodásról  szóló 2000. évi XLIII. törvény 59.  §-a (1) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1.  § A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól  szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet
(a továb biak ban: Cskr.) 2.  § (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, továbbá a 2.  §
(1) bekezdése a következõ f)–h) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„e) gyártó: a csomagolt termék Hgt. szerinti gyártója;
f) nehézfém: az ólom, a kadmium, a higany és a hat vegyértékû króm;
g) nehézfém szándékos hozzáadása: valamely nehézfémet tartalmazó anyag szándékos felhasználása egy csomagolás
vagy csomagolási összetevõ kialakításában, ahol annak jelenléte kívánatos a végsõ csomagolásban vagy csomagolási
összetevõben egy meghatározott jellemzõ, megjelenés vagy minõség biztosítása érdekében, ide nem értve
a csomagolóanyagok javításához nyersanyagként alkotóelemeiben nehézfémet is tartalmazó újrafeldolgozott anyag
felhasználását;
h) nehézfém véletlen jelenléte: a nehézfém csomagolásban vagy annak összetevõjében nem szándékos hozzáadás
következtében  való jelenléte.”

2.  § A Cskr. 3.  § (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom nem terjed ki:]
„c) a mûanyag rekesz,  illetve raklap (6) bekezdés szerinti javítására és újrafeldolgozására.”

3.  § (1) A Cskr. 3.  §-ának (6)–(8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A mûanyag rekesz,  illetve raklap javítására és újrafeldolgozására az (1) bekezdés szerinti tilalom akkor nem áll
fenn, ha
a) csomagolási hulladéknak minõsülõ mûanyag rekesz,  illetve raklap kerül felhasználásra,
b) az e célból felhasznált egyéb anyag mûszakilag szükséges mértékû, de legfeljebb az új rekesz,  illetve raklap
tömegének 20%-át nem haladja meg, és
c) nehézfém szándékos hozzáadására nem kerül sor.
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(7) A gyártó a (6) bekezdés szerinti megjavított vagy újrafeldolgozott, az (1) bekezdésben meghatározott határértéket
meghaladó mértékû nehézfémet tartalmazó mûanyag rekeszt,  illetve raklapot tartós és jól látható módon
a nehézfémtartalomra utaló azonosító jelzéssel látja el.
(8) A gyártó,  illetve a forgalmazó biztosítja, hogy a (7) bekezdés szerinti azonosító jelzéssel ellátott mûanyag rekeszek
és raklapok olyan elosztó, visszavételi és újrahasználati,  illetve hasznosító rendszerben kerüljenek felhasználásra, ahol
élettartamuk alatt a rendszerben maradásuk 90%-os arányban biztosított.”

(2) A Cskr. 3.  §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A gyártó az újra nem használt, az (1) bekezdésben meghatározott határértéket meghaladó mértékû nehézfémet
tartalmazó mûanyag rekeszt,  illetve raklapot a (6) bekezdés szerint újrafeldolgozza, vagy ártalmatlanításáról
gondoskodik.”

4.  § A Cskr. az „Eljáró hatóságok” alcímet megelõzõen a következõ 12/A.  §-sal egészül ki:
„12/A.  § (1) A gyártó az általa visszavett, újrahasznált, újrafeldolgozott,  illetve ártalmatlanított, a 3.  § (1) bekezdésében
meghatározott határértéket meghaladó mértékû nehézfémet tartalmazó mûanyag rekeszt,  illetve raklapot
nyilvántartja.
(2) A gyártó az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás alapján tárgyévet követõ év január 31-ig adatot szolgáltat
a Fõfelügyelõség részére a 2009/292/EK bizottsági határozatnak  való megfelelésrõl, így az évente forgalomba hozott,
visszavett, újrahasznált, újrafeldolgozott,  illetve ártalmatlanított mûanyag rekesz,  illetve raklap mennyiségrõl, a 3.  §
(8) szerinti rendszer mûködésérõl és annak változásáról, továbbá a nevében eljáró meghatalmazott képviselõje
személyét érintõ esetleges változásokról.
(3) A gyártó az (1) bekezdés szerinti nyilvántartását négy éven keresztül köteles megõrizni.”

5.  § A Cskr. 14.  § (5) bekezdésének f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak  való megfelelést szolgálja:)
„f) A Bizottság 2009/292/EK határozata (2009. március 24.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról  szóló
94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott nehézfém-koncentráció határértéktõl a mûanyag
rekeszek és a mûanyag raklapok esetében  való eltérés feltételeinek meghatározásáról,”

6.  § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.
(2) A Cskr. 3.  §-ának (1) bekezdésében „az ólom, kadmium, higany és króm (VI) (a továb biak ban együtt: nehézfém)”

szövegrész helyébe „a nehézfém” szöveg lép.
(3) A Cskr. 14.  §-ának (4) bekezdése hatályát veszti.
(4) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 16. napon hatályát veszti.
(5) Ez a rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékról  szóló 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben

meghatározott nehézfém-koncentráció határértéktõl a mûanyag rekeszek és a mûanyag raklapok esetében  való
eltérés feltételeinek meghatározásáról  szóló, 2009. március 24-i 2009/292/EK bizottsági határozat végrehajtását
szolgálja.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelete
a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletérõl  szóló
155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Rendõrségrõl  szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100.  § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1.  § A polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletérõl  szóló 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet (a továb biak ban: R.)
3.  §-a a következõ 21. ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában]
„21. termék-megfelelõségi nyilatkozat: a gyártónak, az importõrnek vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett
meghatalmazott képviselõjének arra vonatkozó írásbeli nyilatkozata, hogy a pirotechnikai termék megfelel
a jogszabályban megállapított alapvetõ biztonsági követelményeknek, és forgalomba hozatali feltételeknek.”

2.  § (1) Az R. 4.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Engedély gazdálkodó szervezet részére adható. Magánszemély csak játékos pirotechnikai terméket, valamint
– a 25.  §-ban és a 30.  § (2) bekezdésében meghatározottak szerint – kis és közepes tûzijáték terméket (a közepes
tûzijáték termékek esetében a bombák, a „tûzijáték bombák mozsarakban” és a római gyertya kivételével) birtokolhat,
tárolhat, és használhat fel. Magánszemély petárdát nem birtokolhat.”

(2) Az R. 4.  § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A pirotechnikai tevékenység helye szerint ille té kes megyei (fõvárosi) rend õr-fõkapitányság (a továb biak ban:
engedélyezõ hatóság) a pirotechnikai gyártási, állandó és ideiglenes tárolási engedélyeket a tevékenység helye szerint 
ille té kes helyi önkormányzat (Budapesten a kerületi önkormányzat) jegyzõjének tájékoztatás céljából megküldi.”

3.  § Az R. 8.  § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az engedélyes örököse,  illetve a jogutód a rend õrség által zárolt pirotechnikai terméket arra jogosult részére
az üzletek mûködésének rendjérõl, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek
végzésének feltételeirõl  szóló jogszabály rendelkezéseinek meg fele lõen értékesítheti,  illetve megsemmisítését
kezdeményezheti.”

4.  § Az R. 12.  §-t megelõzõ alcíme helyébe a következõ alcím lép:

„A pirotechnikai termék gyártásának és megsemmisítésének engedélyezése”

5.  § Az R. a 13.  §-t köve tõen a következõ 13/A.  §-sal egészül ki:
„13/A.  § (1) Engedély kizárólag megsemmisítési tevékenységre is adható. A megsemmisítési engedély iránti
kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmet benyújtó gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét, adószámát, cégszerû aláírását,
b) a tevékenység végzésének és a pirotechnikai termékek tárolásának pontos helyét (település, utca, házszám vagy
helyrajzi szám),
c) a megsemmisítés elvégzésére szolgáló terület alaprajzát,
d) a megsemmisítés végrehajtásának mûszaki leírását,
e) a tervezett õrzésvédelmi és biztonsági intézkedések leírását.
(2) Pirotechnikai termék,  illetve e termékbõl származó robbanóanyagnak vagy pirotechnikai elegynek minõsülõ
anyagok megsemmisítésére külön engedély nélkül olyan gazdálkodó szervezet jogosult, amely
a) robbanóanyag megsemmisítésre jogosult, vagy
b) felelõs pirotechnikust alkalmaz, rendelkezik pirotechnikai termék gyártására vonatkozó engedéllyel, és rendelkezik 
kijelölt megsemmisítõ térrel.
(3) A megsemmisítési tevékenységet végzõ köteles
a) a birtokában lévõ, megsemmisítésre váró anyagokról naprakész nyilvántartást vezetni, és azt a nyilvántartás
felvételétõl számított öt éven át megõrizni akkor is, ha befejezte tevékenységét;
b) a megsemmisítési tevékenység megindítását és a felelõs pirotechnikus személyének megváltozását,  illetve
tevékenységének két hónapon túli szüneteltetését az engedélyezõ hatóságnak haladéktalanul bejelenteni;
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c) a megsemmisítési tevékenység megszüntetése esetén a tevékenység megszüntetését nyolc napon belül
az engedélyezõ hatóságnak írásban bejelenteni.”

6.  § Az R. a következõ 15.  §-sal egészül ki:
„15.  § A Magyar Köztársaságban pirotechnikai termék akkor is forgalomba hozható, ha az rendelkezik
termék-megfelelõségi nyilatkozattal, és az MSZ EN 14035 számú szabványsorozattal egyenértékû eljárásban
vizsgálták és tanúsították.”

7.  § Az R. 17.  § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A forgalmazási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell]
„a) a kérelmet benyújtó gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét, adószámát, cégszerû aláírását;”

8.  § Az R. 18.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A játékos pirotechnikai,  illetve a kis és a közepes tûzijáték termékek év végi forgalmazásához kapcsolódó tárolás
a 3. számú mellékletben meghatározott átmeneti tárolóhelyre engedélyezhetõ, legfeljebb egy hónap idõtartamra.”

9.  § (1) Az R. 21.  § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A tárolási (bértárolási) engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell]
„a) a kérelmet benyújtó gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét, adószámát, cégszerû aláírását;”

(2) Az R. 21.  § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A tárolási engedély iránti kérelemhez mellékelni kell]
„a) a (4) bekezdésben meghatározott esetek kivételével a bérleti szerzõdés hiteles másolatát, ha a tárolásra szolgáló
létesítményt a kérelmet benyújtó gazdálkodó szervezet bérleti jogviszony alapján használja;”

(3) Az R. 21.  §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre változik:
„(4) A tárolásra szolgáló létesítmény tulajdonjogát vagy használati jogát a kérelmet benyújtó gazdálkodó szervezet
igazolja a kérelem benyújtásakor. Ha a kérelmezõ gazdálkodó szervezet a tulajdonjogát vagy használati jogát nem
igazolja, az engedélyezõ hatóság az engedély iránti kérelem elbírálásához adatszolgáltatás iránti kérelemmel
fordulhat a tulajdonjogról és használati jogról nyilvántartást vezetõ hatósághoz.”

10.  § Az R. 21/A.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A játékos pirotechnikai,  illetve a kis és a közepes tûzijáték termékek (a közepes tûzijáték termékek esetében
a bombák, a „tûzijáték bombák mozsarakban” és a római gyertya kivételével) forgalmazásához – december 28.
és 31. közötti idõszakban – a tárolás átmeneti tárolóhelyre (építmény, konténer) is engedélyezhetõ, feltéve, hogy
õrzésükrõl meg fele lõen gondoskodnak. Az eladásra szolgáló helyen – üzlethelyiség kivételével – lehetõség szerint
mintadarabok, hatóanyag nélküli termékek,  illetve termékismertetõk legyenek. A forgalmazó köteles a vásárlókat
a térítésmentes visszavétel lehetõségérõl (hely, idõpont és elérhetõség feltüntetésével) jól látható helyen írásban
tájékoztatni.”

11.  § (1) Az R. 22.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A felhasználási engedély iránti kérelmet a felhasználás megkezdését megelõzõen 10 munkanappal be kell
nyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmet benyújtó gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét, adószámát, cégszerû aláírását;
b) a felhasználásra kerülõ pirotechnikai termék megnevezését, kaliberét, pirotechnikai osztályba sorolásának számát,
UN számát, mennyiségét;
c) a felhasználás pontos helyét és idõtartamát;
d) a felhasználás során tervezett biztonsági intézkedéseket;
e) a felelõs, valamint a tevékenységben részt vevõ valamennyi pirotechnikus természetes személyazonosító adatait,
lakóhelyét, állampolgárságát, pirotechnikai és tûzvédelmi szakvizsga bizonyítványának számát, érvényességi idejét,
továbbá a felhasználással érintett, lezárt területen tevékenységet végzõ segítõk természetes személyazonosító
adatait;
f) a helyszínre szállítás módját.”
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(2) Az R. 22.  § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A felhasználási engedély iránti kérelemhez mellékelni kell]
„a) a pirotechnikai tevékenységgel érintett terület méretarányos helyszínrajzát, külön megjelölve a telepítés helyét,
a védõ-,  illetve a lezárandó területet;”

12.  § Az R. 23.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„23.  § A pirotechnikai termék felhasználásának engedélyezésére irányuló közigazgatási hatósági eljárásban
az ügyintézési határidõ 10 munkanap, amely nem hosszabbítható meg.”

13.  § Az R. 25.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„25.  § Kis és közepes tûzijáték termék (a közepes tûzijáték termékek esetében a bombák, a „tûzijáték bombák
mozsarakban” és a római gyertya kivételével) december 31-én 18 órától január 1-jén 6 óráig engedély hiányában is
felhasználható.”

14.  § Az R. 26.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, ezzel egyidejûleg a következõ (5) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) A játékos pirotechnikai termék nyilvános rendezvény keretében történõ felhasználását – december 31-én 18 óra és 
január 1-jén 6 óra közötti idõszak kivételével – a tevékenység megkezdése elõtt öt munkanappal írásban be kell
jelenteni a tevékenység helye szerint ille té kes rend õrkapitányságon. A bejelentésnek tartalmaznia kell:
a) a bejelentést tevõ nevét, székhelyét;
b) a felhasználásra kerülõ pirotechnikai termék megnevezését, kaliberét, pirotechnikai osztályba sorolásának számát,
UN számát, mennyiségét;
c) a felhasználás pontos helyét és idõtartamát;
d) a felhasználás során tervezett biztonsági intézkedéseket;
e) a 27.  § (1) bekezdésében nevesített helyszínek esetében a felelõs pirotechnikus természetes személyazonosító
adatait, lakóhelyét, állampolgárságát, pirotechnikai és tûzvédelmi szakvizsga bizonyítványának számát, érvényességi
idejét.
(5) Ha a bejelentés alapján a jogszabályok elõ írásainak megfelelõ, biztonságos felhasználás és tárolás feltételei nem
biztosítottak, a felhasználás megkezdése elõtt legalább két munkanappal a tevékenység végzését a felhasználás helye
szerint ille té kes rend õrkapitányság megtiltja.”

15.  § Az R. 28.  § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A bejelentésnek tartalmaznia kell]
„a) a tevékenységet végzõ gazdálkodó szervezet megnevezését, székhelyét, adószámát, cégszerû aláírását,
a kereskedelmi megbízott természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét, állampolgárságát;”

16.  § A Rendõrség szerveirõl és a Rendõrség szerveinek feladat- és hatáskörérõl  szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet
14/A.  §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A pirotechnikai tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásban a 4. mellékletben meghatározott szakhatóság
a kérelmet benyújtó gazdálkodó szervezet részére elõ ze tes szakhatósági állásfoglalást ad ki, amely a pirotechnikai
tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásban akkor használható fel, ha a gazdálkodó szervezet a pirotechnikai
tevékenység engedélyezése iránti kérelmét az elõ ze tes szakhatósági állásfoglalás kiadását követõ tizenkét
munkanapon belül benyújtja.”

