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II. Törvények

2009. évi CLV. törvény
a minõsített adat védelmérõl*

Az Országgyûlés az állami és a közfeladatok ellátásának biztosítása érdekében, a közérdekû adatok megismerésének alkotmányos

jogából, illetve e jog kizárólag szükséges és arányos mértékû korlátozásának lehetõségébõl kiindulva, a minõsített adat védelmérõl

a következõ törvényt alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A törvény célja

1. § E törvény célja, hogy az alapvetõ jogok tiszteletben tartása, a Magyar Köztársaság érdekeinek védelme és az állam

nemzetközi kötelezettségvállalásainak teljesítése érdekében a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok

nyilvánosságáról szóló törvénnyel, valamint az elektronikus információszabadságról szóló törvénnyel összhangban

meghatározza a minõsített adat létrejöttével és kezelésével kapcsolatos alapvetõ rendelkezéseket, a minõsítési eljárás

és a nemzeti minõsített adat felülvizsgálatának rendjét, a minõsített adat védelmének általános szabályait, a nemzeti

iparbiztonság rendszerének fõbb elemeit, és rendelkezzen a minõsített adat védelmét ellátó szervekrõl és

személyekrõl.

Alapelvek

2. § (1) Szükségesség és arányosság elve: a közérdekû adat nyilvánosságához fûzõdõ jogot minõsítéssel korlátozni csak az

e törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén, a védelemhez szükséges minõsítési szinttel és a feltétlenül

szükséges ideig lehet.

(2) Szükséges ismeret elve: minõsített adatot csak az ismerhet meg, akinek az állami vagy közfeladata ellátásához

feltétlenül szükséges.

(3) Bizalmasság elve: minõsített adat illetéktelen személy számára nem válhat hozzáférhetõvé vagy megismerhetõvé.

(4) Sérthetetlenség elve: a minõsített adatot kizárólag az arra jogosult személy módosíthatja vagy semmisítheti meg.

(5) Rendelkezésre állás elve: annak biztosítása, hogy a minõsített adat az arra jogosult személy számára szükség szerint

elérhetõ és felhasználható legyen.

Értelmezõ rendelkezések

3. § E törvény alkalmazásában

1. minõsített adat:

a) nemzeti minõsített adat: a minõsítéssel védhetõ közérdekek körébe tartozó, a minõsítési jelölést az e törvényben,

valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban meghatározott formai követelményeknek

megfelelõen tartalmazó olyan adat, amelyrõl – a megjelenési formájától függetlenül – a minõsítõ a minõsítési

eljárás során megállapította, hogy az érvényességi idõn belüli nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése,

módosítása vagy felhasználása, illetéktelen személy részére hozzáférhetõvé, valamint az arra jogosult részére

hozzáférhetetlenné tétele a minõsítéssel védhetõ közérdekek közül bármelyiket közvetlenül sérti vagy

veszélyezteti (a továbbiakban együtt: károsítja), és tartalmára tekintettel annak nyilvánosságát és

megismerhetõségét a minõsítés keretében korlátozza;

* A törvényt az Országgyûlés a 2009. december 14-i ülésnapján fogadta el.
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b) külföldi minõsített adat: az Európai Unió valamennyi intézménye és szerve, továbbá az Európai Unió

képviseletében eljáró tagállam, a külföldi részes fél vagy nemzetközi szervezet által készített és törvényben

kihirdetett nemzetközi szerzõdés vagy megállapodás alapján átadott olyan adat, amelyhez történõ hozzáférést az

Európai Unió intézményei és szervei, az Európai Unió képviseletében eljáró tagállam, más állam vagy külföldi

részes fél, illetve nemzetközi szervezet minõsítés keretében korlátozza;

2. érvényességi idõ: az az év, hó, nap, szükség esetén óra, perc szerint feltüntetett idõpont, ameddig a nemzeti minõsített

adat nyilvánosságra hozatalát, illetve az arra feljogosítotton kívüli minden megismerhetõségét a minõsítõ korlátozza;

3. minõsítõ: feladat- és hatáskörében minõsítésre jogosult személy;

4. minõsített adatot kezelõ szerv: állami vagy közfeladat ellátása érdekében minõsített adat kezelését végzõ szerv,

szervezet vagy szervezeti egység, továbbá a gazdálkodó szervezet;

5. felhasználó: az a személy, akinek állami vagy közfeladat végrehajtása céljából a felhasználói engedély kiadására

jogosult vezetõ a minõsített adatra vonatkozóan a felhasználói engedélyben rendelkezési jogosultságokat biztosít;

6. közremûködõ: az a természetes személy, aki az állami vagy közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó

ügyben segítséget nyújt, és ehhez minõsített adat felhasználása is szükséges;

7. felhasználás: állami vagy közfeladat végrehajtása érdekében a felhasználói engedély kiadására jogosult vezetõ által,

a felhasználói engedélyben meghatározott, a minõsített adatra vonatkozó rendelkezési jogosultságok gyakorlása;

8. felhasználói engedély: állami vagy közfeladat végrehajtása érdekében a minõsítõ, illetve a felhasználói engedély

kiadására jogosult vezetõ által, a minõsített adat felhasználására jogosult személy részére írásban adott felhatalmazás,

a minõsített adattal kapcsolatos egyes rendelkezési jogosultságok meghatározásával;

9. megismerési engedély: a minõsítõ által a jogosult személyazonosító adatainak feltüntetésével, a nemzeti minõsített

adattal kapcsolatos rendelkezési jogosultságok megjelölésével, a nemzeti minõsített adat megismerésére írásban

adott felhatalmazás;

10. titoktartási nyilatkozat: a minõsített adatot felhasználó vagy megismerõ személy nyilatkozata arról, hogy a minõsített

adat védelmére vonatkozó szabályokat megismerte, és az õt terhelõ titoktartási kötelezettséget tudomásul vette;

11. személyi biztonsági tanúsítvány: az a tanúsítvány, amely érvényességi idejének lejártáig meghatározza, hogy valamely

természetes személy milyen legmagasabb minõsítési szintû adat felhasználására kaphat felhasználói engedélyt;

12. elektronikus adatkezelõ rendszer: minõsített adat elektronikus, elektromagnetikus vagy optikai úton történõ kezelésére

alkalmas berendezés, módszer és eljárás együttese;

13. rendvédelmi szerv: a rendõrség, a polgári védelem, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetés-végrehajtási

szervezet, a vám- és pénzügyõrség, valamint az állami és hivatásos önkormányzati tûzoltóság;

14. gazdálkodó szervezet: a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 685. § c) pontjában felsoroltak;

15. telephely biztonsági tanúsítvány: az a tanúsítvány, amely meghatározza, hogy a gazdálkodó szervezet milyen

legmagasabb minõsítési szintû minõsített adat kezelésére alkalmas;

16. ügyészség vezetõje: a fellebbviteli fõügyész, a fõügyész, a fellebbviteli vezetõ ügyész, a vezetõ ügyész.

II. FEJEZET

A MINÕSÍTÕK ÉS A MINÕSÍTÉSI ELJÁRÁS SZABÁLYAI

A minõsítõk

4. § (1) Feladat- és hatáskörében minõsítésre jogosult:

a) a Magyar Köztársaság elnöke,

b) az Országgyûlés elnöke,

c) az országgyûlési bizottság elnöke,

d) az Alkotmánybíróság elnöke,

e) a Legfelsõbb Bíróság elnöke, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke,

f) a bíróság elnöke,

g) az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalának vezetõje,

h) a legfõbb ügyész,

i) az ügyészség vezetõje,

j) az országgyûlési biztos,
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k) a Magyar Nemzeti Bank elnöke,

l) a Kormány tagja,

m) a kormánybiztos, a kormányhivatal vezetõje,

n) a Kormány ügyrendje szerint mûködõ testület vezetõje,

o) a rendvédelmi szerv központi szerve, valamint a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok vezetõje és a rendvédelmi

szerveknél belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítõ feladatokat ellátó szervnek a vezetõje,

p) a Nemzeti Biztonsági Felügyelet vezetõje,

q) a Magyar Köztársaság külképviseletének vezetõje, valamint a nemzetközi szerzõdésben meghatározott

kötelezettségvállalás teljesítése érdekében más államhoz, nemzetközi szervezethez vagy regionális

együttmûködés központjába delegált önálló képviseleti hatáskörrel rendelkezõ személy,

r) törvény által minõsítésre feljogosított személy.

(2) Az (1) bekezdés szerinti minõsítõk minõsítõi jogkörüket írásban

a) „Szigorúan titkos!” minõsítési szintû adat esetén a helyettesükre, valamint a Kormány tagja a szakállamtitkárra,

b) „Titkos!”, „Bizalmas!” és „Korlátozott terjesztésû!” minõsítési szintû adat vonatkozásában az irányításuk alatt álló,

közhatalmi jogosítványokkal felruházott szervben vezetõi megbízással rendelkezõkre, illetve vezetõi beosztásba

kinevezettekre

átruházhatják.

(3) A honvédelemért felelõs miniszter, a minõsített adatok védelmének szakmai felügyeletéért felelõs miniszter, a polgári

nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter, valamint az (1) bekezdés o) pontjában meghatározott vezetõ

a honvédelmi, a nemzetbiztonsági, a minõsített adat védelmének szakmai felügyeletével kapcsolatos, továbbá

a bûnüldözési feladatok körében minõsítési jogkörét belsõ szabályzatban az alárendeltségébe tartozó, vezetõi

megbízással rendelkezõ, illetve vezetõi beosztásba kinevezett más személyre és a minõsített adat felülvizsgálatába

bevont felülvizsgálati szakértõre írásban átruházhatja. A bûnüldözési feladatok körében ez a jogosítvány a legfõbb

ügyészt és az ügyészség vezetõjét is megilleti.

A minõsítés

5. § (1) Minõsítéssel védhetõ közérdek a Magyar Köztársaság

a) szuverenitása, területi integritása,

b) alkotmányos rendje,

c) honvédelmi, nemzetbiztonsági, bûnüldözési és bûnmegelõzési tevékenysége,

d) igazságszolgáltatási, központi pénzügyi, gazdasági tevékenysége,

e) külügyi vagy nemzetközi kapcsolatai,

f) állami szerve illetéktelen külsõ befolyástól mentes, zavartalan mûködésének biztosítása.

(2) Az adat minõsítéssel csak akkor védhetõ, ha

a) a keletkezett adat az (1) bekezdésben meghatározott minõsítéssel védhetõ közérdekek körébe tartozik,

b) az adat nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése, módosítása vagy felhasználása, illetéktelen személy

részére hozzáférhetõvé, valamint az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele károsítja a minõsítéssel

védhetõ közérdeket, és

c) az adat nyilvánosságát és arra feljogosított személyen kívüli megismerhetõségét meghatározott ideig korlátozni

szükséges.

(3) Az adat minõsítéssel csak valamennyi törvényi feltétel fennállása esetén és csak a legszükségesebb ideig védhetõ.

(4) Amennyiben az adat nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése, módosítása vagy felhasználása, illetéktelen

személy részére hozzáférhetõvé, valamint az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele

a) rendkívül súlyosan károsítja a minõsítéssel védhetõ közérdeket, akkor „Szigorúan titkos!”,

b) súlyosan károsítja a minõsítéssel védhetõ közérdeket, akkor „Titkos!”,

c) károsítja a minõsítéssel védhetõ közérdeket, akkor „Bizalmas!”,

d) hátrányosan érinti a minõsítéssel védhetõ közérdeket, akkor „Korlátozott terjesztésû!”

minõsítési szintû.

(5) A kármérték meghatározásához irányadó szempontokat az 1. számú melléklet tartalmazza.
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(6) Az érvényességi idõ:

a) „Szigorúan titkos!” és „Titkos!” minõsítési szintû adat esetén legfeljebb 30 év,

b) „Bizalmas!” minõsítési szintû adat esetén legfeljebb 20 év,

c) „Korlátozott terjesztésû!” minõsítési szintû adat esetén legfeljebb 10 év

lehet.

(7) A „Titkos!” vagy annál magasabb minõsítési szintû adat minõsítésének érvényességi ideje új minõsítési eljárás

lefolytatásával rendkívül indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb a (6) bekezdés a) pontjában meghatározott

idõtartammal, illetve a Magyar Köztársaság – magánszemély jogos érdekével szorosan összefüggõ – honvédelmi,

nemzetbiztonsági, bûnüldözési vagy igazságszolgáltatási érdekére tekintettel két alkalommal, legfeljebb

a (6) bekezdés a) pontjában meghatározott idõtartammal meghosszabbítható. A „Bizalmas!” vagy „Korlátozott

terjesztésû!” minõsítési szintû adat minõsítésének érvényességi ideje új minõsítési eljárás lefolytatásával rendkívül

indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 5 évvel, illetve a Magyar Köztársaság – magánszemély jogos érdekével

szorosan összefüggõ – honvédelmi, nemzetbiztonsági, bûnüldözési vagy igazságszolgáltatási érdekére tekintettel két

alkalommal, legfeljebb a (6) bekezdés b) pontjában meghatározott idõtartammal meghosszabbítható. Az új

minõsítési eljárást az érvényességi idõ lejárta elõtt le kell folytatni. Az érvényességi idõ elteltével az adat minõsített

jellege megszûnik. A minõsítés megszûnése után az adat újból nem minõsíthetõ.

(8) A minõsített adat kezelése során mindig egyértelmûen felismerhetõnek kell lennie az adat minõsített jellegének. A

nemzeti minõsített adat hordozóján vagy – ha arra nincs lehetõség – külön kísérõlapon fel kell tüntetni a minõsítési

szintet, az érvényességi idõt, a minõsítõ nevét és beosztását (a továbbiakban együtt: minõsítési jelölés).

(9) Nemzetközi szerzõdés vagy megállapodás alapján készített nemzeti minõsítést igénylõ adat minõsítése az

(1)–(8) bekezdésekben meghatározottak szerint történik. Ilyen adat külföldre történõ továbbítása elõtt a minõsítési

szintet magyarul, valamint a nemzetközi szerzõdésben vagy megállapodásban meghatározott nyelven – az Európai

Unió intézményei és szervei tekintetében angolul vagy franciául – is fel kell tüntetni.

(10) Ha több minõsített adat el nem különíthetõ módon, csak együttesen kezelhetõ, akkor azokat az alkalmazott

legmagasabb minõsítési szintnek megfelelõen kell kezelni.

6. § (1) A minõsítést az köteles kezdeményezni, akinél az állami vagy közfeladata ellátása során a minõsítési feltételeknek

megfelelõ adat keletkezik.

(2) A minõsítendõ adat minõsítéséhez a kezdeményezõ indokolással ellátott minõsítési javaslatot készít.

(3) A minõsítési javaslatban fel kell tüntetni a minõsítéssel védhetõ valamely közérdekre történõ hivatkozást, a minõsítési

szintet és a minõsítés érvényességi idejét. A minõsítési javaslat indokolásának tartalmaznia kell azokat a tényeket és

körülményeket, amelyek a minõsítést szükségessé teszik.

(4) A minõsítési eljárás alatt álló, minõsíthetõ adatot tartalmazó adathordozót a kezdeményezõ minõsítés céljából

a minõsítési javaslattal együtt haladéktalanul felterjeszti a minõsítõhöz. A minõsítõ a felterjesztés kézhezvételét

követõ 30 napon belül dönt az adat minõsítésérõl. Ha a minõsítõ a határidõ lejártáig az adat minõsítésérõl nem dönt,

a nemzeti minõsített adat nem jön létre.

(5) Ha az (1) bekezdésben meghatározott adat a minõsítõnél keletkezik, döntését a (3) bekezdésben meghatározott

minõsítési javaslat tartalmával megegyezõ módon köteles írásba foglalni és az adatot minõsíteni.

(6) A minõsítési eljárás alatt álló adatot a minõsítõ döntéséig a kezdeményezett minõsítési szintre vonatkozó személyi,

fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonsági szabályok szerint kell kezelni.

(7) A nemzeti minõsített adat a minõsítõ által történõ minõsítéssel jön létre. A nemzeti minõsített adat létrejöttéhez

a minõsítési jelölés formai követelményeit is be kell tartani.

(8) A minõsítõ az adatvédelmi biztos megkeresésére írásban köteles részletesen megindokolni az adat minõsítését.

A minõsítési jelölés megismétlése

7. § (1) Nem kell új minõsítési eljárást lefolytatni, ha a készített adatba saját vagy más minõsítõ által korábban készített

minõsített adatot is belefoglalnak, és ennek során további, saját minõsítést igénylõ adat nem keletkezik. Ebben az

esetben a korábban készített minõsített adat minõsítési jelölését meg kell ismételni, kivéve ha azt a megismételni

kívánt adat minõsítõje megtiltotta. A minõsítési jelölés megismétlése esetén biztosítani kell a különbözõ forrásból

származó eredeti minõsített adatok azonosíthatóságát és elkülöníthetõségét.

(2) Ha a megismételt minõsítésû jelölésû adat mellett további, saját minõsítést igénylõ adat is keletkezik, akkor arra az

adatra a minõsítési eljárást le kell folytatni.
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A nemzeti minõsített adat felülvizsgálata, felülbírálata

8. § (1) A minõsítõ – ha törvény rövidebb határidõt nem állapít meg – köteles legkésõbb 5 évenként felülvizsgálni az általa

vagy a jogelõdje által készített és a feladat- és hatáskörébe tartozó nemzeti minõsített adatot. A minõsítõ

a felülvizsgálatba szakértõt vonhat be.

(2) A felülvizsgálat eredményeként a minõsítõ, illetve jogutódja a feladat- és hatáskörébe tartozó nemzeti minõsített adat

a) minõsítését fenntartja, ha annak minõsítési feltételei továbbra is fennállnak,

b) minõsítési szintjét csökkenti, illetve a minõsítés érvényességi idejét módosítja, ha a minõsítés feltételeiben

változás történt,

c) minõsítését megszünteti, ha minõsítésének feltételei a továbbiakban nem állnak fenn.

(3) A minõsítés megszüntetésérõl, illetve a minõsítési szint vagy az érvényességi idõ módosításáról minden olyan

címzettet értesíteni kell, akinek a nemzeti minõsített adatot továbbították.

(4) A minõsítésre jogosult személy az általa minõsítõi jogkörrel felruházott személyek minõsítését a minõsítés

felülvizsgálatára vonatkozó szabályok szerint felülbírálhatja, ennek eredményeként megszüntetheti a minõsítést,

módosíthatja a minõsítési szintet, illetve a minõsítés érvényességi idejét.

(5) A legfõbb ügyész az ügyészség vezetõje, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter a kormánybiztos, a Kormány

tagja – felügyeleti jogkörében – a kormányhivatal vezetõje minõsítését a minõsítés felülvizsgálatára vonatkozó

szabályok szerint felülbírálhatja, ennek eredményeként megszüntetheti a minõsítést, módosíthatja a minõsítési

szintet, illetve a minõsítés érvényességi idejét.

(6) A felülvizsgálat és a felülbírálat során a minõsítési eljárás szabályai szerint kell eljárni.

III. FEJEZET

KÜLFÖLDI MINÕSÍTETT ADAT

9. § (1) Az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete (a továbbiakban: NATO), a Nyugat-európai Unió (a továbbiakban: NYEU),

valamint az Európai Unió Tanácsa, az Európai Bizottság, az Európai Atomenergia Közösség (a továbbiakban:

EURATOM), az Európai Rendõrségi Hivatal (a továbbiakban: EUROPOL), az Európai Igazságügyi Együttmûködési

Egység (a továbbiakban: EUROJUST) által használt minõsítési szinteket és azok nemzeti minõsítési szintû megfelelõit

a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Magyar Köztársaság által kötött nemzetközi szerzõdésben meghatározott minõsítési szintet, illetve annak nemzeti

minõsítési szintû megfelelõjét a nemzetközi szerzõdés tartalmazza.

(3) A külföldi minõsített adat érvényességi ideje a minõsítõ rendelkezése szerinti ideig tart, ennek hiányában

a minõsítõnek az adat felülvizsgálata tárgyában hozott döntéséig minõsített adatként kell kezelni.

(4) Ha nemzeti adat minõsítésére és külföldi minõsített adat kezelésére jogosult szervnél külföldi minõsített adat

keletkezik, az adat minõsítésére az érintett nemzetközi szervezet biztonsági szabályai az irányadók.

(5) A felhasználó a nála keletkezett adat esetében, ha az külföldi minõsített adatot is tartalmaz, a külföldi minõsített adat

minõsítési szintjénél alacsonyabb minõsítési szintet és – amennyiben az érvényességi idõ is fel van tüntetve –

rövidebb érvényességi idõt nem alkalmazhat.

(6) Ha a felhasználó a nála keletkezett nemzeti minõsített adatba külföldi minõsített adatot is belefoglal, a nemzeti adat

minõsítése az 5–6. §-ban foglaltak szerint történik, a külföldi minõsített adat minõsítési jelölésének megismétlését

a 7. §-ban elõírt szabályok szerint kell végrehajtani. A keletkezõ adat esetében mindkét minõsítési szintet fel kell

tüntetni, és meg kell jelölni a külföldi és a nemzeti minõsítési szintû adatok pontos helyét.

(7) A külföldi minõsített adatot, amennyiben az Európai Unió jogi aktusa, nemzetközi szerzõdés vagy megállapodás

másként nem rendelkezik, e törvény szerint kell kezelni.

IV. FEJEZET

A MINÕSÍTETT ADAT BIZTONSÁGÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

A biztonsági feltételek megteremtése

10. § (1) Minõsített adatot kezelni csak a Nemzeti Biztonsági Felügyelet által kiadott engedély alapján lehet, akkor, ha az állami

vagy közfeladat ellátásához nélkülözhetetlen.
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(2) A minõsített adathoz – az e törvényben meghatározott kivételekkel – kizárólag személyi biztonsági tanúsítvánnyal és

titoktartási nyilatkozattal rendelkezõ jogosult felhasználó a felhasználói engedélyben meghatározott rendelkezési

jogosultságokkal férhet hozzá.