17.  § (1) Az R. 2. számú melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.
(2) Az R. 3. számú melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.
(3) Az R. 5. számú melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

18.  § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.
(2) E rendelet 19.  § (2) bekezdés b) pontja 2010. január 1-jén lép hatályba.
(3) Az R. e rendelettel módosított rendelkezéseit a hatálybalépését köve tõen indult vagy megismételt eljárásokban kell

alkalmazni.
(4) Ez a rendelet 2010. július 1-jén hatályát veszti.
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19.  § (1) Az R.
a) 1.  §-ában a „felügyeletére” szövegrész helyébe az „ellenõrzésére” szöveg;
b) 3.  § 5., 7., 8. és 10. pontjában, valamint 2. számú melléklet 4. pont c) alpontjában az „MSZ EN 14035/2004”

szövegrész helyébe az „MSZ EN 14035” szöveg;
c) 4.  § (4) bekezdésében, 20.  § (2) bekezdés a) pontjában, valamint 21.  § (2) bekezdés c) pontjában a „kérelmezõ”

szövegrész helyébe a „kérelmet benyújtó gazdálkodó szervezet” szöveg, a 12.  § (1) bekezdés a) pontjában
a „kérelmezõ” szövegrész helyébe a „kérelmet benyújtó” szöveg;

d) 6.  § (2) bekezdésében az „Az ellenõrzés” szövegrész helyébe az „A hatósági ellenõrzés” szöveg, 16.  §
(2) bekezdésében az „ellenõrzésére” szövegrész helyébe a „hatósági ellenõrzésére” szöveg;

e) 8.  § (2) bekezdésében az „a pirotechnikai tevékenység helye szerint ille té kes megyei (fõvárosi)
rend õr-fõkapitányságnál (a továb biak ban: engedélyezõ hatóság)” szövegrész helyébe az „az engedélyezõ
hatóságnál” szöveg;

f) 12.  § (2) bekezdésében és 21.  § (4) bekezdésében a „bányahatóság” szövegrész helyébe a „bányakapitányság”
szöveg;

g) 13.  § b) pontjában, a 19.  § c) pontjában a „kettõ” szövegrész helyébe a „két” szöveg, 13.  § c) pontjában és 19.  §
d) pontjában a „nyolc napon belül az engedélyt az engedélyezõ hatóságnak megküldeni” szöveg helyébe
a „tevékenység megszüntetését nyolc napon belül az engedélyezõ hatóságnak írásban bejelenteni” szöveg;

h) 14.  § (2) bekezdésében az „a gazdasági és közlekedési miniszter” szövegrész helyébe az „az iparügyekért felelõs
miniszter” szöveg;

i) 16.  § (1) bekezdésében az „az Országos Rendõr-fõkapitányság” szövegrész helyébe az „a rend õrség” szöveg;
j) 26.  § (2) bekezdésében, valamint 30.  § (2) bekezdésében a „bruttó tömegig” szövegrész helyébe a „nettó

hatóanyag-tartalomig” szöveg;
k) 30.  §-át megelõzõ alcímben, valamint a 30.  § (1) bekezdésében a „termékre (a bombák, a tûzijáték bombák

mozsarakban, és” szövegrész helyébe a „termékre (a közepes tûzijáték termékek esetében a bombák, a „tûzijáték
bombák mozsarakban” és” szöveg, 30.  § (2) bekezdésében, valamint a 31.  § (3) bekezdésében a „terméket
(a bombák, a tûzijáték bombák mozsarakban, és” szövegrész helyébe a „terméket (a közepes tûzijáték termékek
esetében a bombák, a „tûzijáték bombák mozsarakban” és” szöveg, 30.  § (3) bekezdésében, a 31.  § (1) és
(2) bekezdésében a „termék (a bombák, a tûzijáték bombák mozsarakban, és” szövegrész helyébe a „termék
(a közepes tûzijáték termékek esetében a bombák, a „tûzijáték bombák mozsarakban” és” szöveg;

l) 32.  § (1) bekezdésében az „A (2)–(6)” szövegrész helyébe az „a (2)–(6)” szöveg;
m) 2. számú melléklet 4. pont c) alpontjában az „(I. vagy II. osztály)” szövegrész helyébe az „(I., II. vagy III. osztály)”

szöveg;
n) 5. számú melléklet 8. pontjában az „az ille té kes rend õrhatósággal” szövegrész helyébe az „a rend õrséggel”

szöveg, 41. pontjában a „(függetlenül, hogy milyen a szélirány)” szövegrész helyébe az „(a széliránytól
függetlenül, ha a szél sebessége a kilövés irányától a pirotechnikai terméket a biztonsági távolságon kívülre
eltéríti)” szöveg

lép.
(2) Hatályát veszti az R.

a) 6.  § (1) bekezdése, 12.  § (3) bekezdése, 24.  §-a, 30.  § (4) bekezdése, valamint 2. számú melléklet 4. pont h) alpontja;
b) 10.  §-a;
c) 11.  § (1) bekezdésének utolsó mondata, 16.  § (2) bekezdésében az „ , a fogyasztóvédelemrõl  szóló 1997. évi

CLV. törvény (a továb biak ban: Fgytv.), valamint az eljárásukra irányadó más jogszabályok alapján” szövegrész,
valamint az 5. számú melléklet 51. pontjának utolsó mondata.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelethez

1. Az R. 2. számú melléklet 4. pontjának bevezetõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Az I–III. és V. pirotechnikai osztályba sorolt, belföldi forgalmazásra szánt pirotechnikai terméket, vagy e pirotechnikai
termék legkisebb egységcsomagját magyar nyelvû, közérthetõ és jól olvasható címkével kell a terméktõl
elválaszthatatlan módon ellátni, amely legalább a következõket tartalmazza:”

2. Az R. 2. számú melléklet 5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. A IV. pirotechnikai osztályba sorolt, belföldi forgalmazásra szánt pirotechnikai terméket a 4. pont a)–g) alpontban
meghatározott adatokat tartalmazó felirattal kell ellátni,  illetve a pirotechnikai termék fajtájától függõen a kalibert
(átmérõt) is fel kell tüntetni, ha az a termékre jellemzõ.”

3. Az R. 2. számú melléklete a következõ 6. ponttal egészül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi 6. pont számozása 7. pontra
módosul:
„6. A nem belföldi forgalmazásra szánt pirotechnikai terméknek, vagy – bontatlan gyûjtõcsomagolás esetén –
a gyûjtõcsomagolásnak a 4. pont a)–e) alpontban meghatározott adatokat,  illetve a pirotechnikai termék fajtájától
függõen a kalibert (átmérõt) tartalmazó felirattal kell rendelkeznie.”

2. melléklet a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelethez

1. Az R. 3. számú melléklet 1. pont a) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Pirotechnikai termék tárolható]
„a) robbanóanyag raktározására alkalmas helyiségben (ha egyidejûleg ott robbanóanyagot nem tárolnak és a hely
robbanóanyagtól mentesítése megtörtént),”

2. Az R. 3. számú melléklet 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. A pirotechnikai termék tárolására szolgáló építményt,  illetve szabadteret úgy kell kialakítani, hogy légterében
a robbanóanyag, a pirotechnikai termék,  illetve az „A”, „B” tûzveszélyességi osztályú anyag üzemzavar, vagy
elõrelátható meghibásodás esetén is legfeljebb veszélytelen módon lehet jelen.”

3. Az R. 3. számú melléklet 6. pont j) és k) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Konténerre, mint átmeneti tárolóhelyre vonatkozó speciális rendelkezések:]
„j) Az elárusítóhelynek fedettnek kell lenni.
k) A konténernél legalább két darab 55A és 233B jelû vizsgálati egységtûz oltására alkalmas tûzoltó készüléket kell
készenlétben tartani. Az 55A és 233B jelû vizsgálati egységtûz oltására alkalmas tûzoltó készülék helyettesíthetõ két
darab legalább 34A és 233B jelû vizsgálati egységtûz oltására alkalmas tûzoltó készülékkel.”

3. melléklet a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelethez

1. Az R. 5. számú melléklet 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. A pirotechnikus a tevékenysége során felelõsségteljes magatartást köteles tanúsítani, és a pirotechnikai
tevékenységet nem kezdheti meg,  illetve nem végezheti tudatmódosító szer (alkohol, gyógyszer, élénkítõ vagy bódító 
hatású anyag) által befolyásolt állapotban.”

2. Az R. 5. számú melléklet 6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. A pirotechnikus a megrendelõvel közli az általa kijelölt lezárandó terület (mûködtetési terület) határait és közösen,
megegyezésük szerint gondoskodnak arról, hogy a mûködtetési területen lehetõleg ne legyen potenciális
veszélyforrás. Amikor a telepítés és a mûködtetés nem egy napon kerül lebonyolításra, a telepítés kezdete és
a termékek élesítése közötti idõszakra a felelõs pirotechnikus a mûködtetési területnél kisebb lezárandó területet is
meghatározhat. Ez esetben a telepítés kezdetétõl a lezárt terület folyamatos õrzésérõl gondoskodni kell.”

3. Az R. 5. számú melléklet 37. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„37. A mûködtetési területen – a mûködtetés során – az indítást végzõ személyzet kivételével más személy nem
tartózkodhat. Az indítás elõtt az indítást végzõ meggyõzõdik arról, hogy illetéktelen személyek nem tartózkodnak
a mûködtetési területen.”

(4) Az R. 5. számú melléklet 47. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„47. A felhasználás során indított, de el nem mûködött (állva maradt) pirotechnikai terméket össze kell gyûjteni,
az eredetileg nem izzógyújtóval szerelt termékrõl az izzógyújtót le kell szerelni, és külön-külön tároló eszközbe kell
tenni. Az el nem mûködött pirotechnikai termékek összegyûjtése után lehet a felszerelést visszabontani.”
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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 162/2009. (XI. 26.) FVM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az ültetvények korszerûsítéséhez, telepítéséhez 
nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl  szóló 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § a) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1.  § (1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az ültetvények korszerûsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl  szóló 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet (a továb biak ban: R.) 4.  § (1) bekezdés a) pontja 
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Támogatás igénybevételére jogosult a mezõgazdasági termelõ (a továb biak ban: ügyfél), ha]
„a) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK
tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról  szóló,
2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. Melléklete szerinti – az adózás rendjérõl
 szóló 2003. évi XCII. törvény 16.  § (3) bekezdés d) pontja alapján az állami adóhatósághoz bejelentett – 01.2. Évelõ
növény termesztése,  illetve 01.5. Vegyes gazdálkodás alágazatba tartozó tevékenységet végez,”

(2) Az R. 4.  § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az ügyfél köteles]
„a) az 5.  § (6) bekezdés a)–d) és f)–h) pontjaiban foglalt tevékenységeket a támogatási határozat közlésétõl számított
24 hónapon belül befejezni;”

2.  § Az R. 9.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha az ügyfél a 4.  § (7) bekezdés c) pontjában meghatározott képzési kötelezettségének nem tesz eleget,
a támogatási összeget 20%-kal csökkenteni kell, kivéve, ha a támogatási határozat közlését követõ harmincadik nap
és az utolsó kifizetési kérelem benyújtási idõszak elsõ napját megelõzõ harmincadik nap közötti idõszakban nem volt
képzés.”

3.  § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Az R. – e rendelet 1.  § (2) bekezdésével módosított – 4.  § (7) bekezdés a) pontját a folyamatban lévõ ügyekben is

alkalmazni kell.
(3) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás

mezõgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl
 szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet [a továb biak ban: 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet] – e rendelet 4.  §-ával
módosított – 6.  § (1) bekezdés b) pontját, 7.  § (2) bekezdés c) pontját, valamint az 1. számú mellékletét a 2009.
november 1-je után benyújtott támogatási kérelmekre is alkalmazni kell.

(4) Hatályát veszti az R. 6.  § (1) bekezdése, valamint a 6.  § (2) bekezdés m) pontja.

4.  § (1) A 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet 6.  § (1) bekezdés b) pontjának bevezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alapján igényelhetõ támogatás összege támogatási kérelem benyújtási idõszakonként:]
„b) a 3.  § b) pont ba) alpontjában meghatározott célterületekre irányuló tevékenységhez kapcsolódóan legalább
3 000 eurónak megfelelõ forint, de legfeljebb 1 200 000 eurónak megfelelõ forint, az alábbi öntözési technológiákra
vonatkozó támogatási határértékek figye lembe véte lével:”
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(2) A 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet 7.  § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A támogatási kérelemhez általánosan benyújtandó dokumentumok:]
„c) engedélyköteles beruházás esetén az engedélyezési terv hiteles másolata vagy ennek hiányában a 4. számú
mellékletben meghatározott minimális adattartalommal rendelkezõ terv hiteles másolata; nem engedélyköteles
beruházás esetén a 4. számú mellékletben meghatározott minimális adattartalommal rendelkezõ terv hiteles
másolata.”

(3) A 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

5.  § Az 1–2.  §, a 3.  § (4) bekezdése, valamint a 4.  § az e rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. E § az
e rendelet hatálybalépését követõ második napon hatályát veszti.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 162/2009. (XI. 26.) FVM rendelethez
„1. számú melléklet a 34/2008. (III. 27.) FVM rendelethez

Támogatható tevékenységek és elszámolható kiadásai
(A referencia rendszer nettó árakat tartalmaz)

Segédlet struktúra

Tevékenység
kódja

Tevékenység megnevezése
Maximális

elszámolható
kiadás

Kiadás
mértékegysége

A) 1. célterület: A külterületen a vízrendezés közösségi beruházásai, vízkárelhárítás, belvízvédelem

1. Csatornák, medrek létrehozása, kapacitásbõvítése, felújítása
1.1. Földmedrû csatornák építése, kapacitásbõvítése, felújítása

1.1.1. Csatorna, kisvízfolyás mederépítése

Normál vezetésû csatorna
11010 1,0–6,0 m2 engedély szerinti szelvényterület 7 200 Ft/fm
11020 6,1–12,0 m2 engedély szerinti szelvényterület 13 500
11030 12,1–18,0 m2 engedély szerinti szelvényterület 18 000
11229 18,1 m2 engedély szerinti szelvényterülettõl 27 000

Magasvezetésû csatorna
11040 1,0–6,0 m2 engedély szerinti szelvényterület 10 800 Ft/fm
11050 6,1–12,0 m2 engedély szerinti szelvényterület 27 000
11231 12,1 m2 engedély szerinti szelvényterülettõl 35 000

1.1.2. Csatorna, kisvízfolyás meder szelvénybõvítése

11060 1,0–6,0 m2 bõvítés utáni szelvényterület 6 030 Ft/fm
11070 6,1–12,0 m2 bõvítés utáni szelvényterület 11 340
11080 12,1–18,0 m2 bõvítés utáni szelvényterület 15 120
11232 18,1 m2 bõvítés utáni szelvényterülettõl 19 510

1.1.3. Csatorna, kisvízfolyás meder felújítás

11090 1,0–6,0 m2 engedély szerinti szelvényterület 5 040 Ft/fm
11100 6,1–12,0 m2 engedély szerinti szelvényterület 9 450
11110 12,1–18,0 m2 engedély szerinti szelvényterület 12 600
11233 18,1 m2 engedély szerinti szelvényterülettõl 15 000
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1.1.4. Csatorna, kisvízfolyás meder elfajulás elleni védelme, mederburkolat helyreállítása

11120 Monolit beton 16 650 Ft/m2

11130 Burkolatépítés 40 × 40 × 10 cm-es mederlappal 5 670
11140 Burkolatépítés 40 × 40 × 5 cm-es mederlappal 4 050

1.2. Meglévõ földmedrû csatornák burkolása
1.2.1. Elõregyártott mederlap burkolattal

Magas vezetésû
11150 1,01–6,0 m2 szelvényterület 75 600 Ft/fm
11160 6,1–12 m2 szelvényterület 116 010
11234 12,1 m2 szelvényterülettõl 135 600

Mély vezetésû
11170 1,1–6,0 m2 szelvényterület 50 040 Ft/fm
11180 6,1–12,0 m2 szelvényterület 69 075
11190 12,1–18,0 m2 szelvényterület 99 225
11235 18,1 m2 szelvényterülettõl 122 600

1.2.2. Monolit (helyszíni) beton burkolattal

Magas vezetésû
11200 1,01–6,0 m2 szelvényterület 47 835 Ft/fm
11210 6,1–12,0 m2 szelvényterület 72 720
11236 12,1 m2 szelvényterülettõl 101 300

Mély vezetésû
11220 1,1–6,0 m2 szelvényterület 29 790 Ft/fm
11230 6,1–12,0 m2 szelvényterület 43 200
11240 12,1–18,0 m2 szelvényterület 57 600
11237 18,1 m2 szelvényterülettõl 72 900

1.2.3. Fólia burkolattal

Magas vezetésû
11250 1,01–6,0 m2 szelvényterület 23 040 Ft/fm
11260 6,1–12,0 m2 szelvényterület 28 800

1.2.4. Elõregyártott elemmel

11270 1,1–6,0 m2 szelvényterület 48 000 Ft/fm
11280 6,1–12,0 m2 szelvényterület 60 000
11290 12,1–18,0 m2 szelvényterület 155 000

1.3. Burkolt csatornák építése, felújítása és kapacitás bõvítése
1.3.1. Burkolt csatornák építése

1.3.1.1. Elõre gyártott mederlap burkolattal

Magas vezetésû
11300 1,1–6,0 m2 szelvényterület 86 400 Ft/fm
11310 6,1–12,0 m2 szelvényterület 142 830
11238 12,01 m2 szelvényterülettõl 178 010

Mély vezetésû
11320 1,01–6,0 m2 szelvényterület 52 200 Ft/fm
11330 6,1–12,0 m2 szelvényterület 73 125
11239 12,1 m2 szelvényterülettõl 119 240

1.3.1.2. Monolit (helyszíni) beton burkolattal

Magas vezetésû
11340 1,1–6,0 m2 szelvényterület 56 025 Ft/fm
11350 6,1–12,0 m2 szelvényterület 99 495
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Mély vezetésû
11360 1,0–6,0 m2 szelvényterület 31 950 Ft/fm
11370 6,1–12,0 m2 szelvényterület 47 250

1.3.1.3. Fólia burkolattal

Mély vezetésû
11380 1,0–6,0 m2 szelvényterület 25 200 Ft/fm
11390 6,1–12,0 m2 szelvényterület 32 850

1.3.1.4. Elõregyártott elemmel

11400 1,0–6,0 m2 szelvényterület 50 850 Ft/fm
11410 6,1–12,0 m2 szelvényterület 64 900
11241 12,1 m2 szelvényterülettõl 175 000

1.3.1.5. Terméskõ szórás 40 cm vastagságig

11420 1,0–6,0 m2 szelvényterület 57 750 Ft/fm
11430 6,1–12,0 m2 szelvényterület 101 050

1.3.1.6. Betonba rakott terméskõ burkolat

11440 1,0–6,0 m2 szelvényterület 97 200 Ft/fm
11450 6,1–12,0 m2 szelvényterület 170 100