(3) A személyi biztonsági tanúsítvány kiadásához az érintett az adat minõsítési szintjének megfelelõ szintû,

a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott nemzetbiztonsági ellenõrzésének

(a továbbiakban: nemzetbiztonsági ellenõrzés) lefolytatása szükséges. A minõsített adat felhasználásához szükséges

személyi biztonsági tanúsítvány nem adható ki, illetve a már kiadott tanúsítványt vissza kell vonni, ha

a nemzetbiztonsági ellenõrzés alapján készített szakvélemény kockázati tényezõt tartalmaz. A személyi biztonsági

tanúsítvány a kiállításától számított 5 évig érvényes.

(4) Minden olyan szervnél, ahol minõsített adatot kezelnek, meg kell teremteni a minõsített adat védelméhez szükséges,

az adat minõsítési szintjének megfelelõ, e törvényben és a végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározott

személyi, fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonsági feltételeket.

(5) Minden olyan helyiséget, épületet, építményt, ahol minõsített adatot kezelnek, fizikai biztonsági intézkedésekkel kell

védeni az arra nem jogosult személyeknek a minõsített adathoz történõ hozzáférése ellen.

(6) Az adminisztratív biztonsági intézkedésekkel gondoskodni kell a minõsített adat nyomon követhetõségérõl,

bizalmasságáról, sérthetetlenségérõl, rendelkezésre állásáról.

(7) Elektronikus biztonsági intézkedéseket kell tenni az elektronikus rendszeren kezelt minõsített adat és az elektronikus

rendszer bizalmassága, sérthetetlensége és rendelkezésre állása érdekében.

(8) A biztonsági feltételek tervezése során figyelembe kell venni:

a) a kezelt minõsített adat minõsítési szintjét,

b) a minõsített adat mennyiségét és megjelenési formáját,

c) a helyszín és a szerv, illetve az elektronikus rendszer veszélyeztetettségi szintjét és sebezhetõségét, valamint

d) a nemzetbiztonsági kockázatokat.

A minõsített adat megismerése

11. § (1) Az érintett a minõsítõ által kiadott megismerési engedély alapján, személyi biztonsági tanúsítvány nélkül jogosult

megismerni nemzeti minõsítésû személyes adatát. Az érintett köteles a nemzeti minõsített adat megismerése elõtt

írásban titoktartási nyilatkozatot tenni és a nemzeti minõsített adat védelmére vonatkozó szabályokat betartani.

(2) A megismerési engedély kiadásáról az érintett kérelmére a minõsítõ 15 napon belül határoz. A megismerési engedély

kiadását a minõsítõ megtagadja, ha az adat megismerése a minõsítés alapjául szolgáló közérdek sérelméhez vezet. A

megismerési engedély megtagadását a minõsítõnek indokolnia kell.

(3) A megismerési engedély megtagadása esetén az érintett a határozat kézhezvételét követõ 15 napon belül a Fõvárosi

Bírósághoz fordulhat. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, a minõsítõt a megismerési engedély kiadására kötelezi. A

bíróság eljárására a polgári perrendtartás közigazgatási perekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy

a bíróság az ügyben zárt tárgyaláson, soron kívül jár el. A perben csak olyan bíró járhat el, akinek a nemzetbiztonsági

szolgálatokról szóló törvény szerinti legmagasabb szintû nemzetbiztonsági ellenõrzését elvégezték. A felperes,

a felperes oldalán beavatkozó személy és ezek képviselõje a minõsített adatot az eljárás során nem ismerheti meg. A

perben résztvevõ egyéb személyek, valamint azok képviselõi a minõsített adatot csak akkor ismerhetik meg, ha

a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szerinti legmagasabb szintû nemzetbiztonsági ellenõrzésüket

elvégezték.

12. § (1) A minõsített adat kezelõje a személyes adatok védelmérõl szóló törvény alapján az érintettet megilletõ tájékoztatást

megtagadhatja, ha a minõsítés alapjául szolgáló közérdeket az érintettnek a személyes adatainak kezelésére

vonatkozó tájékoztatása veszélyeztetné.

(2) Az érintett jogaival kapcsolatban egyebekben a személyes adatok védelmérõl szóló törvény rendelkezéseit kell

alkalmazni azzal, hogy bíróság elõtti jogérvényesítés során az eljáró bíróságra és a minõsített adatok megismerésére

a 11. § (3) bekezdésében foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell.

Minõsített adat felhasználása

13. § (1) Minõsített adatot csak az a személy használhat fel, akinek ez állami vagy közfeladat ellátása érdekében indokolt, és

aki – törvényben meghatározott kivétellel – rendelkezik
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a) érvényes és a felhasználni kívánt adat minõsítési szintjének megfelelõ személyi biztonsági tanúsítvánnyal,

b) titoktartási nyilatkozattal, valamint

c) felhasználói engedéllyel.

(2) A „Korlátozott terjesztésû!” minõsítési szintû minõsített adat állami vagy közfeladat ellátásához szükséges

felhasználása esetén a felhasználó titoktartási nyilatkozatot tesz, és felhasználói engedéllyel kell rendelkeznie.

(3) Állami vagy közfeladata ellátásához

a) a köztársasági elnök,

b) a miniszterelnök,

c) az Alkotmánybíróság tagjai,

d) az Országgyûlés elnöke,

e) a Legfelsõbb Bíróság elnöke, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke,

f) a legfõbb ügyész,

g) az országgyûlési biztos

nemzetbiztonsági ellenõrzés, személyi biztonsági tanúsítvány, valamint titoktartási nyilatkozat és felhasználói

engedély nélkül jogosultak a feladat- és hatáskörükbe tartozó minõsített adatra vonatkozó – a 18. § (2) bekezdés a),

illetve b) pontjában meghatározott – rendelkezési jogosultságok gyakorlására.

(4) A minõsítésre jogosult, – a gazdálkodó szervezet kivételével – a minõsített adatot kezelõ szerv vezetõje és a biztonsági

vezetõ felhasználói engedély nélkül jogosult a feladat- és hatáskörébe tartozó minõsített adatra

vonatkozó – a 18. §-ban meghatározott – rendelkezési jogosultságok gyakorlására.

(5) A bírót – ha törvény másként nem rendelkezik – nemzetbiztonsági ellenõrzés, személyi biztonsági tanúsítvány,

valamint titoktartási nyilatkozat és felhasználói engedély nélkül megilleti az ügyelosztási rend szerint kiosztott ügyek

elbírálásához szükséges rendelkezési jogosultságok gyakorlása.

(6) Állami vagy közfeladat ellátása során külön engedély nélkül jogosult a minõsített adat felhasználására az, akit erre

törvény kifejezetten felhatalmaz.

(7) Minõsített adatnak az állami vagy közfeladat ellátásához szükséges felhasználása esetén a minõsített adatot kezelõ

szerv vezetõje határozza meg a szerven belül azokat a vezetõi beosztásokat, amelyet betöltõ személyek felhasználói

engedély kiadására jogosultak. Részükre a felhasználói engedélyt a minõsített adatot kezelõ szerv vezetõje adja ki.

14. § (1) Nemzeti minõsített adatnak büntetõeljárásban történõ felhasználására a büntetõeljárásról szóló törvény

rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A büntetõeljárás során – ha törvény másként nem rendelkezik – az eljárást folytató, illetve az eljárásban részt vevõ

ügyész, a büntetõeljárásban kirendelt vagy bevont igazságügyi szakértõ nemzetbiztonsági ellenõrzés, személyi

biztonsági tanúsítvány, valamint titoktartási nyilatkozat és felhasználói engedély nélkül használhatja fel

a rendelkezésére bocsátott nemzeti minõsített adatot.

(3) A büntetõeljárásban fel nem használt nemzeti minõsített adat felhasználására a minõsítõ adhat felhasználói

engedélyt.

(4) Közigazgatási – a büntetõeljárást kivéve – bírósági, szabálysértési vagy egyéb hatósági eljárásban nemzeti minõsített

adat felhasználására a minõsítõ adhat felhasználói engedélyt. Az ügyészi törvényességi felügyeleti eljárásban,

valamint az ügyész által közérdekbõl indítható polgári peres eljárásban a nemzeti minõsített adat felhasználására

vonatkozó engedély kiadása nem tagadható meg.

(5) Ha közigazgatási, bírósági, szabálysértési vagy egyéb hatósági eljárásban a titoktartásra kötelezettnek nemzeti

minõsített adatról kell nyilatkoznia, a titoktartási kötelezettség alól az adatot minõsítõ személy adhat felmentést.

Minõsített adat átadása

15. § (1) Ha a minõsített adatot kezelõ szerv közremûködõ segítségét veszi igénybe, és ehhez a közremûködõnek minõsített

adatot kell felhasználnia, – a minõsítõ eltérõ rendelkezésének hiányában – a közremûködõ részére a minõsített adatot

kezelõ szerv vezetõje adja ki a felhasználói engedélyt.

(2) A felhasználói engedély megadása elõtt a minõsített adatot kezelõ szerv köteles ellenõrizni, hogy a közremûködõnél

megteremtették-e a minõsített adat védelméhez elõírt feltételeket.

(3) A közremûködõre az õt igénybe vevõ minõsített adatot kezelõ szerv részére meghatározott személyi, fizikai,

adminisztratív és elektronikus biztonságra vonatkozó feltételek vonatkoznak.

(4) A felhasználói engedély nem adható ki, ha a közremûködõ nem felel meg a személyi biztonsági feltételeknek.
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(5) A közremûködõ kizárólag a minõsített adatot kezelõ szervnél férhet hozzá a minõsített adathoz, ha a minõsített adatot

kezelõ szerv az ellenõrzése során megállapítja, hogy a közremûködõnél hiányoznak

a) a fizikai biztonságra,

b) az adminisztratív biztonságra vagy

c) az elektronikus biztonságra

vonatkozó feltételek.

16. § (1) Ha a minõsített adatot kezelõ szerv az állami vagy közfeladata ellátásához gazdálkodó szervezet – minõsített adat

felhasználásával járó – közremûködését veszi igénybe, a gazdálkodó szervezetnél a „Bizalmas!” vagy annál magasabb

minõsítési szintû adat átadása elõtt a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott

iparbiztonsági ellenõrzést kell végrehajtani. Az iparbiztonsági ellenõrzés végrehajtását a minõsített adatot kezelõ

szerv a Nemzeti Biztonsági Felügyeletnél kezdeményezi.

(2) Az iparbiztonsági ellenõrzés

a) a gazdálkodó szervezet cégellenõrzésébõl és a minõsített adatot felhasználó személyek nemzetbiztonsági

ellenõrzésébõl, illetve

b) a minõsített adat személyi, fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonsági feltételei meglétének ellenõrzésébõl

áll.

(3) Ha az iparbiztonsági ellenõrzés során a Nemzeti Biztonsági Felügyelet nem állapít meg kockázati tényezõt, akkor

a gazdálkodó szervezet részére telephely biztonsági tanúsítványt ad ki.

(4) „Bizalmas!” vagy annál magasabb minõsítési szintû adat kizárólag érvényes telephely biztonsági tanúsítvánnyal

rendelkezõ gazdálkodó szervezet részére adható át.

(5) „Korlátozott terjesztésû!” minõsítési szintû adat gazdálkodó szervezetnek történõ átadását a minõsített adatot kezelõ

szerv vezetõje akkor engedélyezheti, ha a gazdálkodó szervezet a minõsített adat személyi, fizikai, adminisztratív és

elektronikus biztonsági feltételeinek megfelel.

Személyi biztonsági tanúsítvány kiadása

17. § (1) A Nemzeti Biztonsági Felügyelet adja ki a 9. § (1) bekezdésében meghatározott külföldi minõsített adat felhasználói,

továbbá a minõsített adatot kezelõ gazdálkodó szervezetek felhasználói részére a személyi biztonsági tanúsítványt. A

Nemzeti Biztonsági Felügyelet a szükséges biztonsági feltételek hiánya vagy megszûnése esetén a személyi biztonsági

tanúsítvány kiállítását megtagadja, illetve a már kiadott tanúsítványt visszavonja.

(2) A biztonsági vezetõ

a) adja ki a szerven belül a nemzeti minõsített adatot felhasználók, valamint a szervvel közremûködõk személyi

biztonsági tanúsítványát,

b) a szükséges biztonsági feltételek hiánya vagy megszûnése esetén a személyi biztonsági tanúsítvány kiállítását

megtagadja, illetve a már kiadott tanúsítványt visszavonja.

Felhasználói engedély

18. § (1) A felhasználói engedélyben meg kell határozni, hogy a rendelkezési jogosultságok közül melyek illetik meg

a felhasználót.

(2) A minõsített adatra vonatkozó rendelkezési jogosultságok:

a) állami vagy közfeladat végrehajtása érdekében történõ ügyintézés, feldolgozás,

b) minõsített adat nyilvántartásával kapcsolatos valamennyi tevékenység,

c) minõsített adat birtokban tartása,

d) minõsítési jelölés megismétlése, illetve a megismétlés megtiltása,

e) minõsített adat másolása, sokszorosítása,

f) minõsített adat fordítása,

g) kivonat készítése,

h) szerven belüli átadás,

i) szerven kívülre továbbítás, szállítás,

j) selejtezés, illetve megsemmisítés,

k) felhasználói engedély kiadása,
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l) megismerési engedély kiadása,

m) nemzeti minõsített adat felülvizsgálata,

n) minõsített adat külföldi személy vagy külföldi szerv részére hozzáférhetõvé tételének engedélyezése,

o) minõsített adat külföldre vitelének vagy külföldrõl való behozatalának engedélyezése,

p) titoktartási kötelezettség alóli felmentés.

(3) A felhasználót

a) az általa minõsített adat esetén a rendelkezési jogosultságok teljes körûen illetik meg,

b) a más minõsítõ által minõsített adat esetén a (2) bekezdés a)–k) pontjában foglalt rendelkezési jogosultságok

illethetik meg.

Egyéb védelmi kötelezettségek

19. § (1) Ha valakinek olyan külföldi minõsített adat kerül a birtokába, amelynek felhasználására nem jogosult, illetve

ismeretlen helyrõl származó, olyan nemzeti minõsített adat került a birtokába, amelynek minõsítõje nem

azonosítható, köteles azt a Nemzeti Biztonsági Felügyeletnek haladéktalanul átadni. A fellelés körülményeirõl és az

adathordozó átadásáról jegyzõkönyvet kell készíteni. Ha az ismeretlen helyrõl származó nemzeti minõsített adat

minõsítõje ismert, az adatot a minõsítõnek kell haladéktalanul átadni.

(2) Ha a felhasználó tudomására jut, hogy a minõsített adat védelmére vonatkozó szabályokat megsértették, errõl

a biztonsági vezetõt haladéktalanul tájékoztatja. Ha e törvényt vagy a végrehajtásáról szóló rendelkezéseket olyan

módon sértették meg, hogy a „Szigorúan titkos!”, a „Titkos!”, valamint a „Bizalmas!” minõsítési szintû adat ezáltal

illetéktelen személy részére hozzáférhetõvé válhatott, vagy ennek veszélye fennáll, a minõsített adatot kezelõ szerv

vezetõje a minõsítõt és a Nemzeti Biztonsági Felügyeletet köteles errõl tájékoztatni.

V. FEJEZET

A MINÕSÍTETT ADAT VÉDELMÉT ELLÁTÓ SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK

A Nemzeti Biztonsági Felügyelet

20. § (1) A Nemzeti Biztonsági Felügyelet feladata a minõsített adat védelmének hatósági felügyelete, a minõsített adatok

kezelésének hatósági engedélyezése és felügyelete, valamint a nemzeti iparbiztonsági hatósági feladatok ellátása. A

Nemzeti Biztonsági Felügyelet a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter irányítása alatt álló,

a Miniszterelnöki Hivatal szervezeti keretében önálló feladattal és hatósági jogkörrel rendelkezõ szervezet. A Nemzeti

Biztonsági Felügyelet közigazgatási hatósági ügyekben történõ eljárására a közigazgatási hatósági eljárás és

szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A Nemzeti Biztonsági Felügyelet

a) a minõsített adatot kezelõ szervnél engedélyezi a minõsített adatok kezelését, jogosult a kiadott engedély

módosítására vagy visszavonására,

b) engedélyezi a minõsített adatok kezelésére szolgáló elektronikus rendszerek használatba vételét, jogosult

a kiadott engedély módosítására vagy visszavonására,

c) nyilvántartja az a) és b) pontban meghatározott engedéllyel rendelkezõ minõsített adatot kezelõ szerveket nevük

és székhelyük feltüntetésével,

d) a minõsített adatot kezelõ elektronikus rendszerekrõl megfelelõségi igazolások alapján tanúsítványt ad ki,

e) ellátja a rejtjeltevékenység hatósági engedélyezését és felügyeletét,

f) egyetértési jogot gyakorol a titokbirtokos szervek biztonsági vezetõinek kinevezésével kapcsolatban,

g) ellenõrzi a minõsítõk minõsítési gyakorlatát, ennek eredményeként egyedi vagy általános ajánlást bocsáthat ki az

egységes minõsítési gyakorlat kialakítása érdekében, illetve kezdeményezheti a minõsítés felülvizsgálatát,

h) ellátja a minõsített adatot kezelõ szervnél a minõsített adat kezelésének hatósági felügyeletét, ellenõrzi

a minõsített adat védelmére vonatkozó jogszabályok, valamint a személyi, fizikai, adminisztratív és elektronikus

biztonsági szabályok betartását,

i) az arra jogosult gazdálkodó szervezetek részére telephely biztonsági tanúsítványt ad ki, jogosult a telephely

biztonsági tanúsítványt módosítására vagy a már kiadott tanúsítvány visszavonására,

j) kivizsgálja a minõsített adatok védelmét érintõ bejelentéseket,
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k) a minõsített adatot kezelõ szervnél kivizsgálja a minõsített adatok elvesztésével, illetéktelen személy tudomására

jutásával, valamint a biztonság megsértésével kapcsolatos eseményeket,

l) gondoskodik a jogutód nélkül megszûnt szervek által keletkeztetett minõsített adatok felülvizsgálatának

elvégzésérõl,

m) ellátja az Európai Unió Tanácsa, az Európai Bizottság, az EURATOM, az EUROPOL, az EUROJUST (a továbbiakban

együtt: EU), a NATO, a NYEU, valamint vonatkozó szabályzataiban és a minõsített adatok védelme tárgyában

kötött nemzetközi szerzõdésekben a nemzeti biztonsági hatóságok számára elõírt feladatokat,

n) kapcsolatot tart a NATO, a NYEU, az EU és a tagállamok illetékes szervezeteivel, és tevékenységérõl – a szükséges

mértékben – tájékoztatja azokat,

o) ellátja a nemzeti érdekérvényesítést a minõsített adatok védelmét érintõ nemzetközi bizottságokban és

munkacsoportokban,

p) részt vesz a minõsített adatok cseréjével járó két- vagy többoldalú biztonsági megállapodások, továbbá

valamennyi olyan nemzetközi szerzõdés elõkészítésében, amely minõsített adatokat is érint,

q) gondoskodik a biztonsági vezetõk részére tartandó képzésrõl és továbbképzésrõl,

r) együttmûködik az adatvédelmi biztossal a közérdekû adatok megismeréséhez fûzõdõ alkotmányos jog

tiszteletben tartása és az információszabadság érvényesülése érdekében.

21. § (1) A Nemzeti Biztonsági Felügyeletnek a 20. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott hatáskörében hozott

döntésével szemben az érintett a kézbesítéstõl számított 15 napon belül keresettel fordulhat a Fõvárosi Bírósághoz. A

bíróság eljárására a polgári perrendtartás közigazgatási perekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A Fõvárosi

Bíróság határozata ellen fellebbezésnek nincs helye.

(2) A minõsített adat védelmének szakmai felügyeletéért felelõs miniszter az ezzel kapcsolatos tevékenységérõl szükség

szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja az Országgyûlés nemzetbiztonsági, valamint honvédelmi és

rendészeti ügyekkel foglalkozó bizottságát.

A Nemzeti Biztonsági Felügyelet adatkezelése

22. § (1) A nemzeti biztonsági felügyelet a személyi biztonsági tanúsítvány kiadásához a következõ adatokat kezeli:

a) az érintett személy

aa) természetes személyazonosító adatai,

ab) állampolgársága,

ac) úti okmányának okmányazonosítója,

ad) minõsített adat felhasználásához kötõdõ munkahelye, beosztása és feladatköre,

ae) a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott biztonsági kérdõívben és

szakvéleményben foglalt adatai,

b) a kiadott személyi biztonsági tanúsítvány száma, kelte, érvényességi ideje és szintje.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a Nemzeti Biztonsági Felügyelet az érintett személy részére kiadott

utolsó személyi biztonsági tanúsítvány érvényességi idejének lejártát vagy visszavonását követõen a minõsített

adattal visszaélés bûncselekményére a büntetõ törvénykönyvben meghatározott büntetési tétel felsõ határának

megfelelõ ideig kezeli.

(3) Ha az érintett személy részére személyi biztonsági tanúsítvány kiadására nem kerül sor, a Nemzeti Biztonsági

Felügyelet az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott adatokat az eljárás befejezését követõen köteles törölni.

(4) A nyomozó hatóságok, a bíróság, az ügyészség és a nemzetbiztonsági szolgálatok megkeresésére – a rájuk vonatkozó

törvényben meghatározott feladataik ellátásához, az ott meghatározott körben – a Nemzeti Biztonsági Felügyelet

adatot szolgáltat.

(5) A Nemzeti Biztonsági Felügyelet az (1) bekezdés a) pont aa)–ad) alpontjában és b) pontjában szereplõ

adatokat – a nemzetközi kötelezettségvállalások alapján – továbbíthatja a külföldi adatkezelõk részére.

A biztonsági vezetõ és a helyi biztonsági felügyelet

23. § (1) A minõsített adat védelmi feltételeinek kialakításáért a minõsített adatot kezelõ szerv vezetõje felelõs.

(2) A minõsített adatot kezelõ szervnél a minõsített adat védelmével kapcsolatos feladatok végrehajtását és koordinálását

a minõsített adatot kezelõ szerv vezetõje által kinevezett biztonsági vezetõ végzi.
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(3) Amennyiben a minõsített adatok mennyisége indokolja, az ezek védelmével kapcsolatos feladatok ellátására külön

szervezeti egységként helyi biztonsági felügyelet is kijelölhetõ. Ebben az esetben a helyi biztonsági felügyeletet

a biztonsági vezetõ vezeti.