1.3.2. Burkolt csatornák felújítása
1.3.2.1. Helyszíni monolit betonburkolattal

11460 1,0–6,0 m2 szelvényterület 29 430 Ft/fm
11470 6,1–12,0 m2 szelvényterület 43 470
11480 12,1–18,0 m2 szelvényterület 57 960

1.3.2.2. Elõregyártott mederlap burkolattal

11490 1,0–6,0 m2 szelvényterület 48 060 Ft/fm
11500 6,1–12,0 m2 szelvényterület 67 320
11510 12,1–18,0 m2 szelvényterület 96 300

1.3.2.3. Fólia burkolattal

11520 1,0–6,0 m2 szelvényterület 23 220 Ft/fm
11530 6,1–12,0 m2 szelvényterület 30 240

1.3.2.4. Elõregyártott elemmel

11540 1,0–6,0 m2 szelvényterület 38 160 Ft/fm
11550 6,1–12,0 m2 szelvényterület 50 490
11560 12,1–18,0 m2 szelvényterület 115 110

1.3.2.5. Terméskõ szórás 40 cm vastagságig

11570 1,0–6,0 m2 szelvényterület 43 300 Ft/fm
11580 6,1–12,0 m2 szelvényterület 75 800

1.3.2.6. Betonba rakott terméskõ burkolat

11590 1,0–6,0 m2 szelvényterület 72 900 Ft/fm
11600 6,1–12,0 m2 szelvényterület 127 600

1.3.3. Burkolt csatornák kapacitás bõvítése
1.3.3.1. Helyszíni beton burkolattal

11610 1,0–6,0 m2 szelvényterület 36 743 Ft/fm
11620 6,1–12,0 m2 szelvényterület 54 338
11630 12,1–18,0 m2 szelvényterület 72 450
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1.3.3.2. Elõregyártott burkolólappal

11640 1,0–6,0 m2 szelvényterület 60 030 Ft/fm
11650 6,1–12,0 m2 szelvényterület 84 105
11660 12,1–18,0 m2 szelvényterület 120 330

1.3.3.3. Fólia burkolattal

11670 1,0–6,0 m2 szelvényterület 28 980 Ft/fm
11680 6,1–12,0 m2 szelvényterület 37 800

1.3.3.4. Elõregyártott elemmel

11690 1,0–6,0 m2 szelvényterület 47 610 Ft/fm
11700 6,1–12,0 m2 szelvényterület 63 135
11710 12,1–18,0 m2 szelvényterület 143 865

1.3.3.5. Terméskõ szórás 40 cm vastagságig

11720 1,0–6,0 m2 szelvényterület 46 200 Ft/fm
11730 6,1–12,0 m2 szelvényterület 80 900

1.3.3.6. Betonba rakott terméskõ burkolat

11740 1,0–6,0 m2 szelvényterület 77 800 Ft/fm
11750 6,1–12,0 m2 szelvényterület 136 100

2. Kismûtárgyak építése és felújítása
2.1. Vízrendezési kistárgyak építése és felújítása

2.1.1. Vízvisszatartó, vízkormányzó létesítmények építése

11770 NÁ 600 mm 576 000 Ft/db
11780 NÁ 800 mm 819 000
11790 100 × 100 × 100 keretelem 1 224 000

2.1.2. Vízvisszatartó, vízkormányzó létesítmények felújítása (vízjogi üzemeltetési engedély szerinti állapot helyreállítása)

11800 NÁ 40 cm 247 500 Ft/db
11810 NÁ 60 cm 378 000
11820 NÁ 80 cm 522 000
11830 NÁ 100 cm 585 000

2.1.3. Esést koncentráló mûvek (bukók, surrantók) építése

11850 Surrantó energiatörõ küszöbbel, lezárófogakkal 23 400 db

2.1.4. Esést koncentráló mûvek (bukók, surrantók) felújítása (vízjogi üzemeltetési engedély szerinti állapot helyreállítása)

11860 Fenéklépcsõ 19 800 Ft/m2

11870 Surrantó 13 500

2.1.5. Hordalékfogók, uszadék fogók építése

11880 Hordalékfogó mûtárgy (monolit) energiatörõ-hordalékfogó bukó
(monolit + mederlap)

124 200 Ft/fm

11890 1,0–6,0 m2 szelvényterület 450 000 Ft/db
11900 6,1–12,0 m2 szelvényterület 1 080 000
11910 12,1–18,0 m2 szelvényterület 2 250 000

2.2. Mûtárgyak létesítése és felújítása
2.2.1. Vízszétosztás mûtárgyainak létesítése

11920 1,00 × 1,00 m akna, 2,20 m magas, NÁ 0,60 m elzárószerkezettel 414 000 Ft/db
11930 2 × 1,25 × 1,25 m akna, 2,5 m magas, NÁ 0,80 m elzárószerkezettel 1 260 000
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2.2.2. Vízszétosztás mûtárgyainak felújítása

11940 1,00 × 1,00 m akna, 2,20 m magas, NÁ 0,60 m elzárószerkezettel 270 000 Ft/db
11950 2 × 1,25 × 1,25 m akna, 2,5 m magas, NÁ 0,80 m elzárószerkezettel 765 000

2.2.3. Vízkormányzás mûtárgyainak létesítése

Tiltós mûtárgy
11960 0–0,5 m3/s 1 152 000 Ft/db
11970 0,6–1,0 m3/s 2 340 000
11980 1,1–2,0 m3/s 3 744 000
11990 2,1–3,0 m3/s 5 670 000

2.2.4. Vízkormányzás mûtárgyainak felújítása

Tiltós mûtárgy
11101 0–0,5 m3/s 702 000 Ft/db
11102 0,6–1,0 m3/s 1 404 000
11103 1,1–2,0 m3/s 2 250 000
11104 2,1–3,0 m3/s 3 420 000

2.3. Átereszek létesítése
2.3.1. Csõ elõ- és utófejjel

NÁ 60 csõ/elõfej
11105 Csõ 28 800 Ft/fm
11106 Elõ- és utófej 62 100 Ft/db

NÁ 80 csõ/elõfej
11107 Csõ 49 500 Ft/fm
11108 Elõ- és utófej 84 600 Ft/db

NÁ 100 csõ/elõfej
11109 Csõ 64 800 Ft/fm
11111 Elõ- és utófej 120 600 Ft/db

NÁ 120 csõ/elõfej
11112 Csõ 115 200 Ft/fm
11113 Elõ- és utófej 144 000 Ft/db

NÁ 140 csõ/elõfej
11114 Csõ 123 300 Ft/fm
11115 Elõ- és utófej 150 300 Ft/db

NÁ 160 csõ/elõfej
11116 Csõ 164 700 Ft/fm
11117 Elõ- és utófej 162 000 Ft/db

2.3.2. Keretelem támfallal

100 × 100 keretelem/támfal
11118 Keretelem 145 000 Ft/fm
11119 Támfal 200 000 Ft/db

130 × 130 keretelem/támfal
11121 Keretelem 172 000 Ft/fm
11122 Támfal 210 000 Ft/db

150 × 150 keretelem/támfal
11123 Keretelem 195 000 Ft/fm
11124 Támfal 301 000 Ft/db

200 × 200 keretelem/támfal
11125 Keretelem 288 000 Ft/fm
11126 Támfal 365 000 Ft/db
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130 × 130 ikerelem/támfal
11127 Keretelem 282 000 Ft/fm
11128 Támfal 255 000 Ft/db

150 × 150 ikerelem/támfal
11129 Keretelem 315 000 Ft/fm
11131 Támfal 326 000 Ft/db

2.3.3. Áteresz 12 m hosszban burkolattal

11132 NÁ 40 cm + 20 m2 burkolat 342 000 Ft/db
11133 NÁ 60 cm + 40 m2 burkolat 504 000
11134 NÁ 80 cm + 60 m2 burkolat 702 765
11135 100 × 100 × 100 keretelem + 80 m2 burkolat 1 525 590

2.4. Kismûtárgyak építése és felújítása,  illetve átereszek létesítése során szádfal építése
2.4.1. Szádfal építése, bontása

11136 Szádfal építés, bontás úszógátról 59 134 Ft/fm
11137 Szádfal építés, bontás partról 34 000

2.4.2. Szádfalsorok közötti földfeltöltés

11138 Szádfalsorok közötti földfeltöltés földszállítással tömörítéssel,
bontással

7 500 Ft/fm

3. Tározók építése és felújítása
3.1. Tározó építés elõ- és utómunkálatai, földmunkái, mûtárgy építése

3.1.1. Síkvidéki (körtöltéses) tározók

11139 Alapterülettõl függetlenül 650 Ft/
tározott m3

3.1.2. Dombvidéki (völgyzárógátas) tározók

11141 0–100 000 m3 tározókapacitás 540 Ft/
tározott m3

11142 100 001–200 000 m3 tározókapacitás 270
11143 200 001–300 000 m3 tározókapacitás 135
11144 300 001–500 000 m3 tározókapacitás 117
11145 500 001 m3 fölötti tározókapacitás 100

3.1.3. Tározó mûtárgyainak építése

11146 Árapasztó mûtárgy gyepes vízlevezetõvel, fõmeder burkolásával
a torkolatnál

36 000 Ft/fm

11147 Leürítõ mûtárgy NÁ 160, energiatörõ fogakkal, alvízi és vízoldali
burkolattal (záportározó)

306 000

11148 Leürítõ mûtárgy NÁ 100, energiatörõ fogakkal, alvízi és vízoldali
burkolattal (záportározó)

198 000

3.2. Tározó felújítása (vízjogi üzemeltetési engedély szerinti állapot helyreállítása)
3.2.1. Tározótér felújítása

11149 0–100 000 m3 tározó kapacitás között 81 Ft/
tározott m3

11151 100 001–500 000 m3 tározó kapacitás között 72
11152 500 001 m3 fölötti tározó kapacitás között 63

3.2.2. Tározó mûtárgyainak felújítása

11153 Árapasztó mûtárgy gyepes vízlevezetõvel fõmeder burkolásával
a torkolatnál

21 600 Ft/fm

11154 Leürítõ mûtárgy NÁ 160, energiatörõ fogakkal, alvízi és vízoldali
burkolattal (záportározó)

183 600

11155 Leürítõ mûtárgy NÁ 100, energiatörõ fogakkal, alvízi és vízoldali
burkolattal (záportározó)

118 800
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3.3. Idõszakos belvíztározó létrehozása földmunkái, elõ- és utómunkái

11156 Legelõ övgátalás 30 ha-ig, gátépítés 1 m3/fm + mûtárgy 81 000 Ft/ha

4. Szivattyútelepek építése, kapacitás bõvítése és felújítása
4.1. Szivattyútelepek építése

4.1.1. Diesel üzemû szivattyúval

11157 0–0,5 m3/s 19 800 000 Ft/db
11158 0,6–1,0 m3/s 25 200 000
11159 1,1–2,0 m3/s 46 800 000
11161 2,1–3,0 m3/s 61 200 000

4.1.2. Elektromos üzemû szivattyúval (nem tartalmazza: az elektromos rendszer primer oldali beruházásait,
hálózatfejlesztési hozzájárulást)

11162 0–0,5 m3/s 32 400 000 Ft/db
11163 0,6–1,0 m3/s 46 800 000
11164 1,1–2,0 m3/s 54 000 000
11165 2,1–3,0 m3/s 64 800 000

4.2. Szivattyútelepek kapacitásbõvítése
4.2.1. Diesel üzemû szivattyúval

11166 0,5 m3/s-ról 1,0 m3/s-ra 10 800 000 Ft/db
11167 1,0 m3/s-ról 2,0 m3/s-ra 36 000 000
11168 2,0 m3/s-ról 3,0 m3/s-ra 46 000 000

4.2.2. Elektromos üzemû szivattyúval (nem tartalmazza az elektromos rendszer primer oldali beruházásait, hálózatfejlesztési
hozzájárulást)

11169 0,5 m3/s-ról 1,0 m3/s-ra 7 650 000 Ft/db
11171 1,0 m3/s-ról 2,0 m3/s-ra 11 250 000
11172 2,0 m3/s-ról 3,0 m3/s-ra 26 100 000

4.3. Szivattyútelepek felújítása (vízjogi üzemeltetési engedély szerinti állapot helyreállítása)
4.3.1. Diesel üzemû szivattyúval

11173 0–0,5 m3/s 11 880 000 Ft/db
11174 0,6–1,0 m3/s 15 120 000
11175 1,1–2,0 m3/s 28 080 000
11176 2,1–3,0 m3/s 36 720 000

4.3.2. Elektromos üzemû szivattyúval

11177 0–0,5 m3/s 20 700 000 Ft/db
11178 0,6–1,0 m3/s 30 780 000
11179 1,1–2,0 m3/s 32 400 000
11181 2,1–3,0 m3/s 38 880 000

5. Vízkivételi mûvek, átemelõk létesítése, kapacitás bõvítése és felújítása
5.1. Vízkivételi mûvek, átemelõk létesítése

11216 Q = 0–0,5 m3/s szivattyúkapacitással 23 634 000 Ft/db
11217 Q = 0,6–1,0 m3/s szivattyúkapacitással 39 492 000
11218 Q = 1,1–2,0 m3/s szivattyúkapacitással 50 904 000
11219 Q = 2,1–3,0 m3/s szivattyúkapacitással 65 106 000
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5.2. Vízkivételi mûvek, átemelõk kapacitás bõvítése

11221 Q = 0–0,5 m3/s szivattyúkapacitással 18 837 000 Ft/db
11222 Q = 0,6–1,0 m3/s szivattyúkapacitással 31 419 000
11223 Q = 1,1–2,0 m3/s szivattyúkapacitással 39 645 000
11224 Q = 2,1–3,0 m3/s szivattyúkapacitással 51 642 000

5.3. Vízkivételi mûvek, átemelõk felújítása

11225 Q = 0–0,5 m3/s szivattyúkapacitással 12 015 000 Ft/db
11226 Q = 0,6–1,0 m3/s szivattyúkapacitással 20 520 000
11227 Q = 1,1–2,0 m3/s szivattyúkapacitással 26 433 000
11228 Q = 2,1–3,0 m3/s szivattyúkapacitással 34 200 000

6. Vízkárelhárítás telemetriai és informatikai berendezéseinek fejlesztése (önállóan nem, csak a beruházáshoz
kapcsolódóan)

11213 Szivattyútelepi vezérlõegység 2 800 000 Ft/szivattyú- 
telep

11214 Központi irányítóegység 2 800 000 Ft/központ
11215 Automata meteorológiai állomás 580 000 Ft/darab

7. Munkaterület víztelenítése (önállóan nem, csak a beruházáshoz kapcsolódóan)

11209 0–500 l/perc teljesítményû szivattyúval 3 120 Ft/üó
11211 501–1000 l/perc teljesítményû szivattyúval 4 600
11212 1000 l/perc feletti teljesítményû szivattyúval 12 500

B) 2. célterület: Öntözés mezõgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése

I) 2.1. célterület

8. Üzemi öntözés-fejlesztés
8.1. Vízkivételi mûvek létesítése, kapacitás bõvítése és felújítása (építés, gépészet, szekunder villamos energiaellátás,

vezérlés)
8.1.1. Vízkivételi mûvek létesítése

21880 Q = 0–0,5 m3/s szivattyúkapacitással 23 634 000 Ft/db
21890 Q = 0,6–1,0 m3/s szivattyúkapacitással 39 492 000
21910 Q = 1,1–2,0 m3/s szivattyúkapacitással 50 904 000
21920 Q = 2,1–3,0 m3/s szivattyúkapacitással 65 106 000

8.1.2. Vízkivételi mûvek, átemelõk kapacitás bõvítése, a vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott vízszállítási
kapacitáson túli mértékû kapacitásnövelés

21930 Q = 0–0,5 m3/s szivattyúkapacitással 18 837 000 Ft/db
21940 Q = 0,6–1,0 m3/s szivattyúkapacitással 31 419 000
21950 Q = 1,1–2,0 m3/s szivattyúkapacitással 39 645 000
21960 Q = 2,1–3,0 m3/s szivattyúkapacitással 51 642 000

8.1.3. Vízkivételi mûvek, átemelõk felújítása a vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott vízszállítási kapacitással

21970 0–0,5 m3/s szivattyúkapacitással 20 700 000 Ft/db
21980 0,6–1,0 m3/s szivattyúkapacitással 30 780 000
21990 1,1–2,0 m3/s szivattyúkapacitással 32 400 000
21101 2,1–3,0 m3/s szivattyúkapacitással 38 880 000
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8.1.4. Szivattyúk beszerzése (csak abban az esetben, ha a szivattyú beszerzése építési beruházáshoz kapcsolódik, azzal
összefüggésben  valósul meg)

21901 Gépbeszerzés, meghajtó motorral szerelten (csak az 1-es korszerûségi
mutatóval rendelkezõ szivattyúk)

8.2. Tározók létesítése és felújítása
8.2.1. Víztározó létesítése

8.2.1.1. Síkvidéki (körtöltéses) tározók

21102 Alapterülettõl függetlenül, hasznos tározókapacitás szerint 650 Ft/
tározott m3

8.2.1.2. Dombvidéki (völgyzárógátas) tározók

21103 Alapterülettõl függetlenül, hasznos tározókapacitás szerint 540 Ft/
tározott m3

8.2.1.3. Tározó mûtárgyainak építése

21202 Árapasztó mûtárgy gyepes vízelvezetõvel, fõmeder burkolásával
a torkolatnál

36 000 Ft/fm

21203 Leürítõ mûtárgy NA 160, energiatörõ fogakkal, alvízi és vízoldali
burkolattal (záportározó)

306 000

21204 Leürítõ mûtárgy NA 100, energiatörõ fogakkal, alvízi és vízoldali
burkolattal (záportározó)

198 000

8.2.1.4. Tározók duzzasztó mûtárgyainak építése

21205 Duzzasztó, vízszintszabályozó mûtárgyak építése mozgatható elzáró
zsiliptáblával, burkolt elõ- és utófenék kialakítással, árapasztó
mûtárggyal
10 m3/s vízhozamig

20 000 000 Ft/db

21206 Duzzasztó, vízszintszabályozó mûtárgyak építése mozgatható elzáró
zsiliptáblával, burkolt elõ- és utófenék kialakítással, árapasztó
mûtárggyal
10,1–30 m3/s vízhozamig

60 000 000

21207 Duzzasztó, vízszintszabályozó mûtárgyak építése mozgatható elzáró
zsiliptáblával, burkolt elõ- és utófenék kialakítással, árapasztó
mûtárggyal
30,01 m3/s vízhozam fölött

115 000 000

8.2.2. Víztározó felújítása

21108 Alapterülettõl függetlenül, hasznos tározókapacitás szerint 81 Ft/
tározott m3

8.2.3. Szigetelt tározók létesítése (földmûvek, mûtárgyak, munkavédelmi vagyonvédelmi létesítmények, szigetelés
vízzárósághoz)
Az elszámolható max. hasznos tározókapacitás az öntözõtelep éves vízigényének a max. 30%-a.