(4) A biztonsági vezetõ és a helyi biztonsági felügyelet a személyi biztonsági tanúsítvány kiadásával összefüggésben

a 22. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat kezeli a 22. § (2)–(3) bekezdésében elõírt ideig.

(5) A biztonsági vezetõ és a helyi biztonsági felügyelet a 22. § (1) bekezdés a) pont aa)–ad) alpontjában és b) pontjában

szereplõ adatokat – a nemzetközi kötelezettségvállalások alapján – továbbíthatja a külföldi adatkezelõk részére. A

gazdálkodó szervezetek esetében ezen adatok továbbítására a minõsített adatot átadó szerv biztonsági vezetõje

jogosult.

VI. FEJEZET

MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEK

Egyszerû többséget igénylõ rendelkezések

24. § (1) A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) XV. Fejezetének III. Címe helyébe

a következõ cím lép:

„III. Cím

Visszaélés minõsített adattal”
(2) A Btk. 221. §-át megelõzõ alcíme és 221. §-a helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:

„Visszaélés szigorúan titkos és titkos minõsítésû adattal
221. § (1) Aki a minõsített adat védelmérõl szóló törvényben meghatározott titkos minõsítésû adatot

a) jogosulatlanul megszerzi vagy felhasználja,

b) jogosulatlan személy részére hozzáférhetõvé, vagy jogosult személy részére hozzáférhetetlenné teszi,

bûntettet követ el, és három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

(2) A büntetés

a) egy évtõl öt évig terjedõ szabadságvesztés, ha a bûncselekményt szigorúan titkos minõsítésû adatra követik el vagy

ha a titkos minõsítésû adat jogosulatlan külföldi személy részére válik hozzáférhetõvé,

b) két évtõl nyolc évig terjedõ szabadságvesztés, ha a bûncselekmény folytán a szigorúan titkos minõsítésû adat

jogosulatlan külföldi személy részére válik hozzáférhetõvé.

(3) Aki a (2) bekezdésben meghatározott minõsített adattal visszaélésre irányuló elõkészületet követ el, az ott írt

megkülönböztetés szerint vétség miatt két évig, illetve bûntett miatt három évig terjedõ szabadságvesztéssel

büntetendõ.

(4) Aki az (1)–(3) bekezdésben meghatározott bûncselekményt minõsített adat felhasználására törvény rendelkezése

alapján jogosult személyként követi el, az ott írt megkülönböztetés szerint, bûntett miatt

a) az (1) bekezdés esetén egy évtõl öt évig,

b) a (2) bekezdés a) pontja esetén két évtõl nyolc évig,

c) a (2) bekezdés b) pontja esetén öt évtõl tizenöt évig,

d) a (3) bekezdés esetén – az ott írt megkülönböztetés szerint – három évig, illetve egy évtõl öt évig

terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

(5) Az a minõsített adat felhasználására törvény rendelkezése alapján jogosult személy, aki az (1) bekezdésben

meghatározott bûncselekményt gondatlanságból követi el, vétség miatt két évig, a (2) bekezdés eseteiben, az ott írt

megkülönböztetés szerint, három évig, illetõleg egy évtõl öt évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.”

(3) A Btk. 222. §-át megelõzõ alcíme és 222. §-a helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:

„Visszaélés bizalmas minõsítésû adattal
222. § (1) Aki a minõsített adat védelmérõl szóló törvényben meghatározott bizalmas minõsítésû adatot

a) jogosulatlanul megszerzi vagy felhasználja,

b) jogosulatlan személy részére hozzáférhetõvé, vagy jogosult személy részére hozzáférhetetlenné teszi,

vétséget követ el, és egy évig terjedõ szabadságvesztéssel, közérdekû munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendõ.

(2) A büntetés három évig terjedõ szabadságvesztés, ha a bûncselekmény folytán a bizalmas minõsítésû adat

jogosulatlan külföldi személy részére válik hozzáférhetõvé.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 194. szám 47853



(3) Aki a bûncselekményt minõsített adat felhasználására törvény rendelkezése alapján jogosult személyként követi el,

az (1) bekezdés esetén vétség miatt két évig terjedõ szabadságvesztéssel, a (2) bekezdés esetén bûntett miatt egy

évtõl öt évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

(4) Az a minõsített adat felhasználására törvény rendelkezése alapján jogosult személy, aki a bûncselekményt

gondatlanságból követi el, az (1) bekezdés esetén vétség miatt egy évig terjedõ szabadságvesztéssel, közérdekû

munkával vagy pénzbüntetéssel, a (2) bekezdés esetén vétség miatt két évig terjedõ szabadságvesztéssel

büntetendõ.”

(4) A Btk. a következõ új 222/A. §-sal és azt megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Visszaélés korlátozott terjesztésû minõsítésû adattal
222/A. § (1) Aki a minõsített adat védelmérõl szóló törvényben meghatározott korlátozott terjesztésû minõsítésû

adatot

a) jogosulatlanul megszerzi vagy felhasználja,

b) jogosulatlan személy részére hozzáférhetõvé, vagy jogosult személy részére hozzáférhetetlenné teszi,

vétséget követ el, és közérdekû munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendõ.

(2) A büntetés egy évig terjedõ szabadságvesztés, közérdekû munka vagy pénzbüntetés, ha a bûncselekmény folytán

a korlátozott terjesztésû minõsítésû adat jogosulatlan külföldi személy részére válik hozzáférhetõvé.

(3) Aki a bûncselekményt minõsített adat felhasználására törvény rendelkezése alapján jogosult személyként követi el,

az (1) bekezdés esetén vétség miatt egy évig terjedõ szabadságvesztéssel, közérdekû munkával vagy pénzbüntetéssel,

a (2) bekezdés esetén bûntett miatt három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

(4) Az a minõsített adat felhasználására törvény rendelkezése alapján jogosult személy, aki a bûncselekményt

gondatlanságból követi el, az (1) bekezdés esetén vétség miatt közérdekû munkával vagy pénzbüntetéssel,

a (2) bekezdés esetén vétség miatt egy évig terjedõ szabadságvesztéssel, közérdekû munkával vagy pénzbüntetéssel

büntetendõ.”

(5) A Btk. 223. §-át megelõzõ alcíme és 223. §-a helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:

„Értelmezõ rendelkezések
223. § (1) E Cím alkalmazásában szigorúan titkos, titkos, bizalmas, illetve korlátozott terjesztésû minõsítésû adaton

a minõsített adat védelmérõl szóló törvényben ilyen minõsítésû nemzeti, vagy nemzetközi szerzõdésben, az Európai

Unió jogi aktusában e minõsítésû adatnak megfeleltetett külföldi minõsített adatot kell érteni.

(2) A büntetõjogi védelem a minõsítés kezdeményezésétõl számított 30 napig kiterjed arra az adatra is, amelynek

a minõsítését kezdeményezték, de a cselekmény elkövetésekor a minõsítési eljárást még nem fejezték be, és errõl az

elkövetõ tudomással bír.”

(6) A Btk. a következõ 224. §-sal egészül ki:

„224. § Szigorúan titkos és titkos minõsítésû adattal, bizalmas minõsítésû adattal, valamint korlátozott terjesztésû

minõsítésû adattal visszaélés miatt büntetõeljárásnak csak a minõsített adat védelmérõl szóló törvényben az adott

adatfajta minõsítésére jogosult szerv vagy személy feljelentése alapján van helye.”

25. § A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 53. § (1) bekezdése a következõ b) ponttal

egészül ki:

[A felszámoló a gazdálkodó szervezetnek]

„b) a minõsített adatot tartalmazó iratait a felülvizsgálatra jogosult minõsítõ részére köteles jegyzékbe foglalni és

a jegyzék megküldésével a minõsítés felülvizsgálatát kezdeményezni.”

26. § Az Európai Unió bûnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bûnügyi Rendõrség Szervezete keretében

megvalósuló együttmûködésrõl és információcserérõl szóló 1999. évi LIV. törvény 10. § (2) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(2) A NEBEK vezetõje a Magyar Köztársaság által kötött nemzetközi szerzõdés hatálya alá tartozó adat esetében

feladat- és hatáskörében minõsítésre jogosult.”

27. § A szervezett bûnözés, valamint az azzal összefüggõ egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez

kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény 4/H. § (2) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(2) A szervezett bûnözés elleni koordinációs központ vezetõje feladat- és hatáskörében minõsítésre jogosult.”
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28. § Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 155. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A szolgáltató – a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 42. §-ában meghatározott

adatszolgáltatás és adatbetekintés kivételével – köteles tájékoztatni az érintett nemzetbiztonsági szolgálatot

a szolgálat minõsített adatot képezõ, védett telefonszámait érintõ adatszolgáltatási megkeresésekrõl.”

29. § Az Európai Parlament magyarországi képviselõinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény a következõ 17/A. §-sal

egészül ki:

„17/A. § Az európai parlamenti képviselõ a feladatai ellátásához szükséges minõsített adatot csak a minõsített adat

védelmérõl szóló törvényben foglaltak szerinti engedély alapján használhatja fel, és köteles a minõsített adat

védelmére vonatkozó követelményeket megtartani.”

30. § A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi

CLXXXIV. törvény 18/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„18/B. § A közlekedésbiztonsági szerv vezetõje az állami légijármûvel bekövetkezett légiközlekedési balesettel és

repülõ eseménnyel összefüggésben feladat- és hatáskörében minõsítésre jogosult.”

31. § Az elektronikus közszolgáltatásokról szóló 2009. évi LX. törvény 3. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés

lép, és a jelenlegi (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre változik:

„(3) A központi rendszerben kezelt adatok adatkezelõjének vezetõje feladat és hatáskörében minõsítésre jogosult.”

Minõsített többséget igénylõ módosító rendelkezések

32. § Az országgyûlési képviselõk jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 8. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép, a § az alábbi új (4) és (5) bekezdéssel egészül ki, egyúttal a jelenlegi (4) bekezdés számozása

(6) bekezdésre változik:

„(2) Az Országgyûlés által létrehozott vizsgálóbizottság tagja a bizottság döntése alapján, külön felhasználói engedély

nélkül jogosult a minõsített adat felhasználására, ha a vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló országgyûlési határozat

a vizsgálóbizottság feladatának ellátásához szükséges minõsített adat felhasználásához a felhatalmazást megadta.

A vizsgálóbizottság tagja a vizsgálóbizottság felhatalmazása alapján járhat el.

(3) Az Országgyûlés Honvédelmi Bizottságának tagja a bizottság döntése alapján, külön felhasználói engedély nélkül

jogosult a bizottságnak az Alkotmányban és a honvédelemrõl szóló törvényben meghatározott feladatai ellátása

érdekében elengedhetetlenül szükséges minõsített adat felhasználására. Ez a jogosultság a Katonai Biztonsági Hivatal

és a Katonai Felderítõ Hivatal mûködése körében keletkezett minõsített adatok vonatkozásában a nemzetbiztonsági

szolgálatokról szóló törvény 17. §-a keretei között érvényesül.

(4) Az Országgyûlés Nemzetbiztonsági Bizottságának tagja a bizottság döntése alapján, külön felhasználói engedély

nélkül jogosult a bizottságnak a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott feladatai ellátása

érdekében elengedhetetlenül szükséges minõsített adat felhasználására.

(5) Az országgyûlési képviselõ – a (2)–(4) bekezdésben foglaltak kivételével – a feladatai ellátásához szükséges

minõsített adatokat csak a minõsített adat védelmérõl szóló törvényben foglaltak szerinti felhasználói engedély

alapján használhatja fel.”

33. § A személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban:

Avtv.) 26. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(4) A minõsített adat az adatvédelmi biztost e §-ban szabályozott jogainak gyakorlásában nem akadályozhatja, de

a minõsített adat megtartására vonatkozó rendelkezések rá nézve is kötelezõek. Minõsített adatot érintõ adatkezelés

esetén az adatvédelmi biztos jogait csak személyesen, vagy az általa kezdeményezett nemzetbiztonsági ellenõrzésen

átesett munkatársai útján gyakorolhatja.

(5) Ha az adatvédelmi biztos az eljárása során a nemzeti minõsített adat minõsítését indokolatlannak tartja, a minõsítõt

annak megváltoztatására vagy a minõsítés megszüntetésére szólítja fel. A felszólítás megalapozatlanságának

megállapítása iránt a minõsítõ 60 napon belül a Fõvárosi Bírósághoz fordulhat. Amennyiben a minõsítõ

a felszólításnak 60 napon belül nem tesz eleget és határidõn belül nem fordul bírósághoz, a nemzeti minõsített adat

minõsítése a felszólítás kézhezvételét követõ 61. napon megszûnik, illetve minõsítési szintje vagy érvényességi ideje

a felszólításban foglaltaknak megfelelõen megváltozik. A bíróság eljárására a Polgári perrendtartás közigazgatási
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perekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a bíróság az ügyben zárt tárgyaláson, soron kívül jár el. A

bíróság az adat minõsítését helybenhagyja, megváltoztatja vagy megszünteti. A perben csak olyan bíró járhat el,

akinek a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szerinti legmagasabb szintû nemzetbiztonsági ellenõrzését

elvégezték. A perben résztvevõ egyéb személyek, valamint azok képviselõi a minõsített adatot csak akkor ismerhetik

meg, ha a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szerinti legmagasabb szintû nemzetbiztonsági

ellenõrzésüket elvégezték.”

34. § (1) Az állampolgári jogok országgyûlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény (a továbbiakban: Obtv.) 18. §-ának az Obtv.

1993. június 22-én kihirdetett szövegével megállapított (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép,

egyidejûleg az állampolgári jogok országgyûlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény módosításáról szóló 2007. évi

CXLV. törvény 6. §-ával megállapított (5) bekezdésének számozása (6) bekezdésre és (6)–(10) bekezdéseinek

számozása (7)–(11) bekezdésre változik:

„(5) A minõsített adat az országgyûlési biztost az e §-ban szabályozott jogainak gyakorlásában nem akadályozhatja, de

a minõsített adat megtartására vonatkozó rendelkezések rá nézve is kötelezõek. Az országgyûlési biztost a titoktartási

kötelezettség tisztsége megszûnése után is terheli.”

(2) Az Obtv. 26. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdés szerinti esetben, ha a visszásság a Magyar Honvédség vagy a rendvédelmi szervek mûködésével

kapcsolatban fordult elõ és feltárása minõsített adatot érintene, az ügyet az országgyûlési biztos éves beszámolójával

egyidejûleg, vagy – ha a visszásság kirívóan súlyos, illetve a természetes személyek nagyobb csoportját érinti – az éves

beszámolót megelõzõen, szükség szerint a minõsített adat védelmérõl szóló törvényben meghatározott minõsítési

szintû jelentésben az Országgyûlés hatáskörrel rendelkezõ bizottsága elé terjeszti. A napirendre tûzés kérdésérõl

a bizottság zárt ülésen dönt.”

(3) Az Obtv. 27. § (3) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:

„Az adatvédelmi biztos beszámolója tartalmazza a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok

nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 26. § (5) bekezdésében meghatározott eljárásának a tapasztalatait is.”

(4) Az Obtv. mellékletének II. pont 7. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az országgyûlési biztos a nemzetbiztonsági szolgálatokat érintõ eljárása során nem tekinthet be:]

„7. A rejtjeltevékenységgel kapcsolatos dokumentumokba.”

(5) Az Obtv. mellékletének III. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„III. Az országgyûlési biztos a rendõrséget érintõ eljárása során nem tekinthet be:

1. Más államok rendõri szerveivel, nemzetközi szervezettel kötött együttmûködés okmányaiba, illetve az együttes

intézkedésekbe és az együttmûködés során keletkezett, a rendõrség valamely szerve rendelkezésére bocsátott

adatokba, információkba, amennyiben a szerzõdõ felek azok minõsített adatként történõ védelmét kérik.

2. A rendõrség nemzetközi kapcsolataira vonatkozó azon minõsített dokumentumokba, megállapodásokba,

amelyek a nemzetközi szervezett bûnözés (ideértve a kábítószer-kereskedelmet, a pénzmosást és

a terrorcselekményeket) felderítésére és a cselekmények megelõzésére vonatkozó konkrét kötelezettségvállalást

tartalmazzák.

3. A nemzetbiztonsági szolgálatoknak a rendõrséggel történõ együttmûködésével kapcsolatos, és az abból

származó, vagy arra vonatkozó minden olyan adatba, amelyet a törvény mellékletének II. szám alatti pontjai

felsorolnak.

4. A rendõrségi, illetve a rendõrség által védett objektumok, valamint a rendõrség által védett személyek

õrzés-védelmi terveibe, a védelmi berendezésekre, õrségekre, õrhelyekre vonatkozó dokumentációkba,

leírásokba.

5. Az ügyben érintett személyzeti anyagaiba, kivéve, ha ezt az érintett személy írásban igényli.

6. A rendõrséggel titkosan együttmûködõ magánszemélyek azonosítását lehetõvé tevõ dokumentumokba, kivéve

ha a jogsérelem az együttmûködõ személyt érte, s a kivizsgálást maga kéri.

7. A rendõrség által titkos információgyûjtésre használt eszközök és módszerek mûködésének és mûködtetésének

mûszaki-technikai adatait tartalmazó vagy az azokat alkalmazó személyek azonosítását lehetõvé tevõ

dokumentumokba.

8. A rendõrség rejtjeles híradásával kapcsolatos adatok, eszközök, dokumentációk, iratok, valamint a kormányzati

célú frekvencia nyilvántartásával kapcsolatos összesített adatokba.
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9. A tanú személyi adataiba, ha azok zárt kezelését a büntetõeljárásról szóló törvény alapján elrendelték.

10. A Magyar Honvédséggel, a nemzetbiztonsági szolgálatokkal kötött együttmûködési megállapodásokba,

amelyeket a felek „Szigorúan titkos!” minõsítési szintû adatnak minõsítettek.”

(6) Az Obtv. melléklete a következõ VIII. ponttal egészül ki:

„VIII. Az országgyûlési biztos a Nemzeti Biztonsági Felügyeletnek a minõsített adat védelmérõl szóló törvényben

meghatározott feladatait érintõ eljárása során nem tekinthet be:

A rejtjeltevékenység szakirányításával és hatósági engedélyezésével, felügyeletével kapcsolatos dokumentumokba.”

35. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 4. § h) pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

[Az Információs Hivatal]

„h) végzi a minõsített adatok védelmére használt rejtjelzõ eljárások, algoritmusok, valamint az országhatáron kívül

rejtjelzésre használt eszközök kriptográfiai bevizsgálását és minõsítését, továbbá rejtjelkulcsot állít elõ;”

(2) Az Nbtv. 5. § j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A Nemzetbiztonsági Hivatal]

„j) információkat szerez a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport tagja elleni erõszak (Btk. 174/B. §), a visszaélés

szigorúan titkos és titkos minõsítésû adattal (Btk. 221. §), a közveszélyokozás (Btk. 259. §), a nemzetközi gazdasági

tilalom megszegése (Btk. 261/A. §), a légijármû, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra

alkalmas jármû hatalomba kerítése (Btk. 262. §), a közösség elleni izgatás (Btk. 269. §), a rémhírterjesztés (Btk. 270. §) és

a közveszéllyel fenyegetés (Btk. 270/A. §) bûncselekményekre vonatkozóan,”

(3) Az Nbtv. 36. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja – a jogos védelem és a végszükség esetein kívül – lõfegyvert

használhat]

„c) a nemzetbiztonsági szolgálattal összefüggõ „Szigorúan titkos!” minõsítési szintû minõsített adatnak személy elleni

erõszakkal történõ jogosulatlan megszerzése és az erre irányuló kísérlet esetén;”

(4) Az Nbtv. 62. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„62. § A nemzetbiztonsági szolgálattal együttmûködõ természetes és jogi személyek, valamint a jogi személyiséggel

nem rendelkezõ szervezetek e tevékenységükkel kapcsolatban a miniszter vagy a fõigazgató engedélye nélkül

adatokat nem hozhatnak nyilvánosságra.”

(5) Az Nbtv. 68. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § az alábbi új (5) és (6) bekezdéssel

egészül ki:

„(4) A fontos és bizalmas munkakörbe jelölt, illetve ilyen munkakört betöltõ személyekre vonatkozó szabályok

szerint – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – kijelölésük, megbízásuk elõtt, valamint e megbízásuk, munkakörük

betöltése alatt legalább ötévenként ellenõrzést kell kezdeményezni

a) az e törvény szerinti titkos információgyûjtést engedélyezõ bíró, valamint a minõsített adat védelmérõl szóló

törvényben meghatározott peres eljárásban eljáró bíró,

b) valamennyi miniszter,

c) a Bizottság és a Honvédelmi Bizottság tagja, illetve e két bizottság eljárásában közremûködõ szakértõ,

d) amennyiben feladata ellátásához „Bizalmas!” vagy ennél magasabb minõsítési szintû minõsített adatot szükséges

felhasználnia, az Országgyûlés által létrehozott vizsgálóbizottság, eseti bizottság tagja, valamint a bizottság

eljárásában közremûködõ szakértõ,

e) az 55. §-ban meghatározott kijelölt ügyész,

f) amennyiben feladata ellátásához „Bizalmas!” vagy ennél magasabb minõsítési szintû minõsített adatot szükséges

felhasználnia, a minõsített adat védelmérõl szóló törvény szerinti minõsített adatot kezelõ szervvel közremûködõ,

illetve gazdálkodó szervezetnél minõsített adatot felhasználó személy,

g) ha megfelelõ szintû ellenõrzését még nem folytatták le, vagy érvényes ellenõrzéssel nem rendelkezik, állami vagy

közfeladat ellátásához szükséges „Bizalmas!” vagy ennél magasabb minõsítési szintû minõsített adat felhasználására

jogosult személy,

h) a Független Rendészeti Panasztestület tagjai

tekintetében.