21780 0–500,0 m3 hasznos tározókapacitással 10 000 Ft/m3

21790 500,1–5 000,0 m3 hasznos tározókapacitással 9 000
21801 5 000,1 m3 feletti hasznos tározókapacitással 8 500

8.3. Öntözés felszíni létesítménye (csatornák, medrek, mûtárgyak)
8.3.1. Földmedrû csatornák építése

Normál vezetésû csatorna
21240 1,0–6,0 m2 szelvényterület 7 200 Ft/fm
21250 6,1–12,0 m2 szelvényterület 13 500
21260 12,1–18,0 m2 szelvényterület 18 000
21902 18,1 m2 szelvényterülettõl 27 000
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Magasvezetésû csatorna
21270 1,0–6,0 m2 szelvényterület 10 800 Ft/fm
21280 6,1–12,0 m2 szelvényterület 27 000
21903 12,1 m2 szelvényterülettõl 35 000

8.3.2. Földmedrû csatornák felújítása

21290 1,0–6,0 m2 szelvényterület 5 040 Ft/fm
21300 6,1–12,0 m2 szelvényterület 9 450
21310 12,1–18,0 m2 szelvényterület 12 600
21904 18,1 m2 szelvényterülettõl 15 000

8.3.3. Burkolt csatornák építése
8.3.3.1. Elõre gyártott mederlap burkolattal

Magas vezetésû
21320 1,0–6,0 m2 szelvényterület 86 400 Ft/fm
21330 6,1–12,0 m2 szelvényterület 142 830
21905 12,1 m2 szelvényterülettõl 178 010

Mély vezetésû
21340 1,1–6,0 m2 szelvényterület 52 200 Ft/fm
21350 6,1–12,0 m2 szelvényterület 73 125
21906 12,1 m2 szelvényterülettõl 119 240

8.3.3.2. Monolit (helyszíni) beton burkolattal

Magas vezetésû
21360 1,0–6,0 m2 szelvényterület 56 025 Ft/fm
21370 6,1–12,0 m2 szelvényterület 99 495
21907 12,1 m2 szelvényterülettõl 125 000

Mély vezetésû
21380 1,0–6,0 m2 szelvényterület 31 950 Ft/fm
21390 6,1–12,0 m2 szelvényterület 47 250
21908 12,1 m2 szelvényterülettõl 60 000

8.3.3.3. Fólia burkolattal

Mély vezetésû
21400 1,0–6,0 m2 szelvényterület 25 200 Ft/fm
21410 6,1–12,0 m2 szelvényterület 32 850
21909 12,1 m2 szelvényterülettõl 40 000

8.3.3.4. Elõregyártott elemmel

21420 1,0–6,0 m2 szelvényterület 50 850 Ft/fm
21430 6,1–12,0 m2 szelvényterület 64 900
21911 12,1 m2 szelvényterülettõl 175 000

8.3.3.5. Terméskõ szórás 40 cm vastagságig

21440 1,0–6,0 m2 szelvényterület 57 750 Ft/fm
21450 6,1–12,0 m2 szelvényterület 101 050
21912 12,1 m2 szelvényterülettõl 128 000

8.3.3.6. Betonba rakott terméskõ burkolat

21460 1,0–6,0 m2 szelvényterület 97 200 Ft/fm
21470 6,1–12,0 m2 szelvényterület 170 100
21913 12,1 m2 szelvényterülettõl 200 000
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8.3.4. Meglévõ földmedrû csatornák burkolása
8.3.4.1. Elõregyártott mederlap burkolattal

Magas vezetésû
21480 1,0–6,0 m2 szelvényterület 75 600 Ft/fm
21490 6,1–12,0 m2 szelvényterület 116 010
21914 12,1 m2 szelvényterülettõl 135 600

Mély vezetésû
21500 1,0–6,0 m2 szelvényterület 50 040 Ft/fm
21510 6,1 –12,0 m2 szelvényterület 69 075
21520 12,1–18,0 m2 szelvényterület 99 225
21915 18,1 m2 szelvényterülettõl 122 600

8.3.4.2. Monolit (helyszíni) beton burkolattal

Magas vezetésû
21530 1,0–6,0 m2 szelvényterület 47 835 Ft/fm
21540 6,1–12,0 m2 szelvényterület 72 720
21916 12,1 m2 szelvényterülettõl 101 300

Mély vezetésû
21550 1,0–6,0 m2 szelvényterület 29 790 Ft/fm
21560 6,1–12,0 m2 szelvényterület 43 200
21570 12,1–18,0 m2 szelvényterület 57 600
21917 18,1 m2 szelvényterülettõl 72 900

8.3.4.3. Fólia burkolattal

Magas vezetésû
21580 1,0–6,0 m2 szelvényterület 23 040 Ft/fm
21590 6,1–12,0 m2 szelvényterület 28 800
21918 12,1 m2 szelvényterülettõl 36 000

8.3.4.4. Elõregyártott elemmel

21600 1,0–6,0 m2 szelvényterület 39 240 Ft/fm
21610 6,1–12,0 m2 szelvényterület 50 850
21620 12,1–18,0 m2 szelvényterület 119 700
21919 18,1 m2 szelvényterülettõl 140 000

8.3.5. Burkolt csatornák felújítása
8.3.5.1. Helyszíni monolit betonburkolattal

21630 1,0–6,0 m2 szelvényterület 29 430 Ft/fm
21640 6,1–12,0 m2 szelvényterület 43 470
21650 12,1–18,0 m2 szelvényterület 57 960

8.3.5.2. Elõregyártott mederlap burkolattal

21660 1,0–6,0 m2 szelvényterület 48 060 Ft/fm
21670 6,1–12,0 m2 szelvényterület 67 320
21680 12,1–18,0 m2 szelvényterület 96 300

8.3.5.3. Fólia burkolattal

21690 1,0–6,0 m2 szelvényterület 23 220 Ft/fm
21700 6,1–12,0 m2 szelvényterület 30 240

8.3.5.4. Elõregyártott elemmel

21710 1,0–6,0 m2 szelvényterület 38 160 Ft/fm
21720 6,1–12,0 m2 szelvényterület 50 490
21730 12,1–18,0 m2 szelvényterület 115 110
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8.3.5.5. Terméskõ szórás 40 cm vastagságig

21740 1,0–6,0 m2 szelvényterület 43 300 Ft/fm
21750 6,1–12,0 m2 szelvényterület 75 800

8.3.5.6. Betonba rakott terméskõ burkolat

21760 1,0–6,0 m2 szelvényterület 72 900 Ft/fm
21770 6,1–12,0 m2 szelvényterület 127 600

8.3.6. Mûtárgyak létesítése és felújítása
8.3.6.1. Vízszétosztás mûtárgyainak létesítése

21112 1,00 × 1,00 m akna, 2,20 m magas, NÁ 0,60 m elzárószerkezettel 414 000 Ft/db
21113 2 × 1,25 × 1,25 m akna, 2,5 m magas, NÁ 0,80 m elzárószerkezettel 1 260 000

8.3.6.2. Vízszétosztás mûtárgyainak felújítása

21114 1,00 × 1,00 m akna, 2,20 m magas, NÁ 0,60 m elzárószerkezettel 270 000 Ft/db
21115 2 × 1,25 × 1,25 m akna, 2,5 m magas, NÁ 0,80 m elzárószerkezettel 765 000

8.3.6.3. Vízkormányzás mûtárgyainak létesítése

Tiltós mûtárgy Ft/db
21116 0–0,5 m3/s 1 152 000
21117 0,6–1,0 m3/s 2 340 000
21118 1,1–2,0 m3/s 3 744 000
21119 2,1–3,0 m3/s 5 670 000

8.3.6.4. Vízkormányzás mûtárgyainak felújítása

Tiltós mûtárgy Ft/db
21121 0–0,5 m3/s 702 000
21122 0,6–1,0 m3/s 1 404 000
21123 1,1–2,0 m3/s 2 250 000
21124 2,1–3,0 m3/s 3 420 000

8.3.6.5. Kismûtárgyak létesítése

NÁ 60 csõ/elõfej
21125 Csõ 28 800 Ft/fm
21126 Elõ- és utófej 62 100 Ft/db

NÁ 80 csõ/elõfej
21127 Csõ 49 500 Ft/fm
21128 Elõ- és utófej 84 600 Ft/db

NÁ 100 csõ/elõfej
21129 Csõ 64 800 Ft/fm
21131 Elõ- és utófej 120 600 Ft/db

NÁ 120 csõ/elõfej
21132 Csõ 115 200 Ft/fm
21133 Elõ- és utófej 144 000 Ft/db

NÁ 140 csõ/elõfej
21134 Csõ 123 300 Ft/fm
21135 Elõ- és utófej 150 300 Ft/db

NÁ 160 csõ/elõfej
21136 Csõ 164 700 Ft/fm
21137 Elõ- és utófej 162 000 Ft/db

100 × 100 keretelem/támfal
21138 Keretelem 145 000 Ft/fm
21139 Támfal 200 000 Ft/db
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130 × 130 keretelem/támfal
21141 Keretelem 172 000 Ft/fm
21142 Támfal 210 000 Ft/db

150 × 150 keretelem/támfal
21143 Keretelem 195 000 Ft/fm
21144 Támfal 301 000 Ft/db

200 × 200 keretelem/támfal
21145 Keretelem 288 000 Ft/fm
21146 Támfal 365 000 Ft/db

130 × 130 ikerelem/támfal
21147 Keretelem 282 000 Ft/fm
21148 Támfal 255 000 Ft/db

150 × 150 ikerelem/támfal
21149 Keretelem 315 000 Ft/fm
21151 Támfal 326 000 Ft/db

8.3.6.6. Átereszek létesítése

21208 NÁ 40 cm + 20 m2 burkolat 342 000 Ft/db
21209 NÁ 60 cm + 40 m2 burkolat 504 000
21211 NÁ 80 cm + 60 m2 burkolat 702 765
21212 NÁ 100 × 100 × 100 keretelem + 80 m2 burkolat 1 525 590

8.3.7. Átjárók létesítése elõregyártott vasbeton elemekbõl öntözõberendezések üzeméhez, csatornákon

21152 Áthidalt fesztávolság nettó 6 m 450 000 Ft/db
21153 Áthidalt fesztávolság nettó 8 m 580 000
21154 Áthidalt fesztávolság nettó 10 m 680 000
21155 Áthidalt fesztávolság nettó 12 m 750 000

8.3.8. Meglévõ medrek (vízfolyás, víztározó) részleges kotrása a vízkivételi mû (szivattyús, gravitációs) vízellátásához belsõ
földmedrû csatorna (vezérárok) kialakításával

21921 18,0–40,0 m2 szelvényterülettel 30 000 Ft/m

8.4. Tápvezeték jellegû csõvezeték létesítése
8.4.1. Azbesztcement csõvezeték építése

21156 DN 500 mm 27 774 Ft/fm
21157 DN 700 mm 44 955
21158 DN 900 mm 48 312

8.4.2. Mûanyag csõvezeték építése

21159 DN 300 mm 23 000 Ft/m
21161 DN 350 mm 28 000 Ft/m
21162 DN 400 mm 40 000 Ft/m
21163 DN 500 mm 54 000 Ft/m
21164 DN 600 mm 68 000 Ft/m
21165 DN 700 mm 90 000 Ft/m
21166 DN 800 mm 119 000 Ft/m
21167 DN 900 mm 135 000 Ft/m
21168 DN 1000 mm 160 000 Ft/m

8.4.3. Acél, öntöttvas, beton csõvezeték építése

21213 DN 300 mm 30 000 Ft/m
21214 DN 400 mm 52 000
21215 DN 500 mm 70 000
21216 DN 600 mm 90 000
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8.5. Felszín alatti vízbeszerzés létesítményei, berendezései
8.5.1. Öntözõkút létesítményei, berendezései (kútfúrás, kútfej építés, gépészet, szekunder villamos energiaellátás, vezérlés)

21800 Q = 0–0,5 m3/nap 86 400 Ft/db
21810 Q = 0,6–10,0 m3/nap 252 000
21820 Q = 10,1–400,0 m3/nap 2 160 000
21830 Q = 400,1–2 000,0 m3/nap 16 200 000
21840 Q = 2 000,1 m3/nap felett 58 500 000

8.5.2. Szigetelt víztározók létesítése (földmûvek, mûtárgyak, munkavédelmi, vagyonvédelmi létesítmények, szigetelés
vízzárósághoz)
Az elszámolható max. hasznos tározókapacitás az öntözõtelep éves vízigényének a max. 30%-a.

21850 0–500,0 m3 hasznos tározókapacitással 10 000 Ft/m3

21860 500,1–5 000,0 m3 hasznos tározókapacitással 9 000
21870 5 000,1 m3 feletti hasznos tározókapacitással 8 500

8.5.3. Szivattyúk beszerzése (csak abban az esetben, ha a szivattyú beszerzése építési beruházáshoz kapcsolódik, azzal
összefüggésben  valósul meg)

21803 Gépbeszerzés, meghajtó motorral szerelten (csak az 1-es korszerûségi
mutatóval rendelkezõ szivattyúk)

8.6. Esõszerû öntözés berendezései
8.6.1. Földalatti nyomócsõhálózat építése

21010 0–50 ha között 9 000 Ft/m
21020 50,1–150 ha között 14 000
21804 150,1–300 ha között 17 200
21805 300–500 ha között 19 500
21806 500 ha felett 21 000

8.6.2. Öntözõ berendezések beszerzése (csak építéssel együtt járó beruházásnál)

21070 Gépbeszerzés, föld feletti nyomócsõhálózat, meghajtó motor nélküli
szivattyúk
(csak az 1-es korszerûségi mutatóval rendelkezõ gépek)

8.6.3. Lineár, körforgó berendezésekhez kapcsolódó építési, építés-szerelési munkák

21169 Lineár, körforgó berendezések építés-szerelési munkái 5 000 Ft/m
21807 Körforgó berendezés üzeméhez erõátviteli földkábel építése

(szekunder hálózat)
2 000 Ft/m

21171 Indukciós vezérlõ kábel (kábel anyagár nélkül) 600 Ft/m

8.6.4. Öntözõ berendezések felújítása (lineár, körforgó berendezésekhez)

21201 Járószerkezet egység 718 000 Ft/db
21172 Floating egység 137 000
21173 Irányvezérlõ egység induktív 1 720 000
21174 Irányvezérlõ egység kábeles 1 699 000
21175 Megtápláló javító egység 657 000
21176 Szórófej egységcsomag 0–600 m 2 430 000
21177 Szórófej egységcsomag 600 m felett 5 652 000
21178 Meghajtó, vízellátó egység 0–400 m3/h 9 508 000
21179 Meghajtó, vízellátó egység 400–750 m3/h 10 894 000
21181 Meghajtó, vízellátó egység 750 m3/h felett 15 183 000
21182 Diesel motor – generátor egység 0–15 kW 3 464 000
21183 Diesel motor – generátor egység 15 kW felett 4 196 000
21184 Generátor egység 0–15 kW 1 386 000
21185 Generátor egység 15 kW felett 2 177 000
21186 Kábel egység 271 000
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8.6.5. Szivattyútelep létesítés (építés, gépészet, szekunder villamos energiaellátás, vezérlés)
8.6.5.1. Diesel üzemû szivattyúval

21080 0–0,5 m3/s 19 800 000 Ft/db
21090 0,6–1,0 m3/s 25 200 000
21100 1,1–2,0 m3/s 46 800 000
21110 2,1–3,0 m3/s 61 200 000

8.6.5.2. Elektromos üzemû szivattyúval (nem tartalmazza: elektromos rendszer primer oldali beruházásait, hálózatfejlesztési
hozzájárulást)

21120 0–0,5 m3/s 32 400 000 Ft/db
21130 0,6–1,0 m3/s 46 800 000
21140 1,1–2,0 m3/s 54 000 000
21150 2,1–3,0 m3/s 64 800 000