(5) A (4) bekezdés g) pontja szerinti ellenõrzést nem kell kezdeményezni a minõsített adat védelmérõl szóló törvény

13. §-ának (3)–(4) bekezdésében, valamint a 14. § (2) bekezdésében szereplõ személyek, továbbá – a (4) bekezdés c), d)
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és h) pontjában meghatározottak kivételével – az országgyûlési képviselõ, az Európai Parlament Magyarországon

megválasztott képviselõje és az önkormányzati képviselõ tekintetében.

(6) Amennyiben a fontos és bizalmas munkakörbe jelölt, vagy ilyen munkakört betöltõ, továbbá a (4) bekezdésben

meghatározott személyek tekintetében öt éven belül biztonsági kockázati tényezõt nem tartalmazó – az új

kinevezéshez, kijelöléshez vagy megbízáshoz, illetve a közremûködéshez szükséges ellenõrzéssel legalább azonos

szintû – biztonsági szakvélemény került kibocsátásra, a kezdeményezésre jogosult mérlegelési jogkörében dönt az

érintett személy ellenõrzésének kezdeményezésérõl.”

(6) Az Nbtv. 69. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az Országgyûlés elnöke kezdeményezi az ellenõrzést]

„a) az Országgyûlés Nemzetbiztonsági Bizottságába és Honvédelmi Bizottságába, illetve – ha a feladata ellátásához

„Bizalmas!” vagy ennél magasabb minõsítési szintû minõsített adatot szükséges felhasználnia – az Országgyûlés által

létrehozott vizsgálóbizottságba, eseti bizottságba jelölt személy,”

[tekintetében.]

(7) Az Nbtv. 69. § (4) bekezdése a következõ i) ponttal egészül ki:

[Az illetékes miniszter kezdeményezi az ellenõrzést]

„i) az irányítása vagy felügyelete alatt álló minõsített adatot kezelõ szerv vezetõje”

[tekintetében.]

(8) Az Nbtv. 69. § (10)–(14) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(10) A Fõvárosi Bíróság elnöke kezdeményezi az ellenõrzést a titkos információgyûjtést engedélyezõ bíró, valamint

a minõsített adat védelmérõl szóló törvényben meghatározott peres eljárásban eljáró bíró tekintetében.

(11) Az országgyûlési bizottság elnöke kezdeményezi az ellenõrzést a bizottság eljárásában közremûködõ szakértõ

tekintetében, amennyiben feladata ellátásához „Bizalmas!” vagy ennél magasabb minõsítési szintû minõsített adatot

szükséges felhasználnia.

(12) A legfõbb ügyész kezdeményezi az ellenõrzést az 55. § alapján kijelölt ügyész tekintetében.

(13) A minõsített adatot kezelõ szerv vezetõje kezdeményezi az ellenõrzést a 68. § (4) bekezdésének f) és g) pontjában,

valamint a 2. számú melléklet 19. pontjában meghatározott személyek tekintetében.

(14) A Nemzeti Biztonsági Felügyelet vezetõje kezdeményezi az ellenõrzést olyan személyek tekintetében, akiknek

feladataik ellátásához minõsített adatot szükséges felhasználniuk, ha az (1)–(13) bekezdés alapján nem állapítható

meg az ellenõrzés kezdeményezésére jogosult személy.”

(9) Az Nbtv. 71. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, továbbá a szakasz a következõ új

(3) bekezdéssel egészül ki, a régi (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre változik és helyébe a következõ rendelkezés

lép, a régi (4)–(7) bekezdés számozása (5)–(8) bekezdésre változik:

„(2) A 2. számú melléklet 1–17. pontjaiban, valamint a 68. § (4) bekezdés a)–c), e), h) pontjaiban felsorolt személyek

a 3. számú mellékletben meghatározott, „C” típusú kérdõívet töltik ki.

(3) A 68. § (4) bekezdésének d), f) és g) pontjában meghatározott személyek a felhasználandó minõsített adat

minõsítési szintjétõl függõen az alábbi típusú kérdõívet töltik ki:

a) „Szigorúan titkos!” minõsítési szintû vagy törvényben, illetve nemzetközi szerzõdésben „Szigorúan titkos!”

minõsítési szintû adatnak megfeleltetett minõsített adatot felhasználó személyek „C” típusú kérdõívet;

b) „Titkos!” minõsítési szintû vagy törvényben, illetve nemzetközi szerzõdésben „Titkos!” minõsítési szintû adatnak

megfeleltetett minõsített adatot felhasználó személyek „B” típusú kérdõívet;

c) „Bizalmas!” minõsítési szintû vagy törvényben, illetve nemzetközi szerzõdésben „Bizalmas!” minõsítési szintû

adatnak megfeleltetett minõsített adatot felhasználó személyek „A” típusú kérdõívet.

(4) Az illetékes miniszter a 2. számú melléklet 18., illetve a minõsített adatot kezelõ szerv vezetõje a 2. számú melléklet

19. pontja alapján – a (3) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével – meghatározza azokat a munkaköröket,

amelyek tekintetében az érintett személyek a 3. számú mellékletben meghatározott „A”, „B” vagy „C” típusú kérdõívet

töltenek ki. Az illetékes miniszter a 2. számú melléklet 18/A. pontjában, illetve a Nemzeti Biztonsági Felügyelet vezetõje

a 69. § (14) bekezdésében meghatározott személyek tekintetében – a felhasználandó minõsített adat minõsítési

szintjének megfelelõen – egyedileg dönt a kitöltendõ kérdõív típusáról.”

(10) Az Nbtv. 74. §-a a következõ f) ponttal egészül ki:

[E törvény alkalmazásában]

„f) cégellenõrzés: az illetékes nemzetbiztonsági szolgálat által végzett ellenõrzés, amelynek célja annak megállapítása,

hogy a gazdálkodó szervezet minõsített adat felhasználásával járó közremûködése jelent-e nemzetbiztonsági

kockázatot.”
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(11) Az Nbtv. 2. számú melléklet 15. és 16. pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

[Fontos és bizalmas munkakört betöltõ személyek:]

„15. az állami vagy többségi állami tulajdonban lévõ gazdálkodó szervezetek vezetõi, felügyelõ bizottsági tagjai,

16. a többségi állami tulajdonban lévõ bankok, szakosított pénzintézetek és biztosítóintézetek vezetõ beosztású

munkatársai és felügyelõ bizottsági tagjai,”

(12) Az Nbtv. 2. számú melléklet 18. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Fontos és bizalmas munkakört betöltõ személyek:]

„18. a minisztériumokon, az autonóm államigazgatási szerveken, a kormányhivatalokon, a központi hivatalokon,

a Magyar Honvédségen, a rendvédelmi szerveken belül a feladatkörrel rendelkezõ miniszter által meghatározott

további olyan munkakört betöltõ személyek, akiknek feladataik ellátásához „Bizalmas!” vagy annál magasabb

minõsítési szintû minõsített adatot szükséges felhasználniuk,”

(13) Az Nbtv. 2. számú melléklete a következõ 18/A. ponttal egészül ki:

[Fontos és bizalmas munkakört betöltõ személyek:]

„18/A. a minõsített adat védelmérõl szóló törvény szerinti „Bizalmas!” vagy annál magasabb minõsítési szintû adatot

kezelõ szerv vezetõje,”

(14) Az Nbtv. 2. számú melléklet 19. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Fontos és bizalmas munkakört betöltõ személyek:]

„19. a 18. pont hatálya alá nem tartozó, a minõsített adat védelmérõl szóló törvény szerinti minõsített adatot kezelõ

szervezeten belül a vezetõ által – a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszterrel

egyetértésben – meghatározott olyan személyek, akiknek feladataik ellátásához „Bizalmas!” vagy annál magasabb

minõsítési szintû minõsített adatot szükséges felhasználniuk.”

(15) Az Nbtv. 3. számú mellékletében a „B” típusú biztonsági kérdõív 24. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„24. Fõfoglalkozásán kívüli éves bruttó 500 000 Ft-ot meghaladó jövedelmének forrásai:”

36. § A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 43. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szervek vezetõi a honvédelmi felkészülés egyes feladatainak ellátása során

a minõsített adat védelmérõl szóló törvény szerinti minõsítésre jogosultak.”

VII. FEJEZET

FELHATALMAZÁS

37. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendelettel állapítsa meg

a) a Nemzeti Biztonsági Felügyelet részletes feladatait, eljárását és mûködési rendjét,

b) a minõsített adat kezelésének rendjét, ennek részeként

ba) a személyi biztonsági tanúsítvány kiadásának és visszavonásának részletes eljárási szabályait,

bb) a minõsített adat fizikai és adminisztratív biztonságának részletes szabályait,

bc) a minõsített adat kezelésének engedélyezésével kapcsolatos részletes szabályokat,

c) a minõsített adat elektronikus biztonságának részletes szabályait, a minõsített adatok kezelésére szolgáló

elektronikus rendszerek használatba vételének engedélyezésével és a megfelelõséget igazoló tanúsítványok

kiadásával kapcsolatos részletes szabályokat,

d) a rejtjeltevékenység engedélyezésének rendjét és a hatósági felügyelet részletes szabályait,

e) az iparbiztonsági ellenõrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályait.

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

38. § E törvény 2010. április 1-jén lép hatályba.

Átmeneti rendelkezések

39. § (1) A minõsítõ a kezelésében lévõ, a már levéltárba adott, vagy más szervnél fellelhetõ saját készítésû vagy jogelõdje által

készített, a jelenlegi feladat- és hatáskörébe tartozó nemzeti minõsített adatok közül az e törvény hatálybalépéséig
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terjedõ idõszakban keletkezett állam- vagy szolgálati titkot képezõ adatokat legkésõbb 2013. június 30-ig köteles

e törvény szerint felülvizsgálni és a felülvizsgálat eredményérõl a címzetteket értesíteni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidõ elteltével a felül nem vizsgált nemzeti minõsített adatok minõsítése

megszûnik.

(3) A levéltár, illetve a gazdálkodó szervezet az általa kezelt, és e törvény hatálybalépéséig még felül nem vizsgált, vagy

korábbi felülvizsgálat eredményeként minõsítésében fenntartott, módosított minõsítésû szintû vagy érvényességi

idejû valamely minõsítõ felülvizsgálati hatáskörébe tartozó nemzeti minõsített adatokat, valamint a jogutód nélkül

megszûnt szervek által e törvény hatálybalépéséig terjedõ idõszakban keletkeztetett nemzeti minõsített adatokat

legkésõbb 2011. december 31-ig köteles a felülvizsgálatra jogosult minõsítõ, illetve a jogutód nélkül megszûnt szervek

adatai esetén a Nemzeti Biztonsági Felügyelet részére jegyzékbe foglalni és a felülvizsgálatot kezdeményezni.

(4) Megkeresésre a Nemzeti Biztonsági Felügyelet gondoskodik a felülvizsgálat elvégzésérõl

a) az e törvény hatálybalépése elõtt jogutód nélkül megszûnt szervek által keletkeztetett nemzeti minõsített adatok

esetében az (1) bekezdésben megjelölt határidõig,

b) az e törvény hatálybalépése után jogutód nélkül megszûnõ szervek által keletkeztetett nemzeti minõsített adatok

esetében, illetve

c) ha a nemzeti minõsített adat felülvizsgálatára jogosult minõsítõ valamilyen okból nem állapítható meg.

(5) Az (1)–(4) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és

az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény (a továbbiakban:

ÁSZTLtv.) 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjának hatálya alá tartozó adatokra.

(6) Az (1)–(4) bekezdésben elõírt felülvizsgálat során a felülvizsgálatra jogosult minõsítõ, illetve a Nemzeti Biztonsági

Felügyelet a 8. §-ban elõírtak szerint jár el.

(7) Az (1)–(4) bekezdés szerinti felülvizsgálat elvégzéséig, illetve az ÁSZTLtv. hatálya alá tartozó nemzeti minõsített adatok

felülvizsgálatának elvégzéséig az e törvény hatálybalépése elõtt minõsített adatok közül

a) az államtitokká minõsített és „Szigorúan titkos!”, illetve „Szigorúan titkos!” minõsítési jelöléssel és „Különösen

fontos!” különleges kezelési utasítással ellátott adat „Szigorúan titkos!” minõsítési szintû adatnak,

b) a szolgálati titokká minõsített és „Titkos!” minõsítési jelöléssel ellátott adat „Titkos!” minõsítési szintû adatnak,

c) a szolgálati titokká minõsített és „Bizalmas!”, illetve „Korlátozott terjesztésû!” minõsítési jelöléssel ellátott adat

„Bizalmas!”, illetve „Korlátozott terjesztésû!” minõsítési szintû adatnak,

d) az 1995. július 1-je elõtt keletkezett „Szigorúan bizalmas!” jelöléssel ellátott adat „Titkos!” minõsítési szintû

adatnak, a „TÜK iratként kezelendõ!”, „Bizalmas!” jelöléssel ellátott adat „Bizalmas!” minõsítési szintû adatnak,

a „Szolgálati használatra!” jelöléssel ellátott adat „Korlátozott terjesztésû!” minõsítési szintû adatnak minõsül.

40. § (1) Az e törvény hatálybalépése elõtt kiadott személyi biztonsági tanúsítvány és telephely biztonsági tanúsítvány az

abban feltüntetett idõpontig, a külföldi minõsített adat kezelésére, illetve a rendszer mûködésére vonatkozó engedély

visszavonásig érvényes.

(2) A személyi biztonsági tanúsítványt 2011. december 31-ig kell beszerezni azon felhasználók részére, akik az

államtitokra és szolgálati titokra vonatkozó jogszabályok alapján e törvény hatálybalépésének idõpontjában már

betekintési engedéllyel rendelkeztek.

(3) A minõsített adatot kezelõ szervnek a minõsített adat kezelésére vonatkozó engedélyt, továbbá a minõsített adat

kezelésére szolgáló elektronikus rendszerek használatba vételére vonatkozó engedélyt 2012. december 31-ig kell

beszereznie.

(4) A minõsített adat védelmére vonatkozó fizikai és elektronikus biztonsági feltételeket 2011. december 31-ig kell

megteremteni.

41. § (1) Hatályát veszti az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény.

(2) Hatályát veszti

a) a Btk. 224. §-át megelõzõ alcím,

b) a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában az „és

titkos minõsítésû” szövegrész,

c) a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 53. § (5), (6), (7),

(8) bekezdésében, (9) bekezdés elsõ mondatában, (10), (11) bekezdésében, (12) bekezdés elsõ tagmondatában,

(13) bekezdés elsõ tagmondatában, 84/C. § (2) bekezdésében, 118. § (7) bekezdésében az „államtitokká”

szövegrész,
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d) a Nemzeti Biztonsági Felügyeletrõl szóló 1998. évi LXXXV. törvény,

e) a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. költségvetésérõl szóló 2000. évi CXXXIII. törvény módosításáról szóló

2002. évi XXIII. törvény 23. § (7) bekezdése,

f) a Vám- és Pénzügyõrségrõl szóló 2004. évi XIX. törvény 22. § (7) bekezdés második mondata,

g) az ÁSZTLtv. 11. § (8) bekezdésében a „Ttv. szerinti” szövegrész.

42. § (1) A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 5. § (2) bekezdésében az „államtitok, szolgálati titok” szövegrész

helyébe a „minõsített adat” szövegrész, a 119. § (1) bekezdésében az „államtitok vagy szolgálati titok” szövegrész

helyébe a „minõsített adat”, „az államtitkot vagy szolgálati titkot” szövegrész helyébe „a minõsített adatot”, „az

államtitokról és szolgálati titokról” szövegrész helyébe „a minõsített adat védelmérõl”, a 124. § (6) bekezdésében az

„államtitkot vagy szolgálati titkot” szövegrész helyébe a „minõsített adatot”, a 169. § (2) bekezdésében az

„államtitoknak vagy szolgálati titoknak” szövegrész helyébe a „minõsített adatnak”, a 192. § (2) bekezdésében az

„államtitkot vagy szolgálati titkot” szövegrész helyébe „minõsített adatot”, a 192/A. § (1) bekezdésében „az államtitkot

vagy szolgálati titkot” szövegrész helyébe „a minõsített adatot”, (2) bekezdés elsõ mondatában az „államtitoknak vagy

szolgálati titoknak” szövegrész helyébe a „minõsített adatnak”, második mondatában „az államtitkot, szolgálati titkot”

szövegrész helyébe „a minõsített adatot”, harmadik mondatában „az államtitkot, szolgálati titkot” szövegrész helyébe

„a minõsített adatot” szöveg lép.

(2) A Btk. 147. § (2) bekezdésében az „államtitok” szövegrész helyébe a „Szigorúan titkos! minõsítésû nemzeti adat vagy

nemzetközi szerzõdésben e minõsítésû adatnak megfeleltetett külföldi minõsített adat” szöveg lép.

(3) A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 46/E. §-ában a „jogosult államtitkot, illetve szolgálati titkot képezõ adat

minõsítésére” szövegrész helyébe a „minõsítésre jogosult” szöveg lép.

(4) A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 31. § (2) bekezdésében a „titokvédelmi”

szövegrész helyébe a „minõsített adatvédelmi” szöveg lép.

(5) A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 193/S. § (1) bekezdésében a Titoktartási nyilatkozat

szövegében az „állam- és szolgálati titkot” szövegrész helyébe az „a minõsített adatot” szöveg lép.

(6) A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 12. § (2) bekezdés harmadik mondatában az „Az állam- és

szolgálati titkot” szövegrész helyébe az „A minõsített adatot” szöveg, 37. § (2) bekezdésében az „az állam- és szolgálati

titkot” szövegrész helyébe az „a minõsített adatot” szöveg lép.

(7) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 50. § (2) bekezdés harmadik mondatában az „az

államtitok vagy szolgálati titok” szövegrész helyébe az „a minõsített adat” szöveg lép.

(8) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/B. § (3) bekezdésében az „államtitokká, illetve szolgálati titokká

minõsített adatokra” szövegrész helyébe a „minõsített adatra” szöveg, 105. § (1) bekezdésében az „az államtitok”

szövegrész helyébe az „a minõsített adat” szöveg, 121/A. § (8) bekezdésében az „államtitkot, szolgálati titkot”

szövegrész helyébe a „minõsített adatot” szöveg, az „adat- és titokvédelmi elõírások” szövegrész helyébe az

„adatvédelmi, illetve a minõsített adat védelmére vonatkozó elõírások” szöveg lép.

(9) A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 17. § (2) bekezdésében az „az államtitoknak vagy szolgálati titoknak

minõsített” szövegrész helyébe az „a minõsített” szöveg lép.

(10) A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 7. §-ában az „állami, szolgálati” szövegrész helyébe a „minõsített

adat” szöveg lép.

(11) Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. törvény 15. §

(3) bekezdésében az „Az állami és szolgálati titkot” szövegrész helyébe az „A minõsített adatot” szöveg, 80. §

(3) bekezdésében, 84. § (2) bekezdésében az „az állami és szolgálati titkot” szövegrész helyébe az „a minõsített adatot”

szöveg, 100. § (2) bekezdésében az „az államtitokra, a szolgálati titokra” szövegrész helyébe az „a minõsített adat

védelmére” szöveg, 100. § (3) bekezdés b) pontjában az „az államtitok és a szolgálati titok” szövegrész helyébe az „a

minõsített adat” szöveg, a „titkos adatkezelését” szövegrész helyébe a „minõsített adatkezelését” szöveg, a „titok”

szövegrész helyébe a „minõsített adat” szöveg, 8. számú melléklet III.1. pont c) alpontjában a „szolgálati titoktartás”

szövegrész helyébe a „titoktartási kötelezettség” szöveg lép.

(12) Az Szt. 23. § (2) bekezdésében az „az államtitokként” szövegrész helyébe az „a minõsített adatként” szöveg, 53. §

(7) bekezdésében a „betekintési” szövegrész helyébe a „felhasználói”, (9) bekezdés második mondatában „az

államtitokká minõsítés” szövegrész helyébe „a minõsítés”, (12) bekezdés második tagmondatában „az államtitokká

minõsítést” szövegrész helyébe „a minõsítést”, (13) bekezdés elsõ tagmondatában „az államtitokká minõsített”

szövegrész helyébe „a minõsített”, (13) bekezdés utolsó mondatában „az államtitokká minõsítés” szövegrész helyébe

„a minõsítés” szöveg lép.
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(13) A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvény 1. § d) pontjában

az „az államtitkot és a szolgálati titkot képezõ” szövegrész helyébe az „a minõsített” szöveg, 11. § a) pontjában „az

államtitkot és a szolgálati titkot” szövegrész helyébe az „a minõsített adatot” szöveg, 12. § (5) és (6) bekezdésében az

„államtitkot vagy szolgálati titkot” szövegrész helyébe a „minõsített adatot” szöveg, 25. § (1) bekezdésében az „az

államtitkot, szolgálati titkot” szövegrész helyébe az „a minõsített adatot” szöveg lép.

(14) A légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 3/A. § (3) bekezdésében a „jogosult államtitkot, illetve szolgálati

titkot képezõ adat minõsítésére” szövegrész helyébe a „minõsítésre jogosult” szöveg, 67. § (7) bekezdés b) pontjában

az „államtitoksértés [Btk. 221. §], szolgálati titoksértés [Btk. 222. §]” szövegrész helyébe a „visszaélés szigorúan titkos és

titkos minõsítésû adattal [Btk. 221. §], visszaélés bizalmas minõsítésû adattal [Btk. 222. §], visszaélés korlátozott

terjesztésû minõsítésû adattal [Btk. 222/A. §]” szöveg lép.

(15) A büntetés-végrehajtási szervezetrõl szóló 1995. évi CVII. törvény 12. §-ában az „az államtitkot és a szolgálati titkot”

szövegrész helyébe az „a minõsített adatot” szöveg, 30. § (3) bekezdésében a „szolgálati vagy államtitkok” szövegrész

helyébe a „minõsített adat” szöveg lép.

(16) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 68. §

(2) bekezdésében az „az állami és a szolgálati titkot” szövegrész helyébe az „a minõsített adatot” szöveg, 134. §

(4) bekezdésében az „az állam és szolgálati titok” szövegrész helyébe az „a minõsített adat” szöveg, 141. § második

mondatában az „államtitkot vagy szolgálati titkot” szövegrész helyébe a „minõsített adatot” szöveg, 3. számú

mellékletének „A rendõrség hivatásos állományának esküje” címû részében az eskü ötödik bekezdésének elsõ

mondatában „Az állam- és szolgálati titkot” szövegrész helyébe „A minõsített adatot” szöveg, „Az 1. § (1) bekezdés

hatálya alá tartozó egyéb rendvédelmi szervek és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományának

esküje, illetve fogadalma” címû részében az eskü második bekezdésének harmadik mondatában „Az állam- és

szolgálati titkot” szövegrész helyébe „A minõsített adatot” szövegrész, a fogadalom második bekezdésének negyedik

mondatában „Az állam- és szolgálati titkot” szövegrész helyébe „A minõsített adatot” szöveg lép.

(17) A katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények vezetõinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi

XLV. törvény 20. § a) pontjában az „az államtitkot és a szolgálati titkot” szövegrész helyébe az „a minõsített adatot”

szöveg, 46. § (1) bekezdésében az „az államtitkot vagy szolgálati titkot” szövegrész helyébe az „a minõsített adatot”

szöveg, 46. § (2) bekezdésében az „államtitokká vagy szolgálati titokká” szövegrész helyébe a „minõsített adattá”,

47. §-ában az „az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény IV. Fejezete” szövegrész helyébe az

„a minõsített adat védelmére vonatkozó jogszabályok” szöveg, a „titokvédelmi” szövegrész helyébe a „minõsített adat

védelmére vonatkozó” szöveg lép.

(18) A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/E. §

(1) bekezdésében az „állami és szolgálati titkot” szövegrész helyébe a „minõsített adatot” szöveg, 74. §

(3) bekezdésében az „államtitok, szolgálati titok” szövegrész helyébe a „minõsített adat” szöveg lép.

(19) Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 16. § (2) bekezdésében az „az

állami és szolgálati titkot” szövegrész helyébe az „a minõsített adatot” szöveg, 39. § (1) bekezdés e) pontjában az „az

állami és a szolgálati titkot” szövegrész helyébe az „a minõsített adatot” szöveg lép.

(20) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 77. § (1) bekezdésében az „az államtitkot képezõ adatok”

szövegrész helyébe az „a minõsített adat” szöveg lép.

(21) A büntetõeljárásáról szóló 1998. évi XIX. törvény 16. § (1) bekezdés e) pontjában az „az államtitok és a szolgálati titok

megsértése” szövegrész helyébe a „visszaélés minõsített adattal” szöveg, 70/C. §-át megelõzõ alcíme helyébe az

„A minõsített adat megismerése” alcím, 70/C. § (1) bekezdésében az „az államtitkot, illetõleg szolgálati titkot”

szövegrész helyébe az „a minõsített adatot” szöveg, 70/C. § (2) bekezdésében az „Az államtitokról és a szolgálati

titokról” szövegrész helyébe az „A minõsített adat védelmérõl” szöveg, a „titokbirtokos” szövegrész helyébe

a „minõsített adatot kezelõ” szöveg, 70/C. § (2) bekezdésében, 70/C. § (3) bekezdés b) pont elsõ és második

mondatában, 70/C. § (3) bekezdés c) pontjában az „államtitkot, illetõleg szolgálati titkot” szövegrész helyébe

a „minõsített adatot” szöveg, 70/C. § (2) bekezdésében, 70/C. § (5) bekezdés a) pontjában az „az államtitkot, illetõleg

a szolgálati titkot” szövegrész helyébe az „a minõsített adatot” szöveg, 70/C. § (2) bekezdésében az „az államtitok,

illetõleg a szolgálati titok megsértésének” szövegrész helyébe az „a minõsített adattal visszaélés büntetõjogi” szöveg,

70/C. § (3) bekezdésének felvezetõ szövegében, 70/C. § (5) bekezdésének felvezetõ szövegében az „Az államtitkot,

illetõleg a szolgálati titkot” szövegrész helyébe az „A minõsített adatot” szöveg, 70/C. § (3) bekezdés a) pontjában az

„államtitkot, illetõleg a szolgálati titkot” szövegrész helyébe a „minõsített adatot” szöveg, 70/C. § (3) bekezdés a), b) és

c) pontjában, 70/C. § (4) bekezdésében, 70/C. § (5) bekezdés a) pontjában az „az államtitok és a szolgálati titok”

szövegrész helyébe az „a minõsített adat” szöveg, 70/C. § (3) bekezdés d) pontjában a „titokvédelmi” szövegrész
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helyébe a „biztonsági” szöveg, 70/C. § (4) bekezdésében a „titokvédelmi felügyelõt” szövegrész helyébe a „biztonsági

vezetõt” szöveg, 74/A. § (3) bekezdésében az „az államtitkot vagy szolgálati titkot sértene” szövegrész helyébe az

„a minõsített adat védelmét sértené” szöveg, 81. § (2) bekezdésében az „Államtitoknak vagy szolgálati titoknak

minõsülõ tényrõl” szövegrész helyébe a „Minõsített adatról” szöveg, 81. § (3) bekezdésében, 205. § (1) bekezdésében

az „az államtitokról és a szolgálati titokról” szövegrész helyébe az „a minõsített adat védelmérõl” szöveg, 201. §

(1) bekezdés d) pontjában a „szolgálati titoksértés” szövegrész helyébe a „visszaélés minõsített adattal” szöveg, 237. §

(3) bekezdés d) pontjában az „az államtitok vagy szolgálati titok megõrzése” szövegrész helyébe az „a minõsített adat

védelme” szöveg, 238. § (4) bekezdésében az „az államtitok és a szolgálati titok megsértésének” szövegrész helyébe az

„a minõsített adattal visszaélés büntetõjogi” szöveg lép.

(22) A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény 47. § (4) bekezdés második mondatában az „Az államtitkot vagy

szolgálati titkot” szövegrész helyébe az „A minõsített adatot” szöveg, 51. § (2) bekezdés b) pontjában az „az államtitkot

vagy szolgálati titkot” szövegrész helyébe az „a minõsített adatot” szöveg lép.

(23) A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 33. § (3) bekezdésében az „államtitokként”

szövegrész helyébe a „minõsített adatként” szöveg lép.

(24) A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 54. § (1) bekezdésében az „államtitkot” szövegrész helyébe

a „minõsített adatot” szöveg lép.

(25) A büntetõeljárásban részt vevõk, az igazságszolgáltatást segítõk Védelmi Programjáról szóló 2001. évi LXXXV. törvény

37. §-ában az „államtitoknak vagy szolgálati titoknak” szövegrész helyébe a „minõsített adatnak” szöveg, 38. §

(7) bekezdésében az „államtitkot vagy szolgálati titkot” szövegrész helyébe a „minõsített adatot” szöveg,

a „titokvédelmi” szövegrész helyébe a „minõsített adat védelmére vonatkozó” szöveg lép.

(26) A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 75. §

(2) bekezdésében az „az állami és a szolgálati titkot” szövegrész helyébe az „a minõsített adatot” szöveg, 153. §

(4) bekezdésében az „az állami és szolgálati titokról” szövegrész helyébe az „a minõsített adat védelmérõl” szöveg,

159. § (2) bekezdésében az „állam- vagy szolgálati titkot” szövegrész helyébe a „minõsített adatot” szöveg lép.

(27) A Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény 4. § (4) bekezdésében a „titokvédelmi szabályok” szövegrész

helyébe a „minõsített adat védelmére vonatkozó szabályok” szöveg lép.

(28) A bûnüldözõ szervek nemzetközi együttmûködésérõl szóló 2002. évi LIV. törvény 22. § (3) bekezdésében az „az

államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvényben” szövegrész helyébe az „a minõsített adat

védelmérõl szóló törvényben” szöveg lép.

(29) Az ÁSZTLtv. 9. § (5) bekezdésében az „az államtitok és szolgálati titok körébe tartozó” szövegrész helyébe az

„a minõsített” szöveg, a „Ttv.” szövegrész helyébe a „minõsített adat védelmérõl szóló törvény” szöveg, 10. §

(3) bekezdésében a „titokvédelmi” szövegrész helyébe a „minõsítettadat-védelmi” szöveg, a „Ttv. 2. §

(1) bekezdésének 7. pontjában” szövegrész helyébe a „minõsített adat védelmérõl szóló törvényben” szöveg, 12. §

(4) bekezdés második és tizedik mondatában az „államtitkot” szövegrész helyébe a „minõsített adatot” szöveg, az „az

államtitok” szövegrész helyébe az „a minõsített adat” szöveg, 12. § (9) bekezdésében az „a Ttv. 10. § (1) bekezdésében”

szövegrész helyébe a „a minõsített adat védelmérõl szóló törvény 8. §-ában” szöveg lép.

(30) A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény 153. §-ában az „államtitoknak nem minõsülõ”

szövegrész helyébe a „minõsített adatot nem tartalmazó” szöveg lép.

(31) Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 12. § (3) bekezdés d) pontjában a „betekintési” szövegrész helyébe

a „felhasználói” szöveg, az „az államtitkot vagy szolgálati titkot” szövegrész helyébe az „a minõsített adatot” szöveg

lép.

(32) Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 29. § (1) bekezdésében az „állam-, szolgálati” szövegrész helyébe

a „minõsített adatot” szöveg, 30. § (7) bekezdés elsõ mondatában a „titokvédelmi” szövegrész helyébe az „a minõsített

adat védelmére vonatkozó” szöveg, a 66. § (4) bekezdésében az „adat- és titokvédelemre” szövegrész helyébe az

„adat- és minõsített adatvédelemre” szöveg, 159/A. § (5) bekezdésében a „hazai titokvédelmi szabályoknak”

szövegrész helyébe a „hazai titokvédelmi, minõsítettadat-védelmi szabályoknak” szöveg lép.

(33) A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 7/P. § (4) bekezdés d) pontjában a „betekintési”

szövegrész helyébe a „felhasználói” szöveg, az „az államtitkot vagy szolgálati titkot” szövegrész helyébe az

„a minõsített adatot” szöveg lép.

(34) A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 29. § (1) bekezdés a) pontjában és 175. § a) pontjában az

„az államtitkot vagy szolgálati titkot” szövegrész helyébe az „a minõsített adatot” szöveg, 336. § (2) bekezdésében az

„az államtitok, szolgálati titok” szövegrész helyébe az „a minõsített adat” szöveg, 337. § (3) bekezdésében

a „titokvédelmi” szövegrész helyébe a „minõsített adat védelmére vonatkozó” szöveg, 337. § (4) bekezdésében
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a „Betekintési” szövegrész helyébe a „Felhasználói” szöveg, az „az államtitkot, illetõleg a szolgálati titkot” szövegrész

helyébe az „a minõsített adatot” szöveg, 337. § (5) bekezdésében az „államtitok vagy szolgálati titok megõrzése miatt”

szövegrész helyébe az „a minõsített adat védelme érdekében” szöveg, az „az államtitokról és a szolgálati titokról”

szövegrész helyébe az „a minõsített adat védelmérõl” szöveg, a „meghatározott megismerési engedély” szövegrész

helyébe a „meghatározottak” szöveg, 397. § (1) bekezdésében a „szolgálati” szövegrész helyébe a „minõsített adatot”

szöveg, 404. § (1) bekezdés h) pontjában az „az államtitkot vagy a szolgálati titkot” szövegrész helyébe az „a minõsített

adatot” szöveg lép.

(35) A pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását

követõen munkát keresõk foglakoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi

CXXIII. törvény 9. § (7) bekezdés b) pontjában az „állam- és szolgálati titkot” szövegrész helyébe a „minõsített adatot”

szöveg lép.

(36) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 51. § (4) bekezdés

a) pontjában az „az államtitoknak vagy szolgálati titoknak minõsített” szövegrész helyébe az „a minõsített” szöveg, az

57/A. § (6) bekezdésében az „az államtitkot, a szolgálati titkot” szövegrész helyébe az „a minõsített adatot,” 69. §

(1) bekezdés c) pontjában a „betekintési” helyébe a „felhasználói” szövegrész, az „az államtitkot vagy szolgálati titkot”

szövegrész helyébe az „a minõsített adatot” szövegrész, 172. § n) pontjában az „az államtitok, a szolgálati titok”

szövegrész helyébe az „a minõsített adat” szöveg lép.

(37) Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 18. § (5) bekezdésében az „Az állam- és a szolgálati

titok” szövegrész helyébe az „A minõsített adat” szöveg lép.

(38) A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény

34. § b) pontjában „az államtitokról és a szolgálati titokról” szövegrész helyébe „a minõsített adat védelmérõl” szöveg

lép.

(39) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi

LVII. törvény 13/A. § (5) bekezdés második mondatában az „az államtitokról és a szolgálati titokról” szövegrész helyébe

az „a minõsített adat védelmérõl” szöveg lép.

(40) A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 68. § (3) bekezdésében az „államtitkot, szolgálati titkot”

szövegrész helyébe a „minõsített adatot” szöveg lép.

(41) A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységrõl, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletrõl

szóló 2007. évi LXXV. törvény 195. § (3) bekezdésében az „az állami és szolgálati titkot” szövegrész helyébe az

„a minõsített adatot” szöveg lép.

(42) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 35. § (2) bekezdés l) pontjában az „államtikot vagy szolgálati titkot”

szövegrész helyébe a „minõsített adatot” szöveg, 62. § e) pontjában az „az állami vagy szolgálati titkot” szövegrész

helyébe az „a minõsített adatot” szöveg lép.

(43) A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 82. § (10) bekezdésében az „az államtitokról és a szolgálati

titokról” szövegrész helyébe az „a minõsített adat védelmérõl” szöveg lép.

(44) A büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejû rendelet 36. § (5) bekezdésének

c) pontjában az „államtitok” szövegrész helyébe a „minõsített adat” szöveg lép.

(45) Az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló 2005. évi XLVII. törvény 29. § (4) bekezdésében az „az állam- és

szolgálati titkot” szövegrész helyébe az „a minõsített adatot” szöveg lép.

Minõsített többséget igénylõ rendelkezések

43. § (1) A sajtóról szóló 1986. évi II. törvény 4. § (1) bekezdésében az „állami, szolgálati” szövegrész helyébe a „minõsített

adatot” szöveg lép.

(2) Az Állami Számvevõszékrõl szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 18. § (1) bekezdésében az „államtitkot és szolgálati titkot”

szövegrész helyébe a „minõsített adatot” szöveg, 21. § (1) bekezdésében az „államtitkot, szolgálati titkot” szövegrész

helyébe a „minõsített adatot” szöveg lép.

(3) Az országgyûlési képviselõk jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 4. § (1) bekezdés második mondatában az

„az államtitoksértésre” szövegrész helyébe az „a szigorúan titkos és titkos minõsítésû adattal való visszaélésre” szöveg

lép.

(4) Az Avtv. 19. § (3) bekezdésében az „állam- vagy szolgálati titokká nyilvánította” szövegrész helyébe a „minõsítette”

szöveg lép.
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(5) Az Obtv. 27/H. § (4) bekezdésében az „az államtitok és szolgálati titok” szövegrész helyébe az „a minõsített adat”

szöveg, 27/H. § (5) bekezdésében az „Az államtitkot vagy szolgálati titkot” szövegrész helyébe az „A minõsített adatot”

szöveg, az Obtv. melléklete I. pont 8. alpontjában az „államtitoknak” szövegrész helyébe a „ „Szigorúan titkos!”

minõsítésû adatnak” , a VI. pont 1. alpontjában az „állam- vagy szolgálati titokként” szövegrész helyébe a „minõsített

adatként” szöveg lép.

(6) A Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 69. § (3) bekezdés c) pontjában a „szolgálati titoksértés” szövegrész

helyébe a „visszaélés minõsített adattal” szöveg, 93/A. § (2) és (3) bekezdésében az „az államtitoknak és szolgálati

titoknak” szövegrész helyébe az „a minõsített adatnak” szöveg lép.

(7) Az Nbtv. 5. § m) pontjában és 7. § m) pontjában az „iparbiztonsági ellenõrzéseket” szövegrész helyébe a „gazdálkodó

szervezetek cégellenõrzését” szöveg, 7. § k) pontjában az „az államtitoksértés” szövegrész helyébe az „a visszaélés

szigorúan titkos és titkos minõsítésû adattal” szöveg, a „légi jármû” szövegrész helyébe a „légi jármû, vasúti, vízi, közúti

tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármû” szöveg, 18. § (2) bekezdésében az „állam- és szolgálati

titkot” szövegrész helyébe a „minõsített adatot” szöveg, 24. §-ában valamennyi elõfordulásakor az „állam- és szolgálati

titok” szövegrész helyébe a „minõsített adat” szöveg, 48. § (3) bekezdésében a „szolgálati titokká minõsített”

szövegrész helyébe a „minõsített” szöveg, az „az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 11. §

(3) bekezdésben” szövegrész helyébe az „a minõsített adat védelmérõl szóló törvényben” szöveg, 51. §

(1) bekezdésében az „az állam- és szolgálati titkot tartalmazó” szövegrész helyébe az „a minõsített” szöveg, 60. §

(2) bekezdés második mondatában az „az állam- és szolgálati titkot tartalmazó iratok megsemmisítési rendjére

vonatkozó törvényi” szövegrész helyébe az „a minõsített adatok megsemmisítésére vonatkozó jogszabályi” szöveg,

73. §-ában a „foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény IV. Fejezete

23. §-ának (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „Munka Törvénykönyvének a csoportos létszámcsökkentésre” szöveg

lép.

(8) A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 36. § (1) bekezdésében az „államtitkot, szolgálati” szövegrész

helyébe a „minõsített adatot” szöveg lép.

(9) A bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 52. § (2) bekezdésében az „az államtitkot és

a szolgálati titkot” szövegrész helyébe az „a minõsített adatot” szöveg lép.

(10) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 13. § (1) bekezdésében az „az állami és

a szolgálati titkot” szövegrész helyébe az „a minõsített adatot” szöveg, 27. §-ában az „az állami és szolgálati titkot”

szövegrész helyébe az „a minõsített adatot” szöveg lép.

(11) A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 113. § (1) bekezdésében az „állam- és

szolgálati titkot” szövegrész helyébe az „a minõsített adatot” szöveg lép.

(12) Hatályát veszti

a) az Avtv. 25. § (1) bekezdés utolsó mondata,

b) az Nbtv. 30. § (4) bekezdés második mondata, 42. § (1) bekezdése, 52. § (2) és (3) bekezdése, 64. §

(4) bekezdésében az „1992. évi XXXVIII.” szövegrész, 72. § (5) bekezdése, 77. § (1) bekezdés a) pontja, 90. §-a,

a 3. számú mellékletében szereplõ „A”, „B”, „C” típusú biztonsági kérdõíveken a „Szigorúan titkos! Különösen

fontos! (kitöltés után)” jelölés,

c) az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági Beruházási Programjában való részvételhez szükséges

törvénymódosításokról szóló 2000. évi XXXVI. törvény 3. §-a.

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

1. számú melléklet a 2009. évi CLV. törvényhez

A minõsítési szint meghatározásához szükséges kármérték

1. Rendkívül súlyos kárnak minõsül és „Szigorúan titkos!” minõsítési szint alkalmazása indokolt, ha az adat érvényességi

idõn belüli nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése, módosítása vagy felhasználása, illetéktelen személy

részére hozzáférhetõvé, valamint az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele közvetlenül és tartósan sérti vagy

veszélyezteti a Magyar Köztársaság szuverenitását, területi integritását, alkotmányos rendjét, belsõ stabilitását.

Visszafordíthatatlanul jelentõs károkat okoz az ország honvédelmi, nemzetbiztonsági, bûnüldözési,
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igazságszolgáltatási, központi pénzügyi és gazdasági érdekeiben, külügyi és nemzetközi kapcsolataiban,

a szövetséges tagállamokkal közös biztonsági érdekeiben.

Rendkívül súlyosnak minõsülhet a kár akkor is, ha annak elkerülhetetlen enyhítése nagyszámú emberi élet közvetlen

veszélyeztetésével, vagy az ország gazdasági helyzetének egészére hátrányosan kiható ellenintézkedésekkel érhetõ el.

Rendkívül súlyos a kár többek között, ha tartósan gyengíti az ország honvédelmi képességeit, különösen

a hadmûveleti tervek és fegyverrendszerek hatékonyságát, jelentõsen gyengíti az ország hírszerzõ és elhárító

képességeinek folyamatos hatékonyságát, felfedi a nemzeti rejtjeltevékenység titkosítási rendszereit, nagyszámú

embert érintõ közvetlen életveszéllyel jár, jelentõsen veszélyezteti a nemzetközi biztonságot, elõmozdítja a nukleáris,

vegyi és biológiai fegyverek elterjedését, lényegesen veszélyezteti a nukleáris és vegyi létesítmények biztonsági

rendszereit.

2. Súlyos kárnak minõsül és „Titkos!” minõsítési szint alkalmazása indokolt, ha az adat érvényességi idõn belüli

nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése, módosítása vagy felhasználása, illetéktelen személy részére

hozzáférhetõvé, valamint az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele által az 1. pontban okozott sérelem nem

küszöbölhetõ ki, de enyhíthetõ, továbbá, ha ellehetetleníti vagy lényegesen akadályozza az állami vagy közfeladatot

ellátó szerv rendeltetésszerû mûködését és ezáltal közvetlenül a Magyar Köztársaság törvényben meghatározott

érdekeit sérti, az állampolgárok biztonságának és alkotmányos jogainak komoly sérelmével jár, közvetlen életveszélyt

okoz, jelentõsen hátráltatja a honvédelmi és nemzetbiztonsági tevékenység folyamatos hatékonyságát, feszültséget

okoz a Magyar Köztársaság más országokkal fennálló kapcsolataiban, a szövetséges tagállamokkal közös biztonsági

érdekeiben, a Magyar Köztársaság pénzügyi és gazdasági érdekeinek sérelmével számottevõ vagyoni kárt okoz.