8.6.5.3. Szivattyúk beszerzése (csak abban az esetben, ha a szivattyú beszerzése építés beruházáshoz kapcsolódik, azzal
összefüggésben  valósul meg)

21808 Gépbeszerzés meghajtó motorral szerelten (csak az 1-es korszerûségi
mutatóval rendelkezõ szivattyúk)

8.6.6. Szivattyútelep felújítás, kapacitás bõvítés (építés, gépészet, szekunder villamos energiaellátás, vezérlés)
8.6.6.1. Diesel üzemû szivattyúval

21160 0–0,5 m3/s 11 880 000 Ft/db
21170 0,6–1,0 m3/s 15 120 000
21180 1,1–2,0 m3/s 28 080 000
21190 2,1–3,0 m3/s 36 720 000

8.6.6.2. Elektromos üzemû szivattyúval (nem tartalmazza: elektromos rendszer primer oldali beruházásait, hálózatfejlesztési
hozzájárulást)

21200 0–0,5 m3/s 20 700 000 Ft/db
21210 0,6–1,0 m3/s 30 780 000
21220 1,1–2,0 m3/s 32 400 000
21230 2,1–3,0 m3/s 38 880 000

8.6.6.3. Szivattyúk beszerzése (csak abban az esetben, ha a szivattyú beszerzése építés beruházáshoz kapcsolódik, azzal
összefüggésben  valósul meg)

21809 Gépbeszerzés meghajtó motorral szerelten (csak az 1-es korszerûségi
mutatóval rendelkezõ szivattyúk)

8.7. Mikroöntözés építés, építés-szerelés
8.7.1. Földalatti nyomócsõhálózat építése

21187 0–50 ha között 9 000 Ft/m
21188 50,1–150 ha között 14 000
21189 150,1 ha felett 17 200

8.7.2. Felszíni egységek, berendezések

21191 Csepegtetõ egység 85 Ft/m2

21192 Mini esõztetõ egység 105
21193 Kertészeti esõztetõ rendszer 90

8.8. Öntözés telemetriai és informatikai berendezéseinek fejlesztése (önállóan nem, csak a beruházáshoz kapcsolódóan)

21194 Szivattyútelepi vezérlõegység 4 000 000 Ft/szivattyú-
telep

21195 Központi irányítóegység 4 000 000 Ft/központ
21196 Automata meteorológiai állomás 580 000 Ft/darab
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8.9. Munkaterület víztelenítése (önállóan nem, csak a beruházáshoz kapcsolódóan)

21197 0–500 l/perc teljesítményû szivattyúval 3 120 Ft/üó
21198 501–1000 l/perc teljesítményû szivattyúval 4 600
21 199 1000 l/perc feletti teljesítményû szivattyúval 12 500

8.10. Szennyvíz öntözés létesítményei, berendezései (nem tartalmazza a szennyvíz kezelésének létesítményeit,
berendezéseit).
Megegyezik a tisztavizes öntözés létesítményeinek elszámolhatóságával.

II) 2.2. célterület

9. Öntözõrendszerek fejlesztésére irányuló közösségi beruházások
9.1. Vízkivételi mûvek, átemelõk létesítése, kapacitás bõvítése és felújítása (építés, gépészet, szekunder, villamos

energiaellátás, vezérlés)
9.1.1. Vízkivételi, átemelõk mûvek létesítése

22125 Q = 0–0,5 m3/s 23 634 000 Ft/db
22126 Q = 0,6–1,0 m3/s 39 492 000
22127 Q = 1,1–2,0 m3/s 50 904 000
22128 Q = 2,1–3,0 m3/s 65 106 000

9.1.2. Vízkivételi mûvek, átemelõk kapacitás bõvítése a vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott vízszállítási
kapacitáson túli mértékû kapacitásnövelés.

22129 Q = 0–0,5 m3/s 18 837 000 Ft/db
22131 Q = 0,6–1,0 m3/s 31 419 000
22132 Q = 1,1–2,0 m3/s 39 645 000
22133 Q = 2,1–3,0 m3/s 51 642 000

9.1.3. Vízkivételi mûvek, átemelõ felújítása a vízjogi üzemeltetési engedélyen meghatározott vízszállítási kapacitással

22146 0–0,50 m3/s szivattyúkapacitással 20 700 000 Ft/db
22147 0,51–1,0 m3/s szivattyúkapacitással 30 780 000
22148 1,01–2,0 m3/s szivattyúkapacitással 32 400 000
22149 2,01–3,0 m3/s szivattyúkapacitással 38 880 000

9.1.4. Szivattyúk beszerzése (csak abban az esetben, ha a szivattyú beszerzése építési beruházáshoz kapcsolódik, azzal
összefüggésben  valósul meg)

22151 Gépbeszerzés, meghajtó motorral szerelten (csak az 1-es korszerûségi
mutatóval rendelkezõ szivattyúk)

9.2. Tározók létesítése és felújítása
9.2.1. Tározó létesítése

9.2.1.1. Síkvidéki (körtöltéses) tározók

22170 Alapterülettõl függetlenül, hasznos tározókapacitás szerint 650 Ft/
tározott m3

9.2.1.2. Dombvidéki (völgyzárógátas) tározók

22180 Alapterülettõl függetlenül, hasznos tározókapacitás szerint 540 Ft/
tározott m3

9.2.1.3. Tározó mûtárgyainak építése

22198 Árapasztó mûtárgy gyepes vízelvezetõvel, fõmeder burkolásával
a torkolatnál

36 000 Ft/fm

22199 Leürítõ mûtárgy NA 160, energiatörõ fogakkal, alvízi és vízoldali
burkolattal (záportározó)

306 000

22201 Leürítõ mûtárgy NA 100, energiatörõ fogakkal, alvízi és vízoldali
burkolattal (záportározó)

198 000
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9.2.1.4. Tározók duzzasztó mûtárgyainak építése

22202 Duzzasztó, vízszintszabályozó mûtárgyak építése mozgatható elzáró
zsiliptáblával, burkolt elõ- és utófenék kialakítással, árapasztó
mûtárggyal
10 m3/s vízhozamig

20 000 000 Ft/db

22203 Duzzasztó, vízszintszabályozó mûtárgyak építése mozgatható elzáró
zsiliptáblával, burkolt elõ- és utófenék kialakítással, árapasztó
mûtárggyal
10,1–30 m3/s vízhozamig

60 000 000

22204 Duzzasztó, vízszintszabályozó mûtárgyak építése mozgatható elzáró
zsiliptáblával, burkolt elõ- és utófenék kialakítással, árapasztó
mûtárggyal
30,01 m3/s vízhozam fölött

115 000 000

9.2.2. Tározó felújítása

22230 Alapterülettõl függetlenül, hasznos tározókapacitás szerint 81 Ft/
tározott m3

9.2.3. Szigetelt tározók létesítése (földmûvek, mûtárgyak, munkavédelmi vagyonvédelmi létesítmények, szigetelés
vízzárósághoz)
Az elszámolható max. hasznos tározókapacitás az öntözõtelep éves vízigényének a max. 30%-a.

22137 0–500,0 m3 hasznos tározókapacitással 10 000 Ft/m3

22138 500,1–5 000,0 m3 hasznos tározókapacitással 9 000
22139 5 000,1 m3 feletti hasznos tározókapacitással 8 500

9.3. Öntözõvíz szállításának mûvei
9.3.1. Földmedrû csatornák építése

Normál vezetésû csatorna
22260 1,0–6,0 m2 szelvényterület 7 200 Ft/fm
22270 6,01–12,0 m2 szelvényterület 13 500
22280 12,1–18,0 m2 szelvényterület 18 000
22152 18,1 m2 szelvényterülettõl 27 000

Magasvezetésû csatorna
22290 1,0–6,0 m2 szelvényterület 10 800 Ft/fm
22300 6,1–12,0 m2 szelvényterület 27 000
22134 12,1 m2 szelvényterülettõl 35 000

9.3.2. Földmedrû csatornák kapacitás bõvítése

22310 1,0–6,0 m2 szelvényterület 6 030 Ft/fm
22320 6,1–12,0 m2 szelvényterület 11 340
22330 12,1–18,0 m2 szelvényterület 15 120
22135 18,1 m2 szelvényterülettõl 35 000

9.3.3. Burkolt csatornák építése
9.3.3.1. Elõre gyártott mederlap burkolattal

Magas vezetésû
22340 1,0–6,0 m2 szelvényterület 86 400 Ft/fm
22350 6,1–12,0 m2 szelvényterület 142 830
22153 12,1 m2 szelvényterülettõl 178 010

Mély vezetésû
22360 1,0–6,0 m2 szelvényterület 62 200 Ft/fm
22370 6,1–12,0 m2 szelvényterület 93 1255
22136 12,1 m2 szelvényterülettõl 125 600
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9.3.3.2. Monolit (helyszíni) beton burkolattal

Magas vezetésû
22380 1,0–6,0 m2 szelvényterület 56 025 Ft/fm
22390 6,1–12,0 m2 szelvényterület 99 495
22154 12,1 m2 szelvényterülettõl 125 000

Mély vezetésû
22400 1,0–6,0 m2 szelvényterület 31 950 Ft/fm
22410 6,1–12,0 m2 szelvényterület 47 250

9.3.3.3. Fólia burkolattal

Mély és magas vezetésû
22420 1,0–6,0 m2 szelvényterület 25 200 Ft/fm
22430 6,1–12,0 m2 szelvényterület 32 850
22155 12,1 m2 szelvényterülettõl 60 000

9.3.3.4. Elõregyártott elemmel

22440 1,0–6,0 m2 szelvényterület 41 400 Ft/fm
22450 6,1–12,0 m2 szelvényterület 54 900
22156 12,1 m2 szelvényterülettõl 175 000

9.3.3.5. Terméskõ szórás 40 cm vastagságig

22460 1,0–6,0 m2 szelvényterület 57 750 Ft/fm
22470 6,1–12,0 m2 szelvényterület 101 050
22157 12,1 m2 szelvényterülettõl 128 000

9.3.3.6. Betonba rakott terméskõ burkolat

22480 1,0–6,0 m2 szelvényterület 97 200 Ft/fm
22490 6,1–12,0 m2 szelvényterület 170 100
22158 12,1 m2 szelvényterülettõl 200 000

9.3.4. Földmedrû csatornák felújítása

22500 1,0–6,0 m2 szelvényterület 5 040 Ft/fm
22510 6,1–12,0 szelvényterület 9 450
22520 12,1–18,0 m2 szelvényterület 12 600
22159 18,1 m2 szelvényterülettõl 15 000

9.3.5. Burkolt csatornák kapacitás bõvítése
9.3.5.1. Helyszíni beton burkolattal

22530 1,0–6,0 m2 szelvényterület 36 743 Ft/fm
22540 6,1–12,0 m2 szelvényterület 54 338
22550 12,1–18,0 m2 szelvényterület 72 450
22161 18,1 m2 szelvényterülettõl 90 000

9.3.5.2. Elõregyártott burkolólappal

22560 1,0–6,0 m2 szelvényterület 60 030 Ft/fm
22570 6,1–12,0 m2 szelvényterület 84 105
22580 12,1–18,0 m2 szelvényterület 120 330
22162 18,1 m2 szelvényterülettõl 144 000

9.3.5.3. Fólia burkolattal

22590 1,0–6,0 m2 szelvényterület 28 980 Ft/fm
22600 6,01–12,0 m2 szelvényterület 37 800
22163 12,1 m2 szelvényterülettõl 45 000
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9.3.5.4. Elõregyártott elemmel

22610 1,0–6,0 m2 szelvényterület 47 610 Ft/fm
22620 6,1–12,0 m2 szelvényterület 63 135
22630 12,1–18,0 m2 szelvényterület 143 865
22164 18,1 m2 szelvényterülettõl 165 000

9.3.5.5. Terméskõ szórás 40 cm vastagságig

22640 1,0–6,0 m2 szelvényterület 46 200 Ft/fm
22650 6,1–12,0 m2 szelvényterület 80 900
22165 12,1 m2 szelvényterülettõl 100 000

9.3.5.6. Betonba rakott terméskõ burkolat

22660 1,0–6,0 m2 szelvényterület 77 800 Ft/fm
22670 6,1–12,0 m2 szelvényterület 136 100
22166 12,1 m2 szelvényterülettõl 150 000

9.3.6. Burkolt csatornák felújítása
9.3.6.1. Helyszíni monolit betonburkolattal

22680 1,0–6,0 m2 szelvényterület 29 430 Ft/fm
22690 6,1–12,0 m2 szelvényterület 43 470
22700 12,1–18,0 m2 szelvényterület 57 960

9.3.6.2. Elõregyártott mederlap burkolattal

22710 1,0–6,0 m2 szelvényterület 48 060 Ft/fm
22720 6,1–12,0 m2 szelvényterület 67 320
22730 12,1 m2 szelvényterülettõl 96 300

9.3.6.3. Fólia burkolattal

22740 1,0–6,0 m2 szelvényterület 23 220 Ft/fm
22750 6,1–12,0 m2 szelvényterület 30 240
22167 12,1 m2 szelvényterülettõl 36 000

9.3.6.4. Elõregyártott elemmel

22760 1,0–6,0 m2 szelvényterület 38 160 Ft/fm
22770 6,1–12,0 m2 szelvényterület 50 490
22780 12,1 m2 szelvényterülettõl 115 110

9.3.6.5. Terméskõ szórás 40 cm vastagságig

22790 1,0–6,0 m2 szelvényterület 43 300 Ft/fm
22800 6,1–12,0 m2 szelvényterület 75 800
22168 12,1 m2 szelvényterülettõl 90 000

9.3.6.6. Betonba rakott terméskõ burkolat

22810 1,0–6,0 m2 szelvényterület 72 900 Ft/fm
22820 6,1–12,0 m2 szelvényterület 127 600
22169 12,1 m2 szelvényterülettõl 140 000

9.3.7. Meglévõ medrek (vízfolyás, víztározó) részleges kotrása a vízkivételi mû (szivattyús, gravitációs) vízellátásához belsõ
földmedrû csatorna (vezérárok) kialakításával

22141 18,01–40,0 m2 szelvényterülettel 30 000

9.3.8. Csõvezeték létesítése
9.3.8.1. Azbesztcement csõvezeték építése

22830 DN 500 mm 27 774 Ft/fm
22840 DN 700 mm 44 955
22850 DN 900 mm 48 312

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 169. szám 42329



9.3.8.2. Mûanyag csõvezeték építése

22860 DN 100 mm 8 500 Ft/fm
22870 DN 150 mm 12 000
22880 DN 200 mm 14 000
22890 DN 250 mm 18 000
22900 DN 300 mm 23 000
22171 DN 350 mm 28 000
22910 DN 400 mm 40 000
22920 DN 500 mm 54 000
22930 DN 600 mm 68 000
22940 DN 700 mm 83 000
22950 DN 800 mm 100 000
22960 DN 900 mm 120 000
22970 DN 1000 mm 140 000

9.3.9.3. Acél, öntöttvas, beton csõvezeték építése

22205 DN 300 mm 30 000 Ft/m
22206 DN 400 mm 52 000
22207 DN 500 mm 70 000
22208 DN 600 mm 90 000

9.4. Öntözés mûtárgyainak létesítése és felújítása
9.4.1. Vízszétosztás mûtárgyainak létesítése

22980 1,00 × 1,00 m akna, 2,20 m magas, NÁ 0,60 m elzárószerkezettel 414 000 Ft/db
22990 2 × 1,25 × 1,25 m akna, 2,5 m magas, NÁ 0,80 m elzárószerkezettel 1 260 000

9.4.2. Vízszétosztás mûtárgyainak felújítása

22101 1,00 × 1,00 m akna, 2,20 m magas, NÁ 0,60 m elzárószerkezettel 270 000 Ft/db
22102 2 × 1,25 × 1,25 m akna, 2,5 m magas, NÁ 0,80 m elzárószerkezettel 765 000

9.4.3. Vízkormányzás mûtárgyainak létesítése (tiltós mûtárgy)

Tiltós mûtárgy Ft/db
22103 0–0,5 m3/s 1 152 000
22104 0,6–1,0 m3/s 2 340 000
22105 1,1–2,0 m3/s 3 744 000
22106 2,1–3,0 m3/s 5 670 000

9.4.4. Vízkormányzás mûtárgyainak felújítása (tiltós mûtárgy)

Tiltós mûtárgy Ft/db
22107 0–0,5 m3/s 702 000
22108 0,6–1,0 m3/s 1 404 000
22109 1,1–2,0 m3/s 2 250 000
22111 2,1–3,0 m3/s 3 420 000

9.4.5. Kismûtárgyak létesítése

NÁ 60 csõ/elõfej
22172 Csõ 28 800 Ft/fm
22173 Elõ- és utófej 62 100 Ft/db

NÁ 80 csõ/elõfej
22174 Csõ 49 500 Ft/fm
22175 Elõ- és utófej 84 600 Ft/db

NÁ 100 csõ/elõfej
22176 Csõ 64 800 Ft/fm
22177 Elõ- és utófej 120 600 Ft/db
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NÁ 120 csõ/elõfej
22178 Csõ 115 200 Ft/fm
22179 Elõ- és utófej 144 000 Ft/db