3. Kárnak minõsül és „Bizalmas!” minõsítési szint alkalmazása indokolt, ha az adat érvényességi idõn belüli

nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése, módosítása vagy felhasználása, illetéktelen személy részére

hozzáférhetõvé, valamint az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele okozta érdeksérelem vagy veszélyeztetés

ellenintézkedésekkel lényegesen enyhíthetõ, és az nem jár jelentõs anyagi, pénzügyi ráfordításokkal. Továbbá, ha az

állam érdekérvényesítõ képességeit hátráltatja, vagy jelentõsen zavarja, a diplomáciai kapcsolatok tényleges sérelmét

eredményezi, aminek következménye hivatalos tiltakozás vagy enyhébb szankció lehet, sérti az állampolgárok

biztonságát és alkotmányos jogait, jelentõsen sérti a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû gazdasági

szervezet mûködését, hátráltatja a honvédelem és a nemzetbiztonsági tevékenység, illetve a szövetséges

tagállamokkal közös biztonsági érdekek védelmének hatékonyságát, gátolja valamely legalább öt évi

szabadságvesztéssel büntetendõ bûncselekmény felderítését vagy elõsegíti valamely ilyen bûncselekmény

elkövetését, megzavarja az állami vagy közfeladatot ellátó szerv mûködési rendjét, feladat- és hatáskörének

gyakorlását és ezáltal közvetve a Magyar Köztársaság törvényben meghatározott érdekeit sérti.

4. Hátrányosan érinti az állam érdekeit és „Korlátozott terjesztésû!” minõsítési szint alkalmazása indokolt, ha az adat

érvényességi idõn belüli nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése, módosítása vagy felhasználása,

illetéktelen személy részére hozzáférhetõvé, valamint az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele megzavarja az

állami vagy közfeladatot ellátó szerv mûködési rendjét, feladat- és hatáskörének gyakorlását és ezáltal közvetve

a Magyar Köztársaság törvényben meghatározott érdekeit hátrányosan érinti, a hátrány azonban az elhárítására tett

intézkedésekkel lényegesen enyhíthetõ vagy kiküszöbölhetõ. Az államnak az 1–3. pontba nem tartozó pénzügyi

veszteséget okoz, továbbá, ha az állampolgárok vagy a gazdálkodó szervezetek részére jogtalan nyereséget vagy

elõnyszerzést tesz lehetõvé.

2. számú melléklet a 2009. évi CLV. törvényhez

A NATO, a NYEU és az EU által használt minõsítési szint és annak nemzeti minõsítési szintû megfelelõje

1. A NATO által használt minõsítési szint és annak nemzeti minõsítési szintû megfelelõje:

a) „COSMIC TOP SECRET” – „Szigorúan titkos!”;

b) „NATO SECRET” – „Titkos!”;

c) „NATO CONFIDENTIAL” – „Bizalmas!”;

d) „NATO RESTRICTED” – „Korlátozott terjesztésû!”.

2. A NYEU által használt minõsítési szint és annak nemzeti minõsítési szintû megfelelõje:

a) „FOCAL TOP SECRET” – „Szigorúan titkos!”;

b) „WEU SECRET” – „Titkos!”;
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c) „WEU CONFIDENTIAL” – „Bizalmas!”;

d) „WEU RESTRICTED” – „Korlátozott terjesztésû!”.

3. Az Európai Unió Tanácsa által alkalmazott minõsítési szint és annak nemzeti minõsítési szintû megfelelõje:

a) „TRES SECRET UE/EU TOP SECRET” – „Szigorúan titkos!”;

b) „SECRET UE” – „Titkos!”;

c) „CONFIDENTIEL UE” – „Bizalmas!”;

d) „RESTREINT UE” – „Korlátozott terjesztésû!”.

4. Az Európai Bizottság által alkalmazott minõsítési szint és annak nemzeti minõsítési szintû megfelelõje:

a) „TRES SECRET UE/EU TOP SECRET” – „Szigorúan titkos!”;

b) „SECRET UE” – „Titkos!”;

c) „CONFIDENTIEL UE” – „Bizalmas!”;

d) „RESTREINT UE” – „Korlátozott terjesztésû!”.

5. Az EURATOM által alkalmazott minõsítési szint és annak nemzeti minõsítési szintû megfelelõje:

a) „EURA-TOP SECRET” – „Szigorúan titkos!”;

b) „EURA-SECRET” – „Titkos!”;

c) „EURA-CONFIDENTIAL” – „Bizalmas!”;

d) „EURA-RESTRICTED” – „Korlátozott terjesztésû!”.

6. Az EUROPOL által alkalmazott minõsítési szint és annak nemzeti minõsítési szintû megfelelõje:

a) „EUROPOL TOP SECRET” – „Szigorúan titkos!”;

b) „EUROPOL SECRET” – „Titkos!”;

c) „EUROPOL CONFIDENTIAL” – „Bizalmas!”;

d) „EUROPOL RESTRICTED” – „Korlátozott terjesztésû!”.

7. AZ EUROJUST által alkalmazott minõsítési szint és annak nemzeti minõsítési szintû megfelelõje:

a) „EUROJUST TOP SECRET” – „Szigorúan titkos!”;

b) „EUROJUST SECRET” – „Titkos!”;

c) „EUROJUST CONFIDENTIAL” – „Bizalmas!”;

d) „EUROJUST RESTRICTED” – „Korlátozott terjesztésû!”.

2009. évi CLVI. törvény
a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról*

1. § A sportról szóló 2004. évi I. törvény 48. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Wesselényi Miklós Sportközalapítvány és a Mezõ Ferenc Sportközalapítvány (a továbbiakban együtt:

sportközalapítványok) a sport állami támogatási rendszerében az e törvényben és az alapító okirataiban

meghatározott feladatokat látják el. A sportközalapítványok mûködése az államháztartáson belüli és kívüli eredetû

bevételeik – külön jogszabályban meghatározott – arányától független.”

2. § Ez a törvény 2010. január 1-jén lép hatályba és 2010. január 2-án hatályát veszti.

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

* A törvényt az Országgyûlés a 2009. december 14-i ülésnapján fogadta el.
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2009. évi CLVII. törvény
a rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény módosításáról*

1. § A rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény 3. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Rehabilitációs járadékra nem jogosult az, aki

a) öregségi nyugdíjban, elõrehozott öregségi nyugdíjban, csökkentett összegû elõrehozott öregségi nyugdíjban,

korkedvezményes nyugdíjban, rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban,

b) bányásznyugdíjban, korengedményes nyugdíjban, egyes mûvészeti tevékenységet folytatók öregségi

nyugdíjában, szolgálati nyugdíjban, az országgyûlési képviselõk javadalmazásáról szóló törvény alapján járó öregségi

nyugdíjban, polgármester öregségi nyugdíjában vagy közszolgálati járadékában,

c) terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, táppénzben, baleseti táppénzben,

d) munkanélküliség esetére járó ellátásban,

e) átmeneti járadékban, rendszeres szociális járadékban, bányász dolgozók egészségkárosodási járadékában,

rokkantsági járadékban

részesül.”

2. § (1) E törvény 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.

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

2009. évi CLVIII. törvény
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról**

1. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének 3.2.2. pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

[3.2. az az összeg, amelyet]

„3.2.2. a sportról szóló törvény szerinti, vállalkozási tevékenységet nem folytató sportközalapítványtól kap a

magánszemély, feltéve, hogy a sportközalapítvány a részére történõ befizetésrõl (nem pénzbeli juttatásról) adó- vagy

adóalapcsökkentés igénybevételére jogosító igazolást nem ad (adott) ki.”

2. § Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl szóló 2009. évi CXV. törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével

összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2009. évi CXVI. törvény 134. §-ának 13. pontjában a „3.2.1. és 3.2.2. alpontjai”

szövegrész a „3.2.1. alpontja” szöveggel lép hatályba.

3. § Ez a törvény 2010. január 1-jén lép hatályba és 2010. január 2-án hatályát veszti.

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

* A törvényt az Országgyûlés a 2009. december 14-i ülésnapján fogadta el.

** A törvényt az Országgyûlés a 2009. december 14-i ülésnapján fogadta el.
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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelete
az összevont adóalap adóját csökkentõ kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos
fogyatékosságnak minõsülõ betegségekrõl

A Kormány a személyi jövedelemadóról  szóló 1995. évi CXVII. törvény 80.  § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 
35.  § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1.  § (1) Az összevont adóalap adóját csökkentõ kedvezmény igénybevétele szempontjából – a személyi jövedelemadóról
 szóló 1995. évi CXVII. törvény 3.  § 26. pontja alapján – súlyos egészségkárosodással összefüggõ jogosultságról  szóló
jogszabályban említett betegségben szenvedõnek kell tekinteni azt a személyt, aki – a 2.  §-ban meghatározott
feltételek alkalmazásával – a Mellékletben meghatározott betegségek valamelyikében szenved vagy a Mellékletben
meghatározott valamely fogyatékossággal él, és ez a külön jogszabályban foglaltak szerint megállapításra került.

(2) Az összevont adóalap adóját csökkentõ kedvezmény igénybevételére – az (1) bekezdésben foglaltakon túl – jogosult
az a személy is, akinek a fogyatékossági támogatásra  való jogosultságát külön jogszabály szerint megállapították.

2.  § (1) A Melléklet 1. pontjában meghatározott fogyatékosság annál állapítható meg, akinek hallásküszöbértéke
a beszédfrekvenciákon mindkét fülön 60 dB felett van.

(2) A Melléklet 2. pontjában meghatározott fogyatékosság annál állapítható meg, akinek intelligencia kvóciense a 70-es
értéket nem éri el olyan teszttel, amelynek átlaga 100-nál van, és standard deviációja 15.

(3) A Melléklet 3. pontjában meghatározott fogyatékosság annál állapítható meg,
a) akinek látóélessége megfelelõ korrekcióval

aa) mindkét szemén legfeljebb 5/70,
ab) az egyik szemén legfeljebb 5/50, a másik szemén három méterrõl olvas ujjakat, vagy
ac) az egyik szemén legfeljebb 5/40, a másik szemén fényérzékelés nincs, vagy a másik szeme hiányzik,

b) akinek közeli látásélessége rövidlátás esetén Csapody V., vagy annál rosszabb, vagy
c) akinek látótere mindkét oldalon körkörösen húsz foknál szûkebb.
A szürkehályog mûtéttel  való gyógyíthatósága kérdésében a megyei, fõvárosi vezetõ szemész szakorvos állásfoglalása 
az irányadó. Az adókedvezményre az a személy jogosult, akinek mûtéti gyógyítását a szakorvos nem tartja
indokoltnak, mivel a mûtéti beavatkozástól állapotjavulás nem várható.

(4) A Melléklet 4. pontjában meghatározott fogyatékosság annál állapítható meg, aki önerõbõl tömegközlekedési eszközt 
igénybe venni nem képes, mert a tömegközlekedési eszközök megállóhelyének megközelítése, a jármûre történõ fel-
és leszállás, a szokásos méretû kézipoggyász vitele, a lépcsõn szokásos módon történõ fel- és lelépkedés számára
rendkívüli nehézséget vagy megoldhatatlan feladatot jelent, és/vagy
a) tartós állásra, fogódzkodásra, kapaszkodásra nem képes,  illetve
b) testközeli és testtávoli segédeszközök (például kerekesszék, lépcsõlift, lépcsõmászó szerkezet, személyemelõ, kádbeemelõ,

mûvégtag, járógép, két mankó vagy bot, gördülõ járóka vagy járókeret) állandó, szükségszerû használatára rászorul.
(5) A Melléklet 4. pontja alkalmazásában:

a) végtaghiány: a kézfej,  illetve a lábfej vagy a feletti részek elvesztése, valamint betegség, fejlõdési rendellenesség következtében fennálló hiánya;
b) végtag részleges vagy teljes bénulása: az izomfunkciók olyan mértékû csökkenése, amely legalább 50%-os

mértékû tartós funkciókiesést, használati zavart okoz;
c) végtag deformitása, mozgásfunkciók beszûkülése: olyan mértékû deformitások, merevségek, ízületi elváltozások, 

amelyek az adott végtag használatát legalább 50%-os mértékben korlátozzák;
d) a gerincoszlop elváltozásai: olyan mértékû elváltozások, amelyek a járást, a teherhordást legalább 50%-os mértékben tartósan nehezítik;
e) vázizomzat elváltozásai: olyan mértékû elváltozások, amelyeknek a járást, a helyzetváltoztatási képességet

legalább 50%-os mértékben korlátozó hatásuk van;
f) a központi idegrendszer károsodásai: olyan károsodások, amelyek legalább 50%-os mértékû

mozgásfunkció-kiesést okoznak valamely végtagon.
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3.  § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet 1-2. §-a, valamint 3. § (3) bekezdése 2010. január 1-jén lép hatályba.
(3) Az e rendelet 1-2. §-ában foglaltakat a 2010. január 1-jétõl keletkezett jövedelmek tekintetében kell alkalmazni.
(4) A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet 5. §-a a következõ új (5)

bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az elõirányzat terhére teljesített kifizetésnek kell tekinteni a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
szerinti engedélyesnek az egyetemes szolgáltatási árrésen elért, a külön jogszabályban meghatározott szinthez
képesti többlet terhére a rászoruló lakossági villamosenergia-fogyasztókat támogató alapítvány, illetve kiemelkedõen
közhasznú szervezet javára teljesített befizetéseit.”

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

Melléklet a 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Súlyos fogyatékosságnak minõsülõ betegségek és fogyatékosságok

Betegségcsoport megnevezése
Betegség BNO

kódja
Betegség megnevezése

1. Hallási fogyatékos H90 Vezetéses típusú és idegi eredetû hallásvesztés
H900 Kétoldali vezetéses hallásvesztés
H902 Vezetéses hallásvesztés, k.m.n.
H903 Kétoldali idegi hallásvesztés
H905 Idegi hallásvesztés k.m.n.
H906 Kétoldali, kevert típusú hallásvesztés
H908 Kevert típusú hallásvesztés, k.m.n.
H91 Egyéb hallásvesztés
H910 Ototoxikus hallásvesztés
H911 Idõskori nagyothallás
H912 Idiopathiás, hirtelen bekövetkezett hallásvesztés
H913 Süketnémaság, m.n.o.
H918 Egyéb hallásvesztés
H919 Hallásvesztés k.m.n.

2. Mentális és
viselkedészavarok

F71 Közepes mentális retardáció
F710 Közepes mentális retardáció enyhe viselkedésromlással
F711 Közepes mentális retardáció markáns viselkedésromlással
F718 Közepes mentális retardáció egyéb viselkedésromlással
F719 Közepes mentális retardáció viselkedésromlás nélkül
F72 Súlyos mentális retardáció
F720 Súlyos mentális retardáció enyhe viselkedésromlással
F721 Súlyos mentális retardáció markáns viselkedésromlással
F728 Súlyos mentális retardáció egyéb viselkedésromlással
F729 Súlyos mentális retardáció viselkedésromlás nélkül
F73 Igen súlyos mentális retardáció
F730 Igen súlyos mentális retardáció enyhe viselkedésromlással
F731 Igen súlyos mentális retardáció markáns viselkedésromlással
F738 Igen súlyos mentális retardáció egyéb viselkedésromlással
F739 Igen súlyos mentális retardáció viselkedésromlás nélkül

3. Látási fogyatékos H54 Vakság és csökkentlátás
H540 Vakság mindkét szemen
H541 Egyik szem vaksága, csökkentlátás a másik szemen
H542 Csökkentlátás mindkét szemen
H543 Nem osztályozott látásvesztés mindkét szemen
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4. Mozgásszervi fogyatékos*

A végtag (végtagok) hiánya,
csonkoltsága, mûvégtag
használatával is, egy vagy
több végtag nagyízületi
merevséggel járó
elváltozásai

Z891 Kéz és csukló szerzett hiánya

Z892 Mindkét felsõ végtag szerzett hiánya csukló felett

Z893 Mindkét felsõ végtag szerzett hiánya

Z894 Láb és boka szerzett hiánya

Z895 Lábszár szerzett hiánya (térdben vagy térd alatt)

Z896 Lábszár szerzett hiánya (térd felett)

Z897 Mindkét alsó végtag vagy részének szerzett hiánya (kivéve
az öregujjakat)

Z898 Felsõ és alsó végtag szerzett hiánya

Z899 Végtag szerzett hiánya

Q710 A felsõ végtag(-ok) veleszületett teljes hiánya

Q711 A felkar és alkar veleszületett hiánya, a kéz meglétével

Q712 Mindkét alkar és kéz veleszületett hiánya

Q713 Kéz és ujj(-ak) veleszületett hiánya

Q720 Az alsó végtag(-ok) veleszületett teljes hiánya

Q721 A comb és lábszár veleszülettt hiánya, a lábfej meglétével

Q722 Mindkét lábszár és láb veleszületett hiánya

Q723 A láb és lábujj(-ak) veleszületett hiánya

M245 Ízületi kontraktúra

M246 Ízületi ankylosis

M256 Ízületi merevség, m.n.o.

A járást súlyosan korlátozó
deformitással és
merevséggel járó M.
Bechterew,
combcsontfejelhalás, álízület

M45 Spondylitis ankylopoetica

M081 Fiatalkori spondylitis ankylopoetica

M87 Csontelhalás

M841 Össze nem forrt csonttörés [álízület]

M960 Álízület fúzió vagy arthrodesis után

Krónikus polyarthritis
a végtagízületekben
nagyfokú deformitással,
következményes
merevséggel, izomatrofiával

M064 Gyulladásos polyarthropathia

M068 Egyéb, meghatározott rheumatoid arthritis

M069 Rheumatoid arthritis k.m.n.

M07 Psoriasisos és enteropathiás arthropathiák

M070 Distalis interphalangeális ízületet érintõ arthropathia psoriatica
(L40.5+)

M071 Arthritis mutilans (L40.5+)

M072 Spondylitis psoriatica (L40.5+)

M073 Egyéb psoriasisos arthropathiák (L40.5+)

M074 Arthropathia Crohn-betegségben [enteritis regionalis] (K50.-+)

M075 Arthropathia colitis ulcerosában (K51.-+)

M076 Egyéb enteropathiás arthropathiák

M080 Fiatalkori reumás ízületi gyulladás

M082 Szisztémás kezdetû juvenilis arthritis
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M083 Fiatalkori szeronegatív polyarthritis

M084 Kevés ízületet érintõ fiatalkori ízületi gyulladás

M088 Egyéb fiatalkori ízületi gyulladás

M089 Fiatalkori ízületi gyulladás, k.m.n.

M09 Fiatalkori ízületi gyulladás máshova osztályozott betegségekben

M090 Fiatalkori ízületi gyulladás psoriasisban (L40.5+)

M091 Fiatalkori ízületi gyulladás Crohn-betegségben [regionális enteritis]
(K50.-+)

M092 Fiatalkori ízületi gyulladás colitis ulcerosában (K51.-+)

M098 Fiatalkori ízületi gyulladás egyéb, máshova osztályozott
betegségekben

M625 Izomtömegvesztés és atrophia, m.n.o.

Elzáródást okozó (obliteráló)
érbetegségek

I731 Thromboangiitis obliterans [Buerger]

I74 Artériás embólia és thrombosis

I740 A hasi aorta embóliája és rögösödése

I741 Az aorta egyéb és nem megjelölt részeinek embóliája és rögösödése

I742 A felsõ végtag ütõereinek embóliája és rögösödése

I743 Az alsó végtag ütõereinek embóliája és rögösödése

I744 Végtagi ütõerek k.m.n. embóliája és rögösödése

I745 Az art. iliaca embóliája és rögösödése

I748 Egyéb ütõerek embóliája és rögösödése

I749 K.m.n. ütõér embóliája és rögösödése

Többszörös torpid ulcus
crurisszal járó
postthromboticus syndroma

I830 Az alsó végtagok visszértágulatai fekéllyel

I832 Az alsó végtagok visszértágulata, fekéllyel és gyulladással

I870 Visszérgyulladás utáni tünetegyüttes

Hemofília, a járást súlyosan
korlátozó nagy ízületi
merevséggel

M362 Haemophiliás arthropathia

A központi vagy perifériás
idegrendszer sérülése,
megbetegedése
következtében az egyik alsó
végtagra terjedõ plegia vagy
több végtagra terjedõ súlyos
paresis, illetve plegia

G80 Csecsemõkori agyi bénulás

G800 Spasticus agyi bénulás

G801 Spasticus kétoldali bénulás

G802 Csecsemõkori féloldali bénulás

G803 Dyskineticus agyi bénulás

G804 Ataxiás agyi bénulás

G808 Egyéb csecsemõkori agyi bénulás

G809 Csecsemõkori agyi bénulás k.m.n.

G81 Féloldali bénulás (hemiplegia)

G810 Féloldali petyhüdt bénulás

G811 Féloldali spasticus bénulás

G819 Féloldali bénulás k.m.n.

G82 Kétoldali alsó végtag bénulás (paraplegia) és tetraplegia

G820 Petyhüdt paraplegia

G821 Spasticus paraplegia

G822 Paraplegia k.m.n.

G823 Petyhüdt tetraplegia

G824 Spasticus tetraplegia

G825 Tetraplegia k.m.n.

G83 Egyéb bénulásos szindrómák

G830 Felsõ végtag kétoldali bénulása

G831 Az egyik alsó végtag bénulása

G832 Az egyik felsõ végtag bénulása

G833 Egy végtag bénulása k.m.n.

G834 Cauda equina szindróma

G838 Egyéb meghatározott bénulásos szindrómák

G839 Bénulásos szindróma k.m.n.
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Elõrehaladott deformitással
járó rendszerbetegségek

G35 Sclerosis multiplex

G710 Izom dystrophia

G12 Gerincvelõi izomsorvadás és rokon szindrómák

G120 Csecsemõkori gerincvelõi izomsorvadás I. típus [Werdnig-Hoffmann]

G121 Egyéb öröklödõ gerincvelõi izomsorvadás

G122 Mozgató neuron megbetegedés

G128 Egyéb gerincvelõi izomsorvadások és rokon szindrómák

G129 Gerincvelõi izomsorvadás k.m.n.

M363 Arthropathia egyéb haematologiai rendellenességekben (D50-D76+)

M364 Arthropathia máshová osztályozott túlérzékenységi reakciókban

M368 A kötõszövet szisztémás rendellenességei máshová osztályozott,
egyéb betegségekben

Az alsó végtag (végtagok)
csontjainak vagy
a csigolyáknak olyan körülírt
elváltozásai, amelyek
spontán törés vagy súlyos
idegrendszeri sérülés
(bénulás) közvetlen
veszélyével járnak

C40 A végtagok csontjának és ízületi porcának rosszindulatú daganata

C412 Gerinc rosszindulatú daganata

5. Pervazív fejlõdési zavarok F84 Pervazív fejlõdési zavarok

F840 Gyerekkori autizmus (autismus infantilis)

F841 Atípusos autizmus

F842 Rett szindróma

F843 Egyéb gyerekkori dezintegratív zavar

F844 Mentális retardációval és sztereotip mozgászavarral társuló túlzott
aktivitás

F845 Asperger szindróma

F848 Egyéb pervazív (átható) fejlõdési zavar

F849 Nem meghatározott pervazív (átható) fejlõdési zavar

6. Schizophrenia,
schizotypiás és paranoid
zavarok

F20 Schizophrenia

F200 Paranoid schizophrenia

F201 Hebephrenia

F202 Kataton schizophrenia

F203 Nem differenciálható (differenciálhatatlan) schizophrenia

F204 Schizophrenia utáni depresszió

F205 Reziduális schizophrenia

F206 Schizophrenia simplex (Egyszerû schizophrenia)

F208 Egyéb schizophrenia

F209 Nem meghatározott schizophrenia

F21 Schizotypiás rendellenesség

F22 Perzisztens delusionalis rendellenességek

F220 Paranoia (Deluzív zavar)

F228 Egyéb perzisztáló (tartós) paranoid (deluzív) zavar

F229 Nem meghatározott perzisztáló (tartós) paranoid (deluzív) zavar

F23 Akut és átmeneti pszichotikus rendellenességek

F230 Akut polimorf pszichotikus zavar (schizophrenia tünetei nélkül)

F231 Akut polimorf pszichotikus zavar schizophrenia tüneteivel

F232 Akut schizophreniform pszichózis (pszichotikus zavar)

F233 Egyéb akut döntõen paranoid (deluzív) pszichotikus zavar

F238 Egyéb akut és átmeneti pszichotikus zavar

F239 Nem meghatározott akut és átmeneti pszichotikus zavar

F24 Indukált delusionalis rendellenességek

F25 Schizoaffektív rendellenességek
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F250 Schizoaffektív zavar mániás típusa

F251 Schizoaffektív zavar depressziós típusa

F252 Schizoaffektív zavar kevert típusa

F258 Egyéb schizoaffektív zavar

F259 Nem meghatározott schizoaffektív zavar

F28 Egyéb nem organikus pszichotikus rendellenességek

F29 Nem organikus pszichózis k.m.n.

7. Daganatos betegségek
közül:

A vérképzõrendszer
rosszindulatú betegségében
szenvedõ

C81 Hodgkin kór

C810 Nyiroksejt túlsúly

C811 Nodularis sclerosis

C812 Kevert sejtesség

C813 Nyiroksejtes kimerülés

C817 Hodgkin-kór egyéb formája

C819 Hodgkin kór, k.m.n.

C82 Follicularis [nodularis] non-Hodgkin lymphoma

C820 Osztodó kis sejtes, follicularis

C821 Kevert hasított kis sejtes és nagy sejtes, follicularis

C822 Nagy sejtes, follicularis

C827 A follicularis non-Hodgkin lymphoma egyéb típusai

C829 Follicularis non-Hodgkin lymphoma, k.m.n.

C83 Diffúz non-Hodgkin lymphoma

C830 Kis sejtes (diffúz)

C831 Hasított kis sejtes (diffúz)

C832 Kevert kis és óriás sejtes (diffúz)

C833 Nagy sejtes (diffúz)

C834 Immunoloblastos (diffúz)

C835 Lymphoblastos (diffúz)

C836 Differenciálatlan (diffúz)

C837 Burkitt-lymphoma

C838 A diffúz non-Hodgkin lymphoma egyéb típusai

C839 Diffúz non-Hodgkin lymphoma, k.m.n.

C84 Perifériás és cutan T-sejtes lymphomák

C840 Mycosis fungoides

C841 Sézary-kór

C842 T-zónás lymphoma

C843 Lymphoepitheliális lymphoma

C844 Perifériás T-sejtes lymphoma

C845 Egyéb és meghatározatlan T-sejtes lymphomák

C85 A non-Hodgkin lymphoma egyéb és k.m.n. típusai (200.202)

C850 Lymphosarcoma

C851 B-sejtes lymphoma, k.m.n.

C857 A non-Hodgkin lymphoma egyéb meghatározott típusai

C859 Non-Hodgkin lymphoma k.m.n.

C88 Rosszindulatú immumoproliferatív betegségek

C880 Waldenström macroglobulinaemia

C881 Alfa nehézlánc-betegség

C882 Gamma nehézlánc-betegség

C883 Immunoproliferatív vékonybél betegség

C887 Egyéb rosszindulatú immunoproliferatív betegségek

C889 Rosszindulatú immunoproliferatív betegség k.m.n.

C90 Myeloma multiplex és plasmasejtes rosszindulatú daganatok
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C900 Myeloma multiplex

C901 Plasmasejtes leukaemia

C902 Plasmocytoma, extramedullaris

C91 Lymphoid leukaemia

C910 Heveny lymphoblastos leukaemia

C911 Krónikus lymphocytás leukaemia

C912 Subacut lymphocytás leukaemia

C913 Prolymphocytás leukaemia

C914 Szõrös-sejtes leukaemia

C915 Felnõttkori T-sejtes leukaemia

C917 Egyéb lymphoid leukaemia

C919 Lympoid leukaemia, k.m.n.

C92 Myeloid leukaemia

C920 Akut myeloid leukaemia

C921 Krónikus myeloid leukaemia

C922 Subacut myeloid leukaemia

C923 Myeloid sarcoma

C924 Acut promyelocytás leukaemia

C925 Acut myelomonocytás leukaemia

C927 Egyéb myeloid leukaemia

C929 Myeloid leukaemia k.m.n.

C93 Monocytás leukaemia

C930 Acut monocytás leukaemia

C931 Krónikus monocytás leukaemia

C932 Subacut monocytás leukaemia

C937 Egyéb monocytás leukaemia

C939 Monocytás leukaemia, k.m.n.

C94 Egyéb meghatározott sejttípusú leukaemia

C940 Acut erythraemia és erythroleukaemia

C941 Krónikus erythraemia

C942 Akut megakaryoblastos leukaemia

C943 Hízósejtes leukaemia

C944 Acut panmyelosis

C945 Acut myelofibrosis

C947 Egyéb meghatározott leukaemiák

C95 Meghatározatlan sejttípusú leukaemia

C950 Meghatározatlan sejttípusú akut leukaemia

C951 Meghatározatlan sejttípusú krónikus leukaemia

C952 Meghatározatlan sejttípusú subacut leukaemia

C957 Egyéb meghatározatlan sejttípusú leukaemia

C959 Leukaemia, k.m.n.

C96 A nyirok-, a vérképzõ- és kapcsolódó szövetek egyéb és
meghatározatlan rosszindulatú daganatai

C960 Letterer-Siwe betegség

C961 Malignus histiocytosis

C962 Malignus hízósejtes daganat

C963 Valódi histiocytás lymphoma

C967 A nyirok-, vérképzõ- és kapcsolódó szövetek egyéb meghatározott
rosszindulatú daganatai

C969 A nyirok-, vérképzõ- és kapcsolódó szövetek rosszindulatú daganata,
k.m.n.

D45 Polycythaemia vera

D46 Myelodysplasiás szindrómák

D460 Refrakter anaemia igazoltan sideroblastok nélkül

D461 Refrakter anaemia sideroblastokkal
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D462 Refrakter anaemia blast – túlsúllyal

D463 Refrakter anaemia blast – túlsúllyal, transformációval

D464 Refrakter anaemia, k.m.n.

D467 Egyéb myelodysplasiás szindrómák

D469 Myelodysplasiás szindróma, k.m.n.

D47 A nyirok-, vérképzõ- és kapcsolt szövetek bizonytalan és ismeretlen
viselkedésû daganata

D470 Bizonytalan és ismeretlen természetû histiocytás és hízósejtes
daganatok

D471 Idült myeloproliferatív betegség

D472 Monoclonalis gammopathia

D473 Essentialis (haemorrhagiás) thrombocythaemia

D477 A nyirok-, vérképzõ- és kapcsolt szövetek egyéb meghatározott
bizonytalan és ismeretlen természetû daganatai

D479 A nyirok-, vérképzõ- és kapcsolt szövetek bizonytalan és ismeretlen
természetû daganata, k.m.n.

Csontmetastasisban
(csontmetastasisokban)
szenvedõ

C795 A csontok és csontvelõ másodlagos rosszindulatú daganata

Agyi metastasisban
(metastasisokban) szenvedõ

C793 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata

8. Mesterséges testnyílással
élõ személy

Z93 Mesterséges testnyílás

Z930 Tracheostomával élõ személy

Z931 Gastrostomával élõ személy

Z932 Enterostomával élõ személy

Z933 Colostomával élõ személy

Z934 Egyéb mûvi, gyomor- vagy bélstomával élõ személy

Z935 Cytostomával élõ személy

Z936 Egyéb mesterséges húgyrendszeri szájadékkal élõ személy

Z938 Egyéb mûvi stomával élõ személy

Z939 K.m.n. mûvi stomával élõ személy

9. Súlyos szervi károsodással
járó immunbetegségben
szenvedõ

M30 Polyarteritis nodosa és rokon állapotok

M300 Polyarteritis nodosa

M301 Polyarteritis tüdõérintettséggel [Churg-Strauss]

M302 Fiatalkori polyarteritis

M303 Mucocutan nyirokcsomó szindróma [Kawasaki]

M308 Polyarteritis nodosával rokon egyéb állapotok

M31 Egyéb nekrotizáló vasculopathiák

M310 Túlérzékenységi angiitisek

M311 Thromboticus microangiopathia

M312 Letális midline granuloma

M313 Wegener-féle granulomatosis

M314 Aortaív-szindróma [Takayasu]

M315 Óriássejtes artheritis polymyalgia rheumaticával

M316 Egyéb óriássejtes artheritis

M318 Egyéb, meghatározott nekrotizáló vasculopathiák

M319 Nekrotizáló vasculopathia k.m.n.

M32 Szisztémás lupus erythematosus

M320 Gyógyszer kiváltotta szisztémás lupus erythematosus

M321 Szisztémás lupus erythematosus szerv és szervrendszer
érintettségével

M328 Szisztémás lupus erythematosus egyéb formái

M329 Szisztémás lupus erythematosus k.m.n.

M33 Dermatopolymyositis
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M330 Fiatalkori dermatomyositis

M331 Egyéb dermatomyositis

M332 Polymyositis

M339 Dermatopolymyositis k.m.n.

M34 Szisztémás sclerosis

M340 Progresszív szisztémás sclerosis

M341 CR(E)ST-szindróma

M342 Gyógyszer vagy kémiai anyag kiváltotta szisztémás sclerosis

M348 Szisztémás sclerosis egyéb formái

M349 Szisztémás sclerosis k.m.n.

M35 A kötõszövet egyéb szisztémás érintettsége

M350 Sicca-szindróma [Sjögren]

M351 Egyéb overlap-szindrómák

M352 Behcet-kór

M353 Polymyalgia rheumatica

M354 Diffúz (eosinophil-sejtes) bõnyegyulladás

M355 Multifokális fibrosclerosis

M356 Panniculitis recidivans [Weber-Christian]

M357 Hypermobilitas szindróma

M358 A kötõszövet egyéb, meghatározott szisztémás érintettsége

M359 A kötõszövet szisztémás érintettsége, k.m.n.

10. Emésztõrendszer
betegségei közül:

Intestinalis malabsorptio K90 Intestinalis malabsorptio

K900 Coeliakia

K901 Trópusi sprue

K902 Vak bélkacs (blind loop) szindróma, m.n.o.

K903 Steatorrhoea pancreatica

K904 Felszívódási zavar intolerancia miatt, m.n.o.

K908 Egyéb felszívódási zavar

Posztgasztrektómiás
szindróma

K911 Gyomormûtét utáni szindrómák

A bél felszívó felületének
jelentõs csökkenése
(vékonybélrezekció)

K912 Mûtét utáni felszívódási zavar, m.n.o.

K918 Beavatkozás utáni egyéb emésztõrendszeri
rendellenességek, m.n.o.

K919 Beavatkozás utáni emésztõszervi rendellenesség k.m.n.

Bélnyálkahártya gyulladás:
Crohn-betegség

K50 Crohn-betegség [enteritis regionalis]

K500 A vékonybél Crohn-betegsége

K501 A vastagbél Crohn-betegsége

K508 Crohn-betegség, egyéb

K509 Crohn-betegség, k.m.n.

Colitis ulcerosa K51 Colitis ulcerosa

K510 Enterocolitis ulcerosa (chronica)

K511 Ileocolitis ulcerosa (chronica)

K512 Proctitis ulcerosa (chronica)

K513 Rectosigmoiditis ulcerosa (chronica)

K514 Pseudopolyposis intestini crassi

K515 Proctocolitis mucosa

K518 Colitis ulcerosa egyéb

K519 Colitis ulcerosa k.m.n.

Mukoviszcidózis E84 Fibrosis cystica

E840 Fibrosis cystica tüdõ-manifesztációkkal

E841 Fibrosis cystica intestinális manifesztációkkal

E848 Fibrosis cystica egyéb manifesztációkkal

E849 Fibrosis cystica, k.m.n.
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11. Ritka betegségek közül:

Regionális szkleroderma L940 Lokalizált scleroderma [morphea]

A réz-anyagcsere
rendellenességei

E830 A réz-anyagcsere rendellenességei

Huntington-kór G10 Huntington-kór

Öröklõdõ ataxia G11 Öröklõdõ ataxia

G110 Veleszületett, non-progresszív ataxia

G111 Korai kisagyi ataxia

G112 Késõi kezdetû kisagyi ataxia

G113 Kisagyi ataxia károsodott DNA replikációval

G114 Öröklõdõ spasticus paraplegia

G118 Egyéb öröklõdõ ataxiák

G119 Öröklõdõ ataxia k.m.n.

Myasthenia gravis és egyéb
myoneuralis
rendellenességek

G70 Myasthenia gravis és egyéb myoneuralis rendellenességek

G700 Myasthenia gravis

G701 Toxikus myoneuralis megbetegedések

G702 Veleszületett és fejlõdési myasthenia

G708 Egyéb meghatározott myoneuralis rendellenességek

G709 Myoneuralis rendellenesség, k.m.n.

Epidermolysis bullosa Q81 Epidermolysis bullosa

Q810 Epidermolysis bullosa simplex

Q811 Epidermolysis bullosa lethalis

Q812 Epidermolysis bullosa dystrophica

Q818 Egyéb bullosus epidermolysis

Q819 Epidermolysis bullosa k.m.n.

Neurofibromatosis
(benignus)

Q850 Neurofibromatosis (benignus)

Göbös agykeményedés
(sclerosis tuberosa)

Q851 Göbös agykeményedés (sclerosis tuberosa)

12. Az endokrin és
anyagcsere betegségek
közül:

I. típusú diabetes E10 Inzulin-dependens cukorbetegség

E100 Inzulin-dependens cukorbetegség comával

E101 Inzulin-dependens cukorbetegség ketoacidosissal

E102 Inzulin-dependens cukorbetegség veseszövõdményekkel

E103 Inzulin-dependens cukorbetegség szemszövõdményekkel

E104 Inzulin-dependens cukorbetegség idegrendszeri szövõdményekkel

E105 Inzulin-dependens cukorbetegség perifériás keringési
szövõdményekkel

E106 Inzulin-dependens cukorbetegség egyéb megnevezett
szövõdményekkel

E107 Inzulin-dependens cukorbetegség többszörös szövõdménnyel

E108 Inzulin-dependens cukorbetegség k.m.n. szövõdményekkel

E109 Inzulin-dependens cukorbetegség szövõdmények nélkül

Szövõdményekkel járó II.
típusú diabetes

E11 Nem-inzulin-dependens cukorbetegség

E110 Nem-inzulin-dependens cukorbetegség comával

E111 Nem-inzulin-dependens cukorbetegség ketoacidosissal

E112 Nem-inzulin-dependens cukorbetegség veseszövõdményekkel

E113 Nem-inzulin-dependens cukorbetegség szemszövõdményekkel

E114 Nem-inzulin-dependens cukorbetegség idegrendszeri
szövõdményekkel
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E115 Nem-inzulin-dependens cukorbetegség perifériás keringési
szövõdményekkel

E116 Nem-inzulin-dependens cukorbetegség egyéb megnevezett
szövõdményekkel

E117 Nem-inzulin-dependens cukorbetegség többszörös szövõdménnyel

Zollinger-Ellison szindróma C254 Endokrin pancreas

D137 Endokrin pancreas

E168 A hasnyálmirigy hormontermelésének egyéb megjelölt zavarai

Hipoparatireoidizmus E20 Hypoparathyreosis

E200 Idiopathiás hypoparathyreosis

E201 Pseudohypoparathyreosis

E208 Egyéb hypoparathyreosis

E209 Hypoparathyreosis k.m.n.

Addison-kór E271 Primer mellékvesekéreg elégtelenség

13. Veleszületett
enzimopátiák

E70 Az aromás aminosavak anyagcseréjének zavarai

E700 Klasszikus phenylketonuria

E701 Egyéb hyperphenylalaninaemiák

E702 A tyrosin anyagcsere zavarai

E703 Albinismus

E708 Az aromás aminosavak anyagcseréjének egyéb rendellenességei

E709 Aromás aminosav anyagcsere rendellenesség k.m.n.

E71 Az oldalláncos aminosavak és zsírsavak anyagcseréjének
rendellenességei

E710 Juharfaszirup betegség

E711 Oldalláncos aminosav anyagcsere egyéb rendellenességei

E712 Oldalláncos aminosav anyagcsere rendellenesség, k.m.n.

E713 Zsírsav anyagcsere rendellenességei

E72 Az aminosav anyagcsere egyéb rendellenességei

E720 Az aminosav transzport zavarai

E721 Kéntartalmú aminosavak anyagcsere rendellenességei

E722 A karbamid-ciklus rendellenességei

E723 A lysin és hydroxylysin anyagcsere rendellenességei

E724 Az ornithin anyagcsere rendellenességei

E725 A glycin anyagcsere rendellenességei

E728 Az aminosav anyagcsere egyéb rendellenességei

E729 Aminosav anyagcsere rendellenesség k.m.n.

E73 Laktóz intolerancia

E730 Veleszületett laktóz-hiány

E731 Másodlagos laktóz-hiány

E738 Egyéb laktóz intolerancia

E739 Laktóz intolerancia, k.m.n.

E74 A szénhidrát anyagcsere egyéb rendellenességei

E740 Glycogen tárolási betegség

E741 A fruktóz anyagcsere rendellenességei

E742 Galactose anyagcsere zavarai

E743 Az intestinális szénhidrát-felszívódás egyéb rendellenességei

E744 A pyruvát anyagcsere és a gluconeogenesis rendellenességei

E748 Egyéb szénhidrát anyagcsere rendellenességek

E749 Szénhidrát anyagcsere rendellenesség k.m.n.

E75 A sphingolipid anyagcsere rendellenességei és a zsírtárolás egyéb
betegségei

E750 GM2 gangliosidosis

E751 Egyéb gangliosidosis

E752 Egyéb sphingolipidosis
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E753 Sphingolipidosis, k.m.n.

E754 Neuronális ceroid lipofuscinosis

E755 Egyéb lipid tárolási betegségek

E756 Lipid tárolási betegség, k.m.n.

E76 A glycosaminoglycan anyagcsere rendellenességei

E760 Mucopolysaccharidosis, I. típus

E761 Mucopolysaccharidosis, II. típus

E762 Egyéb mucopolysaccharidosisok

E763 Mucopolysaccharidosis, k.m.n.

E768 A glucosaminoglycan anyagcsere egyéb rendellenességei

E769 Glucosaminoglycan anyagcsere rendellenesség k.m.n.

E77 A glycoprotein anyagcsere rendellenességei

E770 A lysosomális enzimek post-translatios modifikációjának defektusai

E771 A glycoprotein lebontás defektusai

E778 A glycoprotein anyagcsere egyéb rendellenességei

E779 Glycoprotein anyagcsere rendellenesség k.m.n.

14. Hemodialízis, vagy
peritoneális dialíziskezelésre
szoruló végállapotú
veseelégtelenségben
szenvedõ

Z992 Mûvesekezelésre szoruló beteg

15. Krónikus légzési
elégtelenségben szenvedõ

J961 Idült légzési elégtelenség

16. Veleszületett és szerzett
szívbetegségben szenvedõ
a III-IV. NYHA funkcionális
stádiumban

Q20 A szív üregeinek és összeköttetéseinek veleszületett
rendellenességei

Q200 Közös artériás törzs

Q201 Kettõs kiszájadzású jobb kamra

Q202 Kettõs kiszájadzású bal kamra

Q203 Nagyartériák teljes transpozíciója

Q204 Egykamrájú szív

Q205 Kóros pitvar-kamrai összeköttetés

Q206 A pitvari fülcsék izomerizmusa

Q208 A szívüregek és összeköttetéseik egyéb veleszületett
rendellenességei

Q209 A szívüregek és összeköttetéseik veleszületett rendellenessége
k.m.n.

Q21 A szívsövények veleszületett rendellenességei

Q210 Kamrai sövényhiány

Q211 Pitvari sövényhiány

Q212 Pitvar-kamrai sövényhiány

Q213 Fallot-tetralogia

Q214 Aortopulmonalis septum-defektus

Q218 A szívsövények egyéb veleszületett rendellenességei

Q219 A szívsövény veleszületett rendellenessége k.m.n.

Q22 A háromhegyû és a tüdõverõér-billentyûk veleszületett
rendellenességei

Q220 A tüdõverõér billentyû artesiája

Q221 A tüdõverõér billentyû veleszületett szûkülete

Q222 A tüdõverõér billentyû veleszületett elégtelensége

Q223 A tüdõverõér billentyû egyéb veleszületett rendellenességei

Q224 A háromhegyû billentyû veleszületett szûkülete

Q225 Ebstein-anomália

Q226 Hypoplasiás jobbszív-szindróma

Q228 A háromhegyû billentyû egyéb veleszületett rendellenességei
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Q229 A háromhegyû billentyû veleszületett rendellenessége k.m.n.