NÁ 140 csõ/elõfej
22181 Csõ 123 300 Ft/fm
22182 Elõ- és utófej 150 300 Ft/db

NÁ 160 csõ/elõfej
22183 Csõ 164 700 Ft/fm
22184 Elõ- és utófej 162 000 Ft/db

100 × 100 keretelem/támfal
22185 Keretelem 145 000 Ft/fm
22186 Támfal 200 000 Ft/db

130 × 130 keretelem/támfal
22187 Keretelem 172 000 Ft/fm
22188 Támfal 210 000 Ft/db

150 × 150 keretelem/támfal
22189 Keretelem 195 000 Ft/fm
22191 Támfal 301 000 Ft/db

200 × 200 keretelem/támfal
22192 Keretelem 288 000 Ft/fm
22193 Támfal 365 000 Ft/db

130 × 130 ikerelem/támfal
22194 Keretelem 282 000 Ft/fm
22195 Támfal 255 000 Ft/db

150 × 150 ikerelem/támfal
22196 Keretelem 315 000 Ft/fm
22197 Támfal 326 000 Ft/db

9.4.6. Átereszek létesítése

22209 NÁ 40 cm + 20 m2 burkolat 342 000 Ft/db
22211 NÁ 60 cm + 40 m2 burkolat 504 000 Ft/db
22212 NÁ 80 cm + 60 m2 burkolat 702 765 Ft/db
22213 NÁ 100 × 100 × 100 keretelem + 80 m2 burkolat 1 525 590 Ft/db

9.5. Munkaterület víztelenítése (önállóan nem csak a beruházáshoz kapcsolódóan)

22112 0–500 l/perc teljesítményû szivattyúval 3 120 Ft/üó
22113 501–1000 l/perc teljesítményû szivattyúval 4 600 Ft/üó
22114 1000 l/perc feletti teljesítményû szivattyúval 12 500 Ft/üó

9.6. Felszín alatti vízbeszerzés létesítményei, berendezései
9.6.1. Öntözõkút létesítményei berendezései (kútfúrás, kútfej építés, gépészet, szekunder villamos energiaellátás, vezérlés)

22116 Q = 0–0,5 m3/nap 86 400 Ft/db
22117 Q = 0,51–10,0 m3/nap 252 000
22118 Q = 10,1–400,0 m3/nap 2 160 000
22119 Q = 400,1–2 000,0 m3/nap 16 200 000
22121 Q = 2 000,1 m3/nap felett 58 500 000

9.6.2. Szigetelt víztározók létesítése (földmûvek, mûtárgyak, munkavédelmi, vagyonvédelmi létesítmények, szigetelés
vízzárósághoz)
Az elszámolható max. hasznos tározókapacitás az öntözõtelep éves vízigényének a max. 30%-a

22122 0–500,0 m3 hasznos tározókapacitással 10 000 Ft/m3

22123 500,1–5 000,0 m3 hasznos tározókapacitással 9 000
22124 5 000,1 m3 feletti hasznos tározókapacitással 8 500
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9.6.3. Szivattyúk beszerzése (csak abban az esetben, ha a szivattyú beszerzése építési beruházáshoz kapcsolódik, azzal
összefüggésben  valósul meg)

22142 Gépbeszerzés, meghajtó motorral szerelten (csak az 1-es korszerûségi
mutatóval rendelkezõ szivattyúk)

9.7. Vízellátás telemetriai és informatikai berendezéseinek fejlesztése (önállóan nem, csak a beruházáshoz kapcsolódóan)

22143 Szivattyútelepi vezérlõegység 4 000 000 Ft/szivattyú-
telep

22144 Központi irányítóegység 4 000 000 Ft/központ
22145 Automata meteorológiai állomás 580 000 Ft/darab

9.8. Szivattyútelep létesítés (építés, gépészet, szekunder villamos energiaellátás, vezérlés)
9.8.1. Diesel üzemû szivattyúval

22214 0–0,5 m3/s 19 800 000 Ft/db
22215 0,6–1,0 m3/s 25 200 000
22216 1,1–2,0 m3/s 46 800 000
22217 2,1–3,0 m3/s 61 200 000

9.8.2. Elektromos üzemû szivattyúval (nem tartalmazza: elektromos rendszer primer oldali beruházásait, hálózatfejlesztési
hozzájárulást)

22218 0–0,5 m3/s 32 400 000 Ft/db
22219 0,6–1,0 m3/s 46 800 000
22221 1,1–2,0 m3/s 54 000 000
22222 2,1–3,0 m3/s 64 800 000

9.8.3. Szivattyúk beszerzése (csak abban az esetben, ha a szivattyú beszerzése építés beruházáshoz kapcsolódik, azzal
összefüggésben  valósul meg)

22223 Gépbeszerzés meghajtó motorral szerelten (csak az 1-es korszerûségi
mutatóval rendelkezõ szivattyúk)

9.9. Szivattyútelep felújítás kapacitásbõvítés (építés, gépészet, szekunder villamos energia ellátás, vezérlés)
9.9.1. Diesel üzemû szivattyúval

22224 0–0,5 m3/s 11 880 000 Ft/db
22225 0,6–1,0 m3/s 15 120 000
22226 1,1–2,0 m3/s 28 080 000
22227 2,1–3,0 m3/s 36 720 000

9.9.2. Elektromos üzemû szivattyúval (nem tartalmazza: elektromos rendszer primer oldali beruházásait, hálózatfejlesztési
hozzájárulást)

22228 0–0,5 m3/s 20 700 000 Ft/db
22229 0,6–1,0 m3/s 30 780 000
22231 1,1–2,0 m3/s 32 400 000
22232 2,1–3,0 m3/s 38 880 000

9.9.3. Szivattyúk beszerzése (csak abban az esetben, ha a szivattyú beszerzése építés beruházáshoz kapcsolódik, azzal
összefüggésben  valósul meg)

22233 Gépbeszerzés meghajtó motorral szerelten (csak az 1-es korszerûségi
mutatóval rendelkezõ szivattyúk)
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C) 3. célterület: Melioráció mezõgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése

I) 3.1. célterület

10. Vízháztartást szabályozó üzemi létesítmények (táblán belüli vízrendezési létesítmények és beavatkozások)
10.1. Kisvízfolyások, csatornák, árkok (vonalas létesítmények)

10.1.1. Csatorna, kisvízfolyás mederépítés

Normál vezetésû csatorna
31010 1,0–6,0 m2 szelvényterület 7 200 Ft/fm
31020 6,1–12,0 m2 szelvényterület 13 500
31030 12,1–18,0 m2 szelvényterület 18 000

Magasvezetésû csatorna
31040 1,0–6,0 m2 szelvényterület 10 800 Ft/fm
31050 6,1–12,0 m2 szelvényterület 27 000

10.1.2. Csatorna, kisvízfolyás meder szelvénybõvítése

31060 1,0–6,0 m2 szelvényterület 6 030 Ft/fm
31070 6,1–12,0 m2 szelvényterület 11 340
31080 12,1–18,0 m2 szelvényterület 15 120

10.1.3. Csatorna, kisvízfolyás meder felújítás (vízjogi üzemeltetési engedély szerinti állapot helyreállítása)

31090 1,0–6,0 m2 szelvényterület 5 040 Ft/fm
31100 6,1–12,0 szelvényterület 9 450
31110 12,1–18,0 m2 szelvényterület 12 600

10.1.4. Burkolat készítés helyszíni betonozás

31120 Betonból 15 cm vastagságban 7 400 Ft/m2

10.2. Tározók
10.2.1. Tározóépítés földmunkái, mûtárgyépítési munkái, elõ- és utómunkái
10.2.1.1. Síkvidéki tározó

31130 Alapterülettõl függetlenül 650 Ft/
tározott m3

10.2.1.2. Dombvidéki tározó

31140 0–100 000 m3 tározókapacitás 540 Ft/
tározott m3

31150 100 001–200 000 m3 tározókapacitás 270
31160 200 001–300 000 m3 tározókapacitás 135
31170 300 001–500 000 m3 tározókapacitás 117
31180 500 001 m3 fölötti tározókapacitás 100

10.2.1.3. Tározó mûtárgyainak építése

31190 Árapasztó mûtárgy gyepes vízlevezetõvel, fõmeder burkolásával
a torkolatnál

36 000 Ft/fm

31200 Leürítõ mûtárgy NA 160, energiatörõ fogakkal, alvízi és vízoldali
burkolattal (záportározó)

306 000

31210 Leürítõ mûtárgy NA 100, energiatörõ fogakkal, alvízi és vízoldali
burkolattal (záportározó)

198 000
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10.2.1.4. Tározók duzzasztó mûtárgyainak építése

31910 Duzzasztó, vízszintszabályozó mûtárgyak építése mozgatható elzáró
zsiliptáblával, burkolt elõ- és utófenék kialakítással, árapasztó
mûtárggyal
10 m3/s vízhozamig

20 000 000 Ft/db

31920 Duzzasztó, vízszintszabályozó mûtárgyak építése mozgatható elzáró
zsiliptáblával, burkolt elõ- és utófenék kialakítással, árapasztó
mûtárggyal
10,1–30 m3/s vízhozamig

60 000 000

31930 Duzzasztó, vízszintszabályozó mûtárgyak építése mozgatható elzáró
zsiliptáblával, burkolt elõ- és utófenék kialakítással, árapasztó
mûtárggyal
30,01 m3/s vízhozam fölött

115 000 000

10.2.2. Tározó felújítás (vízjogi üzemeltetési engedély szerinti állapot helyreállítása)

31220 0–100 000 m3 tározókapacitás között 81 Ft/
tározott m3

31230 100 001–500 000 m3 tározókapacitás között 72
31240 500 001 m3 fölötti tározókapacitás 63

10.2.3. Idõszakos belvíztározó létrehozása

31250 Legelõ övgátalás 30 ha-ig, gátépítés 1 m3/fm + mûtárgy 81 000 Ft/ha

10.3. Vízrendezés létesítményei és beavatkozásai
10.3.1. Felszíni vízrendezés

31260 0–50 ha között 324 000 Ft/ha
31270 51–200 ha között 216 000
31280 200 ha felett 180 000

10.3.2. Felszín alatti vízrendezés

31290 0–50 ha között 225 000 Ft/ha
31300 51–200 ha között 162 000
31310 200 ha felett 126 000

10.3.3. Talajcsõhálózat létrehozása

31320 Talajcsõ hálózat kialakítása gyûjtõkkel 239 500 Ft/ha

10.3.4. Kombinált vízrendezés

31330 0–50 ha között 198 000 Ft/ha
31340 51–200 ha között 144 000
31350 200 ha felett 108 000

10.4. Kismûtárgyak építése
10.4.1. Vízvisszatartó létesítmények építése

31360 NÁ 40 cm 369 000 Ft/db
31370 NÁ 60 cm 576 000
31380 NÁ 80 cm 819 000
31390 100 × 100 × 100 keretelem 1 224 000

10.4.2. Vízkormányzó létesítmények építése

31410 NÁ 40 cm 369 000 Ft/db
31420 NÁ 60 cm 576 000
31430 NÁ 80 cm 819 000
31440 100 × 100 × 100 keretelem 1 224 000

10.4.3. Esést koncentráló mûvek (bukók, surrantók) építése

31450 Fenéklépcsõ kétoldali burkolattal, vízládával 34 200 Ft/m2

31460 Surrantó energiatörõ küszöbbel, lezárófogakkal 23 400
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10.5. Szivattyútelepek építése, kapacitásbõvítése, felújítása
10.5.1. Szivattyútelep építése
10.5.1.1. Diesel üzemû szivattyúval

31470 0–0,5 m3/s 19 800 000 Ft/db
31480 0,6–1,0 m3/s 25 200 000
31490 1,1–2,0 m3/s 46 800 000
31500 2,1–3,0 m3/s 61 200 000

10.5.1.2. Elektromos üzemû szivattyúval (nem tartalmazza: elektromos rendszer primer oldali beruházásait, hálózatfejlesztési
hozzájárulást)

31510 0–0,5 m3/s 32 400 000 Ft/db
31520 0,6–1,0 m3/s 46 800 000
31530 1,1–2,0 m3/s 54 000 000
31540 2,1–3,0 m3/s 64 800 000

10.5.2. Szivattyútelepek kapacitásbõvítése

31101 Q = 0–0,5 m3/s szivattyúkapacitással 18 837 000 Ft/db
31102 Q = 0,6–1,0 m3/s szivattyúkapacitással 31 419 000
31103 Q = 1,1–2,0 m3/s szivattyúkapacitással 39 645 000
31104 Q = 2,1–3,0 m3/s szivattyúkapacitással 51 642 000

10.5.3. Szivattyútelep felújítása (vízjogi üzemeltetési engedély szerinti állapot helyreállítása)
10.5.3.1. Diesel üzemû szivattyúval

31610 0–0,5 m3/s 11 880 000 Ft/db
31620 0,6–1,0 m3/s 15 120 000
31630 1,1–2,0 m3/s 28 080 000
31640 2,1–3,0 m3/s 36 720 000

10.5.3.2. Elektromos üzemû szivattyúval

31650 0–0,5 m3/s 20 700 000 Ft/db
31660 0,6–1,0 m3/s 30 780 000
31670 1,1–2,0 m3/s 32 400 000
31680 2,1–3,0 m3/s 38 880 000

10.6. Mezõgazdasági területrendezés építményei
10.6.1. Mezõgazdasági célú területrendezés

31690 0–50 ha között 270 000 Ft/ha
31700 51–200 ha között 225 000
31710 200 ha felett 180 000

10.6.2. Mezõgazdasági célú tereprendezés

31720 0–50 ha között 540 000 Ft/ha
31730 51–200 ha között 450 000
31740 200 ha felett 260 000
31750 Öntözõtábla finomfelület rendezése, elõkészítõ munkák nélkül 45 000

10.6.3. Vízmosáskötések kialakítása

31760 Hordalékfogó cölöpgát rõzsefonattal 15 300 Ft/m2

31770 Trapézszelvényû fenéklépcsõ 81 000
31780 Acélhálós kõszerkezet (Gabion) 22 500 Ft/m3

10.6.4. Táblák közötti földúthálózat kialakítása

31790 Legfeljebb 8 m szélességig, kétoldali útárokkal 300 Ft/m2

31800 Kõszórással 500
31810 Táblabejáró NÁ 40 cm csõvel, 12 fm hossz 342 000 Ft/db
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10.6.5. Területrendezést elõkészítõ irtási munkák
10.6.5.1. Cserjeirtás

31820 Gépi 72 Ft/ m2

31830 Kézi 151

10.6.5.2. Nádirtás

31840 Gépi 21 Ft/m2

31850 Kézi 41

10.6.5.3. Gaztalanítás

31860 Gépi 11 Ft/m2

31870 Kézi 21

10.6.6. Erózióvédelem létesítményei
10.6.6.1. Sáncolás

31880 Keskeny alapú sánc (0,40 m mély, 12,0–16,0 m alapszélesség) 950 Ft/fm
31890 Széles alapú sánc (0,30 m mély, 16,0–20,0 m alapszélesség) 720

II) 3.2. célterület

11. Közösségi meliorációs támogatások
11.1. Meliorációs földúthálózat

32010 Legfeljebb 8 m szélességig, kétoldali útárokkal 300 Ft/m2

32020 Kõszórással 500
32030 Táblabejáró NÁ 40 cm csõvel, 12 fm hossz 342 000 Ft/db

11.2. Út menti árkok és mûtárgyaik

32040 1,0–6,0 m2 szelvényterület 7 200 Ft/fm

11.3. Talajcsövezés és létesítményei

32050 Területnagyságtól függetlenül 239 500 Ft/ha

11.4. Esésnövelõ és átemelõ szivattyútelepek létesítése és korszerûsítése
11.4.1. Diesel üzemû szivattyúval

32060 0–0,5 m3/s 19 800 000 Ft/db
32070 0,6–1,0 m3/s 25 200 000
32080 1,1–2,0 m3/s 46 800 000
32090 2,1–3,0 m3/s 61 200 000

11.4.2. Elektromos üzemû szivattyúval (nem tartalmazza: elektromos rendszer primer oldali beruházásait, hálózatfejlesztési
hozzájárulást)

32100 0–0,5 m3/s 32 400 000 Ft/db
32110 0,6–1,0 m3/s 46 800 000
32120 1,1–2,0 m3/s 54 000 000
32130 2,1–3,0 m3/s 64 800 000

11.5. Szivattyútelep kapacitásbõvítése
11.5.1. Diesel üzemû szivattyúval

32140 0,5 m3/s-ról 1,0 m3/s-ra 10 800 000 Ft/db
32150 1,0 m3/s-ról 2,0 m3/s-ra 36 000 000
32160 2,0 m3/s-ról 3,0 m3/s-ra 46 000 000

11.5.2. Elektromos üzemû szivattyúval (nem tartalmazza az elektromos energia ellátás bõvítését)

32170 0,5 m3/s-ról 1,0 m3/s-ra 7 650 000 Ft/db
32180 1,0 m3/s-ról 2,0 m3/s-ra 11 250 000
32190 2,0 m3/s-ról 3,0 m3/s-ra 26 100 000
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11.6. Mûtárgyak létesítése és felújítása
11.6.1. Vízvisszatartó létesítmények építése

32200 NÁ 40 cm 369 000 Ft/db
32210 NÁ 60 cm 576 000
32220 NÁ 80 cm 819 000
32230 100 × 100 × 100 keretelem 1 224 000

11.6.2. Vízkormányzó létesítmények építése

32240 NÁ 40 cm 369 000 Ft/db
32250 NÁ 60 cm 576 000
32260 NÁ 80 cm 819 000
32270 100 × 100 × 100 keretelem 1 224 000

11.6.3. Esést koncentráló mûvek (bukók, surrantók) építése

32280 Fenéklépcsõ kétoldali burkolattal, vízládával 34 200 Ft/m2

32290 Surrantó energiatörõ küszöbbel, lezárófogakkal 23 400

11.7. Vízmosáskötés kialakítása

32300 Hordalékfogó cölöpgát rõzsefonattal 15 300 Ft/m2

32310 Trapézszelvényû fenéklépcsõ 81 000
32320 Acélhálós kõszerkezet (Gabion) 22 500 Ft/m3

11.8. Felesleges utak, árkok megszüntetése

32330 Felesleges út megszüntetése 180 Ft/m2

32340 Felesleges árok megszüntetése 360 Ft/m3

11.9. Teraszolás
11.9.1. Rézsûs teraszkiképzés

32350 Megmozgatandó föld 500 Ft/m3

11.9.2. Támfallal kombinált terasz

Helyszíni beton Ft/fm
32360 0,0–1,5 m magasság között 63 000
32370 1,6–3,0 m magasság között 108 000

Terméskõ
32380 0,0–1,5 m magasság között 90 000
32390 1,6–3,0 m magasság között 162 000

Elõregyártott
32400 0,0–1,5 m magasság között 22 500
32410 1,6–3,0 m magasság között 81 000

11.9.3. Vízlevezetõ vápák

32420 Vápás beton vízelvezetõ (3 m széles) kiemelt szegéllyel 12 600 Ft/m2

11.10. Mezõvédõ erdõsávok

32430 Talaj elõkészítés (talajlazítás, szántás, elõmunkák) 126 000 Ft/ha
32440 Csemetetelepítés cserjeszegéllyel (11 000 db/ha) 648 000

11.11. Vízkárelhárítás telemetriai és informatikai berendezéseinek fejlesztése (önállóan nem csak beruházáshoz
kapcsolódóan)

32450 Szivattyútelepi vezérlõegység 2 800 000 Ft/szivattyú-
telep

32460 Központi irányítóegység 2 800 000 Ft/központ
32470 Automata meteorológiai állomás 580 000 Ft/darab

”
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 65/2009. (XI. 26.) KHEM rendelete
a tengeri hajók felszereléseirõl és ezek megfelelõsége feltételeirõl és tanúsításáról  szóló
11/2002. (II. 6.) KöViM rendelet módosításáról

A víziközlekedésrõl  szóló 2000. évi XLII. törvény 88.  § (2) bekezdés b) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési,
hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1.  § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1.  § (1) A tengeri hajók felszereléseirõl és ezek megfelelõsége feltételeirõl és tanúsításáról  szóló 11/2002. (II. 6.) KöViM rendelet 
(a továb biak ban: R.) 1.  § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„b) felszerelés: a tengerészeti felszerelésekrõl  szóló 96/98/EK tanácsi irányelv módosításáról  szóló, 2008. június 30-ai
2008/67/EK bizottsági irányelv (a továb biak ban: Közösségi irányelv) A.1. és A.2. mellékletében meghatározott,
a nemzetközi dokumentumokban foglalt követelmények teljesítése céljából a hajón kötelezõen elhelyezendõ, vagy
a használat céljából a hajón önkéntesen elhelyezett, és a nemzetközi dokumentumokban foglalt követelményeknek
meg fele lõen a hajózási hatóság által engedélyezett berendezés, eszköz;”

(2) Az R. 1.  § g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„g) elismert szervezet: a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek közös szabályairól és szabványairól  szóló,
2009. április 23-i 391/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek meg fele lõen elismert szervezet;”

(3) Az R. 1.  § m) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„m) nemzetközi vizsgálati követelmények: azok a vizsgálati követelmények, amelyeket
ma) a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO),
mb) a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO),
mc) a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC),
md) az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN),
me) az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC), és
mf) az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI)
a nemzetközi egyezményekkel, az IMO határozataival és körözvényeivel összhangban írt elõ a vizsgálatok
módszereinek és eredményeinek a meghatározására, és amelyek 2002. július 1-jén fennálló állapot szerint hatályosak,
és amelyeket a Közösségi irányelv A. mellékletében tartalmazott módon kell figye lembe venni;”

2.  § Az R. 3.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3.  § (1) A Közösségi irányelv A.1. mellékletében meghatározott, a rendelet hatálybalépését köve tõen elhelyezett
felszerelésnek meg kell felelnie – a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek közös szabályairól és szabványairól
 szóló, 2009. április 23-i 391/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott szabályok és eljárások
alkalmazásához – a Közösségi irányelv A.1. mellékletében megjelölt nemzetközi dokumentumokban meghatározott
követelményeknek.
(2) A felszerelésnek a nemzetközi egyezményekben és az IMO határozataiban és körözvényeiben elõírt
követelményeknek  való megfelelõsége csak a vonatkozó nemzetközi vizsgálati követelmények és a Közösségi irányelv 
A.1. mellékletében meghatározott, a B) mellékletben megadott megfelelõség-tanúsítási eljárások alapján
bizonyítható. Azoknak a Közösségi irányelv A.1. mellékletében meghatározott felszereléseknek az esetében, amelyek
megfelelõsége mind az IEI, mind az ETSI által elõírt vizsgálati eljárások alapján bizonyítható, bármelyik választható,
és a gyártó vagy képviselõje meghatározhatja, hogy melyik eljárást kell alkalmazni.”

3.  § Az R. 4.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A Közösségi irányelv A.1. mellékletében szereplõ táblázat A. 1/1.41–42, A. 1/3. 51–54., A. 1/4. 40–47., A. 1/5. 19. és
A. 1/6. 1. pontjában megjelölt felszerelés, amelynek gyártása 2009. július 21. napját megelõzõen, az Európai Közösség
tagállamában hatályban lévõ típus-jóváhagyási eljárásnak meg fele lõen történt, 2009. július 21. napját követõ két év
folyamán forgalomba hozható,  illetve tagállam lobogója alatt közlekedõ hajón történõ használata engedélyezett.”
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4.  § Az R. 7.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A megfelelõség tanúsítását az elismert,  illetve kijelölt szervezet a B) mellékletben megadott modulokban foglalt
részletes elõ írások szerint a következõ eljárások alapján végzi:
a) EK típusvizsgálat (B modul) és a felszerelés forgalomba hozatala elõtt minden felszerelés a gyártó vagy képviselõje
választása alapján, a Közösségi irányelv A.1. mellékletében meghatározott lehetõségek közül
aa) EK típus-megfelelõségi nyilatkozat (C modul),
ab) gyártás minõségbiztosítási EK típus-megfelelõségi nyilatkozat (D modul),
ac) termék minõségbiztosítási EK típus-megfelelõségi nyilatkozat (E modul),
ad) termékellenõrzési EK típus-megfelelõségi nyilatkozat (F modul)
tárgyát képezi, vagy
b) teljes EK minõségbiztosítás (H modul).”

5.  § Az R. 8.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Közösségi irányelv A.1. mellékletében meghatározott, a megfelelõ nemzetközi dokumentumokban elõírt
követelményeknek megfelelõ, és a minõségtanúsítási eljárásokkal összhangban gyártott felszereléseket a gyártónak
vagy képviselõjének el kell látnia arra felhelyezett megfelelõségi jelöléssel.”

6.  § Az R. 10.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10.  § Ha a hajózási hatóság a felügyeleti joga gyakorlása során vagy más módon megállapítja, hogy valamely,
a Közösségi irányelv A.1. mellékletében meghatározott felszerelés – annak ellenére, hogy ellátták megfelelõségi
jelöléssel és meg fele lõen helyezték el és használják – veszélyeztetheti a személyzet, az utasok és adott esetben mások
egészségét vagy biztonságát, vagy károsíthatja a tengeri környezetet, minden szükséges ideiglenes intézkedést meg
kell, hogy tegyen a felszerelésnek a forgalomból  való kivonására, forgalomba hozatalának megtiltására vagy
korlátozására, továbbá megtiltja az olyan hajón  való használatát, amelynek biztonsági bizonyítványát õ adja ki.
A hajózási hatóság az intézkedésrõl és annak indokairól haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi
tagállamot.”

7.  § Az R. 14.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„14.  § (1) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusnak  való megfelelést szolgálja:
a) a Bizottság 98/85/EK és 2002/75/EK irányelvével, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2002/84/EK
irányelvével módosított Tanács 96/98/EK irányelve (1996. december 20.) tengerészeti felszerelésekrõl, valamint
b) a Bizottság 2008/67/EK irányelve (2008. június 30.) a tengerészeti felszerelésekrõl  szóló 96/98/EK tanácsi irányelv
módosításáról.
(2) Ez a rendelet a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek közös szabályairól és szabványairól  szóló, 2009.
április 23-i 391/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összeegyeztethetõ szabályozást tartalmaz.”

8.  § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és 2011. augusztus 1-jén hatályát veszti.
(2) Az R. A) melléklete hatályát veszti.
(3) Az R. 4.  § (3) bekezdése 2011. július 22-én hatályát veszti.

9.  § (1) Ez a rendelet a tengerészeti felszerelésekrõl  szóló 96/98/EK tanácsi irányelv módosításáról  szóló, 2008. június 30-ai
2008/67/EK bizottsági irányelvnek  való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek közös szabályairól és szabványairól  szóló, 2009. április 23-i
391/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összeegyeztethetõ szabályozást tartalmaz.

Hónig Péter s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
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A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelete
a gázszerelõk engedélyezésérõl és nyilvántartásáról

A földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. tör vény 133.  § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti fejlesztési és
gazdasági miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1.  § b) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1.  § E rendelet hatálya arra a személyre terjed ki, aki a földgázellátásról  szóló tör vény   szerinti csatlakozóvezeték- és
felhasználóiberendezés-létesítési, a biztonsági elõ írást érintõ felszerelési és idõszaki ellenõrzési tevékenységet folytat.

2.  § (1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal mûszaki biztonsági hatósága (a továb biak ban: Hatóság) annak
a személynek (a továb biak ban: gázszerelõ) ad az 1.  §-ban meghatározott tevékenységek végzésére engedélyt, aki
az engedély kiadására irányuló, az 1. mellékletben meghatározott adattartalmú, a Hivatal által rendszeresített
nyomtatványon benyújtott kérelméhez eredetiben bemutatja vagy másolatban mellékeli a 2. mellékletben
meghatározott képesítés és gyakorlati idõ meglétét igazoló okiratokat.

(2) A gázszerelõ az engedélyben meghatározott, a 2. melléklet szerinti tevékenységek végzésére jogosult.
(3) A gázszerelõknek a földgázellátásról szóló törvény szerinti jegyzékét a Hatóság honlapján, valamint a kormányzati

portálon megyénkénti bontásban közzé kell tenni.

3.  § (1) Az engedély a megadásától számított öt évig hatályos.
(2) Az engedély hatálya – a gázszerelõ kérelmére – öt évenként meghosszabbítható. Az engedély hatálya

meghosszabbításának feltétele a 6.  § szerinti továbbképzés elvégzése.
(3) Az engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelmet a 3. melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

4.  § A nyilvántartásban szereplõ adatokban történt változást a gázszerelõ 10 munkanapon belül köteles bejelenteni és
igazolni a Hatóságnál.

5.  § (1) A Hatóság az engedélyt visszavonja, egyidejûleg törli a nyilvántartásból a gázszerelõt, ha a gázszerelõ
a) engedélyének hatálya lejárt és nem hosszabbították meg,
b) bejelenti, hogy a tevékenységet nem kívánja tovább folytatni,
c) engedélye kiadásának feltételei már nem állnak fenn,
d) elhalálozik,
e) jogerõs bírósági határozat megállapítása szerint közremûködött a földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. tör vény

rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 13.  § (1) bekezdés 3., 4.,
 illetve 7. pontjában meghatározott valamely felhasználói szerzõdésszegés meg   valósításában.

(2) A Hatóság az engedélyt visszavonó határozatával egyidejûleg intézkedik a gázszerelõi igazolvány bevonása iránt.
(3) A gázszerelõ, akinek az engedélyét a Hatóság visszavonta, akkor kaphat új engedélyt, ha

a) – az (1) bekezdés a) pontja esetén – a továbbképzési kötelezettsége teljesítését igazolja,
b) – az (1) bekezdés e) pontja esetén – a Hatóság az engedélyt visszavonó határozatának jogerõre emelkedésétõl

számított 1 év eltelt, és a gázszerelõ eleget tett az engedély 3.  § (2) bekezdés szerinti meghosszabbításához
szükséges továbbképzési kötelezettségének.

6.  § (1) Az engedély 3.  § (2) bekezdés szerinti meghosszabbításához szükséges gázszerelõi továbbképzési program kötelezõ
moduljai:
a) a gázcsatlakozó és a felhasználói berendezésekre vonatkozó jogszabályi változások,
b) az üzemvitel, karbantartás, mûszaki biztonsági ellenõrzés korszerû ismeretanyaga.

(2) A gázszerelõ továbbképzés minimum idõtartama 20 óra.
(3) Az engedély 3.  § (2) bekezdés szerinti meghosszabbításához szükséges továbbképzési kötelezettséget bármely,

a Felnõttképzési Akkreditáló Testület (a továb biak ban: FAT) által akkreditált, a FAT által az (1) bekezdésben
meghatározott követelménynek megfelelõ gázszerelõi továbbképzési programra kiadott programakkreditációs
tanúsítvánnyal rendelkezõ intézmény által folytatott képzés elvégzésével teljesíthetõ.

(4) A felnõttképzést folytató, gázszerelõ továbbképzést végzõ intézményeket az iparügyekért felelõs miniszter az általa
vezetett minisztérium honlapján tájékoztatásul közzéteszi.
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7.  § (1) Az e rendelettel megállapított vagy módosított rendelkezéseket – a (2) és (3) bekezdésben foglalt
kivétellel – az e rendelet hatálybalépését köve tõen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(2) A Hatóság által e rendelet hatálybalépését megelõzõen kiadott fényképes gázszerelõi igazolványok 2009. október
1-jét köve tõen továbbra is az abban meghatározott idõpontig hatályosak, a nyilvántartásba vétellel megszerzett
jogosultság – a 4.  §-ban foglaltak figye lembe véte lével – az e rendelet szerinti engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül
gyakorolható. E rendelkezés nem érinti a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló adatokban történõ változások
bejelentésének és igazolásának 4.  § szerinti kötelezettségét.

(3) 2009. október 1-jét megelõzõen a gázszerelõk nyilvántartásáról  szóló 28/2006. (V. 15.) GKM rendelet alapján
a gázszerelõkrõl vezetett nyilvántartás adatait az e rendelet által létrehozott nyilvántartás is tartalmazza.

8.  § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a gázszerelõk nyilvántartásáról  szóló 28/2006. (V. 15.) GKM rendelet.

Varga István s. k.,
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

1. melléklet a 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelethez

A gázszerelõi engedély kiadására irányuló kérelem adattartalma

I. Tevékenység megnevezése:
Gázszerelés

II. Kérelmezõ
1. Neve:
2. Ha a kérelmezõ egyéni vállalkozó, akkor a vállalkozói nyilvántartási száma:
3. Ha a kérelmezõ munkavállaló, a munkáltató neve:
4. Székhelye:
5. Születési hely, idõ (év, hó, nap):
6. Anyja neve:
7. Lakcíme (megye, irányítószám, helység, utca, házszám):
8. Értesítési címe:
9. Telefonszáma: Elektronikus levélcíme: Faxszáma:

10. Gázszerelõi igazolvány száma (módosítás vagy hosszabbítás esetén töltendõ ki):
III. Nyilatkozat

Hozzájárul-e a II/8. és 9. pontban foglalt adatainak a nyilvántartásba vett gázszerelõi jegyzékben, 
a Hatóság információs honlapján, továbbá a kormányzati portálon történõ közzétételéhez?

igen  nem 
IV. Képesítés:
1. Gázvezeték és -készülékszerelõ mestervizsga

...................................................... ......................................................
száma kelte

..........................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése

2. Gáz- és olajtüzelõberendezés-szerelõ, üzembe helyezõ mestervizsga
...................................................... ......................................................

száma kelte

..........................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése
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3. Épületgépész mérnök, gázipari mérnök, vegyipari gépészmérnök, gázipari szakmérnök, épületgépész
üzemmérnök, gázipari szak-üzemmérnök szakképesítés

...................................................... ......................................................
száma kelte

..........................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése

4. Épületgépész technikus, gázipari technikus szakképesítés
...................................................... ......................................................

száma kelte

..........................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése

5. Gázvezeték és -készülékszerelõ, gázfogyasztó-berendezés- és csõhálózat-szerelõ szakképesítés

...................................................... ......................................................
száma kelte

..........................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése

6. Gáz- és tüzeléstechnikai mûszerész szakképesítés

...................................................... ......................................................
száma kelte

..........................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése

7. Gázipari mûszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítés

...................................................... ......................................................
száma kelte

..........................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése

Egyéb szakmai képzettség (a tevékenységhez kapcsolódó szakképesítések, tanfolyamok)
8.

...................................................... ......................................................
száma kelte

..........................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése

9.
...................................................... ......................................................

száma kelte

..........................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése

10.
...................................................... ......................................................

száma kelte

..........................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése

V. E rendeletben elõírt, a kérelemhez mellékletben csatolt igazolások, minõsítések, nyilatkozatok felsorolása
1. Ha a bemutatott szakképesítésrõl  szóló bizonyítvány nem eredeti, az eredeti

bizonyítvány hiteles másolata
2. Szakirányú szakmai gyakorlat igazolása
3. Igazolványkép (3 db, egy évnél nem régebbi)
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2. melléklet a 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelethez

Végezhetõ tevékenység Végzettség/képesítés
Gyak.
 idõ

1. Csatlakozóvezeték és felhasználói 
berendezés létesítése, üzembe
helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

1.1. Gázvezeték és -készülékszerelõ mestervizsga –
1.2 Épületgépész mérnök, gázipari mérnök, vegyipari

gépészmérnök, gázipari szakmérnök, épületgépész
üzemmérnök, gázszolgáltatói szak-üzemmérnök, 
gázvezeték és -készülékszerelõ, gázfogyasztóberendezés
és csõhálózat-szerelõ szakképesítés

3

1.3. Épületgépész technikus, gázipari technikus, gázvezeték
és -készülékszerelõ, gázfogyasztóberendezés
és csõhálózat-szerelõ szakképesítés

3

2. Felhasználói berendezés
létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása

2.1. Gáz- és olajtüzelõberendezés-szerelõ, üzembe helyezõ
mestervizsga vagy gázvezeték és -készülékszerelõ
mestervizsga

–

2.2. Épületgépész mérnök, gázipari mérnök, vegyipari
gépészmérnök, gázipari szakmérnök, épületgépész
üzemmérnök, gázszolgáltatói szak-üzemmérnök, és gáz-
és tüzeléstechnikai mûszerész szakképesítés

3

2.3. Épületgépész mérnök, gázipari mérnök, vegyipari
gépészmérnök, gázipari szakmérnök, épületgépész
üzemmérnök, gázszolgáltatói szaküzemmérnök,
gázfogyasztóberendezés és csõhálózat-szerelõ
szakképesítés

3

2.4. Épületgépész technikus, gázipari technikus, gáz- és
tüzeléstechnikai mûszerész szakképesítés

3

2.5. Épületgépész technikus, gázipari technikus, és
gázfogyasztóberendezés és csõhálózat-szerelõ
szakképesítés

3

3. Csatlakozóvezeték és felhasználói 
berendezés mûszaki biztonsági
felülvizsgálata

3.1. Gázvezeték és -készülékszerelõ mestervizsga, és gázipari
mûszaki biztonsági felülvizsgáló szakképesítés

–

3.2. Gáz- és olajtüzelõberendezés-szerelõ, üzembe helyezõ
mestervizsga, és gázipari mûszaki-biztonsági felülvizsgáló

3

3.3. Épületgépész mérnök, gázipari mérnök, vegyipari
gépészmérnök, gázipari szakmérnök, épületgépész
üzemmérnök, gázipari szaküzemmérnök, és gázipari
mûszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítés

3

3.4. Épületgépész technikus, gázipari technikus, és gázipari
mûszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítés

3

Megjegyzés:
a) A felsõoktatásról  szóló 1993. évi LXXX. törvény alapján szerzett azonos szakirányú okleveles mérnök (egyetemi

szintû) és mérnök (fõiskolai szintû) végzettséggel a tevékenységek szintén elláthatók. Az egyetemi és fõiskolai
szakok megnevezését a felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a szakindítás eljárási rendjérõl  szóló
289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet tartalmazza.

b) A gázfogyasztó készülék üzembe helyezésére a 2. mellékletben megjelölt képesítéssel, végzettséggel rendelkezõ
készülék gyártója vagy a gyártó által megbízott gázszerelõ jogosult.

c) A csatlakozó és fogyasztói vezeték létesítésére a 2. mellékletben megjelölt képesítéssel, végzettséggel és
az alkalmazott technológiához más jogszabályban elõírt feltételeknek megfelelõ gázszerelõ jogosult.
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3. melléklet a 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelethez

A gázszerelõi igazolvány érvényességének továbbképzés után történõ meghosszabbítására, 
 illetve gázszerelõi igazolvány pótlására irányuló kérelem adattartalma

I. Tevékenység megnevezése
Gázszerelés

II. Kérelmezõ
1. Neve:
2.1. ha a kérelmezõ egyéni vállalkozó, akkor vállalkozói nyilvántartási száma:
2.2. ha a kérelmezõ munkavállaló, a munkáltató neve:
3.1. születési hely, év, hó, nap:
3.2. anyja neve:
4. Címe (megye, irányítószám, város, út, utca, házszám):

telefonszáma:
5. Gázszerelõi igazolvány száma:
III. A kérelemhez mellékletben csatolt igazolások, nyilatkozatok felsorolása
1. A Hatóság nyilvántartásba vételrõl kiállított gázszerelõi igazolvány (érvényességének 

hosszabbítása esetén) –
2. A továbbképzésrõl  szóló igazolás vagy annak hiteles másolata –

A szociális és munkaügyi miniszter 26/2009. (XI. 26.) SZMM rendelete
a szociális és munkaügyi miniszter által adományozható szakmai elismerésekrõl  szóló
10/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet módosításáról

A Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl  szóló 1991. évi XXXI. törvény 10.  § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a szociális
és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  §-ában megállapított feladatkörömben
eljárva a következõket rendelem el:

1.  § (1) A szociális és munkaügyi miniszter által adományozható szakmai elismerésekrõl  szóló 10/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet 
(a továb biak ban: R.) 2.  § (1) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi d) pont
megjelölése e) pontra változik:
[(1) A miniszter által adományozható elismerések a következõk:]
„d) Miniszteri Dicséret a Kimagasló Gyakorlati Oktatásért,”

(2) Az R. 2.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés a)–d) pontjában szereplõ elismerés természetes személynek, az (1) bekezdés e) pontjában
nevesített elismerés közösségeknek adományozható.”

2.  § Az R. 5.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Miniszteri Dicséretben naptári évenként 125 fõ részesülhet.”

3.  § Az R. a következõ 5/A.  §-sal egészül ki:
„5/A.  § (1) Miniszteri Dicséret a Kimagasló Gyakorlati Oktatásért elismerés adományozható annak a közoktatási
intézményben dolgozó gyakorlati oktatónak, aki
a) a képzés szakirányának megfelelõ tanári, szakoktatói vagy felsõfokú végzettséggel és szakképzettséggel
rendelkezik, és szakközépiskolában vagy szakiskolában gyakorlati képzést végez, valamint
b) megszakítás nélküli legalább 10 éve fõállású pedagógusként szakoktatói tevékenységet folytat.
(2) Miniszteri Dicséret a Kimagasló Gyakorlati Oktatásért elismerésben évenként 25 fõ részesülhet.”
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4.  § Az R. 7.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A 2.  § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott Miniszteri Dicsérettel az adományozást tanúsító oklevél jár, és 
az abban részesülõ személy – a miniszter döntése alapján – pénzjutalomban részesíthetõ. A 2.  § (1) bekezdésének
d) pontjában meghatározott Miniszteri Dicséret a Kimagasló Gyakorlati Oktatásért elismeréssel az adományt tanúsító
oklevél jár, és az abban részesülõ személy – a miniszter döntése alapján – pénzjutalomban részesíthetõ.”

5.  § Az R. 8.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A 2.  § (1) bekezdésének c)–d) pontjában nevesített elismeréssel adható jutalom egy személyre esõ mértéke
a jutalomban részesülõk száma és az (1) bekezdés szerint meghatározott éves keret függvényében, személyenként
azonos összegben kerül meghatározásra.”

6.  § Az R. 11.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az elismerés adományozására javaslatot tehet: országgyûlési képviselõ, állami vezetõ, a minisztérium vezetõ
beosztású köztisztviselõje, a miniszter irányítása alá tartozó intézmény vezetõje, a szociális és munkaügyi miniszter
feladatkörébe tartozó szakterületen tevékenykedõ intézmény vezetõje, Budapest Fõváros fõpolgármestere,
a regionális szociális és gyámhivatal vezetõje, a helyi önkormányzat polgármestere, a megyei közgyûlés elnöke,
az ifjúsági, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményt fenntartó egyház vezetõje, a közoktatási intézmény 
fenntartója, szakmai és civil, valamint tudományos szervezetek, érdekképviseletek, szövetségek.”

7.  § Az R. 12.  §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi (2)–(3) bekezdések jelölése
(3)–(4) bekezdésre változik:
„(2) A Miniszteri Dicséret a Kimagasló Gyakorlati Oktatásért elismerésre beérkezett javaslatok értékelésekor
figye lembe kell venni, hogy a javasolt személy megfelel-e az 5/A.  § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek,
valamint
a) a szakképzés területén végzett kimagasló tevékenységét,
b) a szakoktatói munkában végzett innovatív tevékenységét,
c) a szakoktató személyiségfejlesztõ, közösségformáló tevékenységét, vagy
d) tanulóinak a szakmai tanulmányi versenyekre történõ eredményes felkészítését.”

8.  § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba. E rendelet 1–7.  §-a, 8.  § (2), (3) és (5) bekezdése
a hatályba lépést követõ napon hatályát veszti. Miniszteri Dicséret a Kimagasló Gyakorlati Oktatásért elismerés
2010. január 1-jétõl adományozható.

(2) Az R. kiegészül az e rendelet 1. számú mellékletében foglalt 3. számú melléklettel, valamint az R. 1. számú melléklete
helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejûleg az R. 7.  § (5) bekezdésében „a 2.  § (1) bekezdésének d) pontjában”
szövegrész helyébe „a 2.  § (1) bekezdésének e) pontjában” szöveg, az R. 11.  § (1) bekezdésében az „1. vagy 2. számú
melléklete” szövegrész helyébe az „1., 2. vagy 3. számú melléklete” szöveg, az R. 11.  § (2) bekezdésében „45 nappal”
szövegrész helyébe „90 nappal” szöveg, az R. 12.  § (1) bekezdésében „a 2.  § (1) bekezdésének a)–d) pontjában”
szövegrész helyébe „a 2.  § (1) bekezdésének a)–e) pontjában” szöveg lép.

(4) A (3) bekezdéssel módosított R. 11.  § (2) bekezdését a 2010. január 1. napját köve tõen adományozandó elismerések
kezdeményezése során kell alkalmazni.

(5) A rendelet hatályba lépésével egyidejûleg az R. 10.  § g) pontja hatályát veszti.
(6) Ez a rendelet 2010. január 2. napján hatályát veszti.

Dr. Herczog László s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
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1. számú melléklet a 26/2009. (XI. 26.) SZMM rendelethez
„3. számú melléklet a 10/2008. (VI. 28.) SZMM rendelethez

Miniszteri Dicséret a Kimagasló Gyakorlati Oktatásért elismerés adományozására vonatkozó javaslat
a 10/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet alapján

Javaslatot tevõ szervezet neve: .........................................................................................................................................................................
Címe: ...........................................................................................................................................................................................................................
Elérhetõsége (telefonszáma, e-mail, fax): ......................................................................................................................................................

Elismerésre javasolt személy neve: ..................................................................................................................................................................
Értesítési címe, elérhetõsége (telefonszáma, e-mail, fax): .......................................................................................................................
Születési hely: ..........................................................................................................................................................................................................
Születési idõ: ........................................ év .............................................. hó ....................... nap
Állampolgársága: ...................................................................................................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................................................................................................
Iskolai végzettsége: ...............................................................................................................................................................................................

Munkahelyének megnevezése (nyugdíj mellett vállalt munka esetén is): .......................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
A munkahely fenntartójának megnevezése, címe: ...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Beosztása: .................................................................................................................................................................................................................

Fõállású foglalkoztatottként heti összes óraszám: ....................................................................................................................................

Nyugdíjban részesül-e: – igen – nem
A jelölt esetleges korábbi kitüntetései és azok adományozásának idõpontja: ...............................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Lakcíme: .....................................................................................................................................................................................................................
TAJ száma: ................................................................................................................................................................................................................
Adóazonosító jele: .................................................................................................................................................................................................

Adott szakterület megnevezése, folyamatos szakmai gyakorlati idõtartama (mettõl-meddig):
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
(nevesítve, mely munkáltatóknál hány év szakmai gyakorlatot szerzett; valamint kérjük felsorolni a szakképzés
területén végzett kimagasló tevékenységét, vagy szakoktatói munkában végzett innovatív tevékenységét, vagy
a szakoktató személyiségfejlesztõ, közösségformáló tevékenységét, vagy tanulóinak a szakmai tanulmányi
versenyekre történõ eredményes felkészítését.)

Az elismerés átadásának tervezett idõpontja: .............................................................................................................................................

Hivatalos indokolás (egy-két mondat, ami átadáskor méltatásként elhangzik): ............................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
A szakmai tevékenységet (életutat) bemutató részletes indokolás külön oldalon.

Dátum: ....................................................................

Javaslattevõ neve és aláírása

..............................................................................................

Javaslattevõ tisztsége

..............................................................................................”
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2. számú melléklet a 26/2009. (XI. 26.) SZMM rendelethez
„1. számú melléklet a 10/2008. (VI. 28.) SZMM rendelethez

Természetes személy részére adható kitüntetési javaslat 10/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet alapján

Javaslatot tevõ (szervezet) neve: ......................................................................................................................................................................
Címe: ...........................................................................................................................................................................................................................
Elérhetõsége (telefonszáma, e-mail, fax): ......................................................................................................................................................

A javasolt elismerés megnevezése:
a) Levendel László Életmû Díj,
b) ......................................................................................................... Díj,
c) Miniszteri Dicséret,
d) Miniszteri Elismerõ Oklevél.

Elismerésre javasolt személy neve: ..................................................................................................................................................................
Értesítési címe, elérhetõsége (telefonszáma, e-mail, fax): .......................................................................................................................
Születési hely: ..........................................................................................................................................................................................................
Születési idõ: ........................................ év .............................................. hó ....................... nap
Állampolgársága: ...................................................................................................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................................................................................................
Iskolai végzettsége: ...............................................................................................................................................................................................

Munkahelyének megnevezése (nyugdíj mellett vállalt munka esetén is): .......................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
A munkahely fenntartójának megnevezése, címe: ...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Beosztása: .................................................................................................................................................................................................................

Foglalkoztatási heti összes óraszám: ..............................................................................................................................................................
 (legalább heti 36 óra vagy annál kevesebb)

Nyugdíjban részesül-e: – igen – nem
A jelölt esetleges korábbi kitüntetései és azok adományozásának idõpontja: ...............................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Lakcíme: .....................................................................................................................................................................................................................
TAJ száma: ................................................................................................................................................................................................................
Adóazonosító jele: .................................................................................................................................................................................................

Adott szakterület megnevezése, szakmai gyakorlati idõtartama (év): ...............................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
(felsorolva, mely munkáltatóknál hány év szakmai gyakorlat)

Az elismerés átadásának tervezett idõpontja: .............................................................................................................................................
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Hivatalos indokolás (egy-két mondat, ami átadáskor méltatásként elhangzik): ............................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
A szakmai tevékenységet (életutat) bemutató részletes indokolás külön oldalon.

Dátum: .........................................................

Javaslattevõ neve és aláírása

.................................................................................

Javaslattevõ tisztsége

.................................................................................”
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A köztársasági elnök 160/2009. (XI. 26.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl  szóló 1991. évi XXXI. törvény 2.  §
(1) bekezdése alapján a miniszterelnök elõ ter jesz tésére

az Európa Tanácsnál töltött több évtizedes kiemelkedõ munkája, a demokratikus intézményrendszer kiépítése
és az alkotmányos jogállamiság eszméjének terjesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként

Gianni Buquicchio-nak, az Európa Tanács Európai Bizottság a Demokráciáért a Jog Által titkárának a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
középkeresztje (polgári tagozat)

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2009. november 13.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/04458/2009.

A köztársasági elnök 161/2009. (XI. 26.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl  szóló 1991. évi
XXXI. törvény 2.  § (1) bekezdése alapján a miniszterelnök elõ ter jesz tésére

több évtizedes oktató-nevelõ munkájáért, valamint Radnóti Miklós több verseskötete kiadásának elõkészítéséért,
a hagyaték gondozásáért, sajtó alá rendezéséért és közgyûjteményeknek történõ átadásáért

dr. Radnóti Miklósnénak, a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem nyugalmazott fõiskolai tanárának a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
középkeresztje (polgári tagozat)

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2009. november 13.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök
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Ellenjegyzem:

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/04459/2009.

A köztársasági elnök 162/2009. (XI. 26.) KE határozata
kitüntetés viselésének engedélyezésérõl

A külügyminiszter elõ ter jesz tésére a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl  szóló 1991. évi XXXI. törvény 2.  §
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján engedélyezem a Hamad Bin Khalifa Al-Thani, Katar Állam emírje által
Csillag Ferenc nagykövet úr részére adományozott Katar Állam „Érdemszalagja” kitüntetés viselését.

Budapest, 2009. október 28.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2009. november 10.

Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: VIII-4/04224/2009.
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A Ma gyar Köz lönyt a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal szer kesz ti.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Pet ré tei Jó zsef, a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
A Ha tá ro za tok Tá ra hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.
A Ma gyar Köz löny hi te les tar tal ma elekt ro ni kus do ku men tum ként a http://koz lony.magyar orszag.hu
hon lapon ér he tõ el. Fel el õs ki adó: dr. Tor dai Csa ba.
A Ma gyar Köz löny ol dal hû má so la tát pa pí ron ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó.
Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
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