Q23 Az aorta- és kéthegyû billentyûk veleszületett rendellenességei

Q230 Az aortabillentyû veleszületett szûkülete

Q231 Az aortabillentyû veleszületett elégtelensége

Q232 A kéthegyû billentyû veleszületett szûkülete

Q233 A kéthegyû billentyû veleszületett elégtelensége

Q234 Hypoplasiás balszív-szindróma

Q238 Az aorta- és kéthegyû billentyûk egyéb veleszületett
rendellenességei

Q239 Az aorta- és kéthegyû billentyûk veleszületett rendellenessége k.m.n.

Q24 A szív egyéb veleszületett rendellenességei

Q240 Dextrocardia

Q241 Levocardia

Q242 Hárompitvarú szív

Q243 A tüdõverõér infundibuláris szûkülete

Q244 Veleszületett subaorticus szûkület

Q245 A koszorúerek rendellenessége

Q246 Veleszületett pitvar-kamrai blokk

Q248 A szív egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei

Q249 A szív veleszületett rendellenessége k.m.n.

Q25 A nagy artériák veleszületett rendellenességei

Q250 Nyitott ductus arteriosus

Q251 Coarctatio aortae

Q252 Az aorta veleszületett elzáródása

Q253 Aorta-szûkület

Q254 Az aorta egyéb veleszületett rendellenességei

Q255 A tüdõverõér atresiája

Q256 A tüdõverõér szûkülete

Q257 A tüdõverõér egyéb veleszületett rendellenességei

Q258 A nagyartériák egyéb veleszületett rendellenességei

Q259 A nagyartériák veleszületett rendellenessége k.m.n.

Q26 A nagyvénák veleszületett rendellenességei

Q260 A fõ gyûjtõér veleszületett szûkülete

Q261 Perzisztáló bal véna cava superior

Q262 A tüdõvénák teljes transzpozíciója

Q263 A tüdõvénák részleges transzpozíciója

Q264 A tüdõvisszér beszájadzásának k.m.n. rendellenessége

Q265 A vena portae rendellenes beszájadzása

Q266 Sipoly a v.portae és májartéria között

Q268 A nagyvénák egyéb veleszületett rendellenességei

Q269 A nagyvéna veleszületett rendellenessége k.m.n.

I32 Szívburokgyulladás máshová osztályozott betegségekben

I320 Szívburokgyulladás máshová osztályozott bakteriális betegségekben

I321 Szívburokgyulladás egyéb máshová osztályozott fertõzõ és parazitás
betegségekben

I328 Szívburokgyulladás egyéb máshová osztályozott betegségekben

I33 Heveny és félheveny szívbelhártya-gyulladás

I330 Heveny és félheveny fertõzéses szívbelhártya-gyulladás

I339 Heveny szívbelhártya-gyulladás k.m.n.

I34 A kéthegyû billentyû nem reumás betegségei

I340 A kéthegyû billentyû elégtelensége

I341 A kéthegyû billentyû prolapsusa

I342 Mitralis (billentyû) stenosis, nem reumás

I348 A mitralis billentyû egyéb, nem reumás eredetû betegségei

I349 A mitralis billentyû nem reumás eredetû betegsége k.m.n.
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I35 Az aortabillentyû nem reumás betegségei

I350 Az aorta (billentyû) szûkülete

I351 Az aorta (billentyû) elégtelensége

I352 Aorta (billentyû) szûkület billentyûelégtelenséggel

I358 Az aortabillentyû egyéb rendellenességei

I359 Aortabillentyû rendellenesség k.m.n.

I36 A háromhegyû billentyû nem reumás rendellenességei

I360 A háromhegyû billentyû nem reumás szûkülete

I361 A háromhegyû billentyû nem reumás elégtelensége

I362 A háromhegyû billentyû nem reumás szûkülete
billentyûelégtelenséggel

I368 A háromhegyû billentyû egyéb, nem reumás eredetû
rendellenességei

I369 A háromhegyû billentyû nem reumás eredetû rendellenessége,
k.m.n.

I37 A pulmonális billentyû rendellenességei

I370 A pulmonalis billentyû szûkülete

I371 A pulmonalis billentyû elégtelensége

I372 A pulmonalis billentyû szûkülete elégtelenséggel

I378 A pulmonalis billentyû egyéb meghatározott rendellenességei

I379 Pulmonalis billentyû rendellenesség k.m.n.

I38 Szívbelhártya-gyulladás, billentyû nem meghatározott

I39 Szívbelhártyagyulladás és szívbillentyû rendellenességek máshová
osztályozott betegségekben

I390 A kéthegyû billentyû rendellenességei máshová osztályozott
betegségekben

I391 Az aortabillentyû rendellenességei máshová osztályozott
betegségekben

I392 A háromhegyû billentyû rendellenességei máshová osztályozott
betegségekben

I393 A pulmonalis billentyû rendellenességei máshová osztályozott
betegségekben

I394 Többszörös billentyû rendellenességek máshová osztályozott
betegségekben

I398 Szívbelhártyagyulladás, billentyû k.m.n. máshová osztályozott
betegségekben

I40 Heveny szívizomgyulladás

I400 Fertõzéses szívizomgyulladás

I401 Izolált szívizomgyulladás

I408 Egyéb heveny szívizomgyulladás

I409 Heveny szívizomgyulladás k.m.n.

I41 Szívizomgyulladás máshová osztályozott betegségekben

I410 Szívizomgyulladás máshová osztályozott bakteriális betegségekben

I411 Szívizomgyulladás máshová osztályozott vírusos betegségekben

I412 Szívizomgyulladás egyéb, máshová osztályozott fertõzõ és parazitás
betegségekben

I418 Szívizomgyulladás egyéb máshová osztályozott betegségekben

I42 Cardiomyopathia

I420 Dilatatív cardiomyopathia

I421 Hypertrophiás obstruktív cardiomyopathia

I422 Egyéb hypertrophiás cardiomyopathia

I423 Endomyocardialis (eosinophiliás) betegség

I424 Endocardialis fibroelastosis

I425 Egyéb restrictiv cardiomyopathia

I426 Alkoholos cardiomyopathia

I427 Gyógyszerek és egyéb külsõ tényezõk okozta cardiomyopathia
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I428 Egyéb cardiomyopathiák

I429 Cardiomyopathia k.m.n.

I43 Cardiomyopathia máshová osztályozott betegségekben

I430 Cardiomyopathia máshová osztályozott fertõzõ és parazitás
betegségekben

I431 Cardiomyopathia anyagcsere-betegségekben

I432 Cardiomyopathia táplálkozási betegségekben

I438 Cardiomyopathia egyéb, máshová osztályozott betegségekben

I44 Pitvar-kamrai és bal Tawara-szár-blokk

I440 Elsõfokú pitvar-kamrai blokk

I441 Másodfokú pitvar-kamrai blokk

I442 Teljes pitvar-kamrai blokk

I443 Egyéb és nem meghatározott pitvar-kamrai blokk, k.m.n.

I444 Bal elülsõ fascicularis blokk

I445 Bal hátsó fascicularis blokk

I446 Egyéb és nem meghatározott fascicularis blokk

I447 Bal Tawara-szár-blokk, k.m.n.

I45 Egyéb ingervezetési zavarok

I450 Jobb Tawara-szár-blokk

I451 Egyéb és nem meghatározott jobb Tawara-szárblokk

I452 Bifascicularis blokk

I453 Trifascicularis blokk

I454 Intraventricularis blokk

I455 Egyéb meghatározott szívblokk

I456 Pre-excitációs szindróma

I458 Egyéb meghatározott ingervezetési zavarok

I459 Ingervezetési zavar, k.m.n.

I46 Szívmegállás

I460 Szívmegállás sikeres újraélesztéssel

I47 Paroxysmalis tachycardia

I470 Re-entry kamrai arrythmia

I471 Supraventricularis tachycardia

I472 Kamrai tachycardia

I479 Paroxysmalis tachycardia, k.m.n.

I48 Pitvari fibrillatio és flutter

I49 Egyéb szívritmuszavarok

I490 Kamra fibrillatio és flutter

I491 Pitvari extrasystole

I492 Junkcionális extrasystole

I493 Kamrai extrasystole

I494 Egyéb és nem meghatározott extrasystole

I495 Sick sinus syndroma

I498 Egyéb meghatározott szívritmuszavarok

I499 Szívritmuszavar k.m.n.

I50 Szívelégtelenség

I500 Pangásos szívelégtelenség

I501 Balkamra elégtelenség

I509 Szívelégtelenség, k.m.n.

I51 Szövõdmények és rosszul meghatározott szívbetegségek

I510 Szerzett sövénydefektus

I511 Ínhúrszakadás, m.n.o.

I512 Szemölcsizom szakadás, m.n.o.

I513 Szívüregi thrombosis, m.n.o.

I514 Szívizomgyulladás, k.m.n.
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I515 Szívizom-elfajulás

I516 Szív- és érrendszeri betegség, k.m.n.

I517 Szívnagyobbodás

I518 Egyéb rosszul meghatározott szívbetegségek

I519 Szívbetegség k.m.n.

I52 Egyéb szívrendellenességek máshova osztályozott betegségekben

I520 Egyéb szívrendellenességek máshová osztályozott bakteriális
betegségekben

I521 Egyéb szívrendellenességek egyéb máshová osztályozott fertõzõ és
parazitás betegségekben

I528 Egyéb szívrendellenességek egyéb máshová osztályozott
betegségekben

17. Egyéb fejlõdési
rendellenességgel
születettek

Q00 Agyvelõhiány és hasonló fejlõdési rendellenességek

Q000 Agyvelõhiány

Q001 Koponya- és gerinchasadék

Q002 Kisagyhiány

Q01 Agyvelõsérv (encephalocele)

Q010 Frontális agyvelõsérv

Q011 Nasofrontalis agyvelõsérv

Q012 Tarkótáji agyvelõsérv

Q018 Egyéb helyen lévõ agyvelõsérv

Q019 Agyvelõsérv k.m.n.

Q02 Kisfejûség

Q03 Veleszületett vízfejûség

Q030 A Sylvius-csatorna rendellenességei

Q031 A Magendie- és Luschka-nyílás atresiája

Q038 Egyéb veleszületett agyvelõsérv

Q039 Veleszületett vízfejûség k.m.n.

Q04 Az agy egyéb veleszületett rendellenességei

Q040 A kérgestest veleszületett rendellenességei

Q041 A szaglókaréj hiánya

Q042 Elõagyhiány

Q043 Az agyvelõállomány csökkenésével járó egyéb állapotok

Q044 Dysplasia septo-optica

Q045 Megalencephalia

Q046 Veleszületett agyi cysták

Q048 Az agy egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei

Q049 Az agy k.m.n. veleszületett fejlõdési rendellenessége

Q05 Gerinchasadék (spina bifida)

Q050 Gerinchasadék a nyaki szakaszon, vízfejûséggel

Q051 Gerinchasadék a mellkasi szakaszon, vízfejûséggel

Q052 Gerinchasadék az ágyéki szakaszon, vízfejûséggel

Q053 Gerinchasadék a keresztcsonti szakaszon, vízfejûséggel

Q054 K.m.n. gerinchasadék vízfejûséggel

Q055 Gerinchasadék a nyaki szakaszon, vízfejûség nélkül

Q056 Gerinchasadék a mellkasi szakaszon, vízfejûség nélkül

Q057 Gerinchasadék az ágyéki szakaszon, vízfejûség nélkül

Q058 Gerinchasadék a keresztcsonti szakaszon vízfejûség nélkül

Q059 Gerinchasadék k.m.n.

Q06 A gerincvelõ egyéb veleszületett fejlõdési rendellenességei

Q060 Gerincvelõhiány

Q061 Gerincvelõ hypoplasia és dysplasia

Q062 A gerincvelõ hasadéka (diastematomyelia)
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Q063 A cauda equina egyéb veleszületett rendellenességei

Q064 Hydromyelia

Q068 A gerincvelõ egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei

Q069 A gerincvelõ veleszületett rendellenessége k.m.n.

Q07 Az idegrendszer egyéb veleszületett rendellenességei

Q070 Arnold-Chiari szindróma

Q078 Az idegrendszer egyéb meghatározott veleszületett fejlõdési
rendellenességei

Q079 Az idegrendszer k.m.n. veleszületett rendellenességei

Q894 Összenõtt ikrek

Q909 Down-szindróma, k.m.n.

Q913 Edwards-szindróma, k.m.n.

Q917 Patau-szindróma, k.m.n.

Q969 Turner-szindróma, k.m.n.

Q984 Klinefelter-szindróma k.m.n.

A Kormány 336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelete
a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet, valamint a térítési díj ellenében igénybe vehetõ
egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kormány a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a), c), e), h)–i), k)–m), o),

valamint u)–v) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében

eljárva a következõket rendeli el:

1. § A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm.

rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 2. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A szakellátásra beutalt biztosított ismételt orvosi beutalás nélkül jogosult igénybe venni a járóbeteg-szakellátást,

ha annak keretében ismételt ellátása orvosszakmai szempontból indokolt. Az ismételt ellátás indokoltságát

a járóbeteg-szakellátás orvosa rögzíti a biztosított egészségügyi dokumentációjában, és errõl írásban tájékoztatja

a biztosítottat, azzal, hogy ez nem érinti az ellátás beutaló nélkül történõ igénybevételének jogosultságát.”

2. § A Vhr. 10/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A Társadalombiztosítási Ár- és Támogatási Bizottság (a továbbiakban: TÁTB) az egészségbiztosításért felelõs

miniszter, az államháztartásért felelõs miniszter, a gazdaságpolitikáért felelõs miniszter, valamint a szociál- és

nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter véleményezõ, javaslattevõ szerve. A TÁTB-nak a gazdaságpolitikáért felelõs

miniszter, valamint a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter által javasolt tagjait, továbbá

az egészségbiztosításért felelõs miniszter által vezetett minisztérium, az államháztartásért felelõs miniszter által

vezetett minisztérium, valamint az egészségbiztosító képviselõibõl álló tagjait és elnökét az egészségbiztosításért

felelõs miniszter – az államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben – nevezi ki.”

3. § A Vhr. 10/C. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„10/C. § (1) Az OEP a honlapján folyamatosan közzéteszi a támogatott gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és

gyógyászati ellátások tárgyában megkötött, és hatályos támogatásvolumen-szerzõdések következõ tartalmi elemeit:

a) a szerzõdõ felek megnevezése, a szerzõdés tárgyát képezõ termékek neve,

b) a szerzõdés idõbeli hatálya,

c) gyógyszer esetén a szerzõdés által érintett indikációs pont (Eü. pont) száma,

d) a szerzõdésben megjelölt befizetés megállapításának a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és

gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi

XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 26. § (5) bekezdése szerinti módja,

e) a Gyftv. 26. § (5) bekezdés c) és d) pontja szerinti esetben a szerzõdés teljes szövege.

(2) A közzétételi kötelezettség a szerzõdés idõbeli hatályának lejártát követõ második hónap utolsó napjáig áll fenn.
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(3) A Gyftv. 26. § (5) bekezdés c) pontja szerinti esetben – a szerzõdõ felek eltérõ megállapodása

hiányában – a terápiaeredményességi mutatók számításához, illetve teljesülésük nyomon követéséhez az OEP

adattárházában szereplõ finanszírozási adatokat kell alapul venni.”

4. § A Vhr. 11/B. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az Ebtv. 26. § (1) bekezdés a) pontja alapján egészségügyi szolgáltatás térítési díja abban az esetben vállalható át,

ha a kérelmezõ a kérelmezett szolgáltatást finanszírozási szerzõdéssel rendelkezõ egészségügyi szolgáltatónál

(a továbbiakban: finanszírozott egészségügyi szolgáltató) veszi igénybe.”

5. § (1) A Vhr. 11/D. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A biztosított az Ebtv. 26. § (1) bekezdés c) pontja, illetve (2) bekezdése szerinti méltányossági kérelmet a lakóhelye

szerint illetékes REP-nél, illetve az OEP-nél, az e § (3) bekezdése szerinti esetben pedig az OEP-nél nyújthatja be.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell a biztosított nevét, címét, TAJ számát, valamint – a b) pont bb) alpontját

kivéve – a gyógyszer kiadására a beteg által megjelölt gyógyszertárnak, egyedi gyártású gyógyászati segédeszköz

esetén a beteg által megjelölt gyógyászati segédeszköz gyártójának vagy forgalmazójának a megnevezését,

és – a (3) bekezdés a) pontjában foglalt eset kivételével – a kérelemhez mellékelni kell:

a) három hónapnál nem régebbi kórtörténeti összefoglalót, amely igazolja, hogy a kérelmezõ kizárólag az igényelt

termékkel, illetve ellátással kezelhetõ vagy látható el;

b) gyógyszerre vonatkozó kérelem esetén az a) pontban foglaltakon kívül:

ba) a biztosítottat kezelõ szakorvos javaslatát, amelybõl megállapítható a kért gyógyszer neve, kiszerelése, pontos

dózisa, a gyógyszerváltás, tápszerváltás indokoltsága, az eddigi terápiák, illetve az új kezelések várható hatékonysága,

a támogatás idõtartama,

bb) a Magyarországon és az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT), illetve az Európai Közösséggel vagy

az EGT-vel megkötött nemzetközi szerzõdés alapján az EGT tagállamával azonos jogállást élvezõ állam

(a továbbiakban: EGT tagállam) területén forgalomban nem lévõ gyógyszer esetén – a kezelõorvos

kérelmére – az OGYI által kiadott engedélyt, a Magyarországon nem, viszont valamely EGT tagállam területén

forgalomban lévõ gyógyszer esetén az OGYI által – a kezelõorvosnak a gyógyszer rendelését megelõzõ

kérelmére – kiadott, külön jogszabályban meghatározott nyilatkozatot;

c) gyógyászati segédeszközre vonatkozó kérelem esetén az a) pontban foglaltakon kívül:

ca) az Ebtv. 26. § (1) bekezdés c) pontja esetében a biztosítottat kezelõ szakorvos javaslatát, amelybõl megállapítható

a gyógyászati segédeszköz neve, az eszköz szükségességének indokoltsága, a támogatás idõtartama,

cb) támogatásba be nem fogadott gyógyászati segédeszköz esetén a magyarországi forgalomba hozó gyártói, illetve

importbeszerzési árajánlatát, az eszköz megfelelõségét igazoló dokumentációt, valamint a forgalomba hozó

nyilatkozatát az eszköz hasznos technológiai élettartamáról,

cc) a rendelésre jogosult orvos igazolását, ha a biztosított ellátásához az adott kihordási idõre rendelhetõ gyógyászati

segédeszköz-mennyiség nem elegendõ;

d) a biztosított jövedelmérõl szóló jövedelemigazolást.”

(2) A Vhr. 11/D. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki, valamint a § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés

lép:

„(4) Az OEP határozatát megküldi a kezelõorvosnak, a beteg által a (2) bekezdés alapján megjelölt gyógyszertárnak,

gyártónak vagy forgalmazónak, illetve döntésérõl értesíti a kérelmezõ lakóhelye szerint illetékes REP-et.

A határozatban fel kell tüntetni a beteg számára kiváltható gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz adatait,

mennyiségét, a megállapított támogatás alapjául figyelembe vett árát, a méltányosságból megállapított támogatás

összegét, a fizetendõ térítési díj mértékét, és a méltányosságból megállapított támogatás idõtartamát. A kérelmezõt

tájékoztatni kell arról, hogy a (2) bekezdés b) pont bb) alpontja esetén a gyógyszert melyik gyógyszertárban

válthatja ki.

(5) A (3) bekezdés a) pontja szerinti kérelmet az OEP 8 munkanapon belül, az indikáción túli gyógyszerrendelésnek

az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerek rendelésérõl és kiadásáról szóló külön jogszabály szerint sürgõs

szükséggé történt minõsítése esetén pedig soron kívül bírálja el.”

6. § A Vhr. 11/E. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„11/E. § (1) A kérelem elbírálása során az OEP a beteg kórtörténete, a betegség súlyossága, a kérelemben megjelölt

gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz kérelmezõ általi használatának orvosszakmai indokoltsága, költsége és
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költséghatékonysága, valamint a várható egészségnyereség alapján, a kórkép elõfordulási gyakoriságának és

a biztosított jövedelmi helyzetének a figyelembevételével, az OEP által felkért illetékes szakorvos véleményének

ismeretében dönt.

(2) A kérelem elbírálásakor figyelemmel kell lenni a támogatással rendelhetõ komparátor technológiákra, valamint

arra, hogy a kérelmezõ azokkal miért nem látható el.

(3) A kérelmezett gyógyszerár-támogatás megállapítása bármely kérelmezõ esetében elsõ alkalommal legfeljebb egy

évre történhet.

(4) A kérelmezett gyógyászati segédeszköz-támogatás megállapítása bármely kérelmezõ esetében elsõ alkalommal

legfeljebb a gyógyászati segédeszköznek a forgalomba hozó által megjelölt technológiai élettartamára történhet.

(5) A 11/D. § (2) bekezdése alapján megjelölt közforgalmú gyógyszertár mûködésének ideiglenes szünetelése, illetve

megszûnése esetén a gyógyszertár vezetõje

a) a szünetelést, illetve megszûnést megelõzõ utolsó adag gyógyszer kiadásakor tájékoztatja a gyógyszer

támogatására méltányosságból jogosult beteget vagy hozzátartozóját

aa) szünetelés esetén a szünetelés várható idõtartamáról,

ab) a gyógyszertár b) pont szerinti, beteg általi választása hiányában a legközelebbi közforgalmú gyógyszertár

helyérõl és elérhetõségérõl, ahol a jogosult vagy hozzátartozója a gyógyszert kiválthatja;

b) értesíti a beteg választása szerinti, ennek hiányában a legközelebbi közforgalmú gyógyszertárat, és ezzel

egyidejûleg lebélyegezve és aláírva átküldi a 11/D. § (4) bekezdése szerinti határozat másolati példányát.

(6) A kérelem elbírálását követõen a beteg a 11/D. § (2) bekezdése alapján megjelölt gyógyszertár, illetve gyógyászati

segédeszköz gyártó vagy forgalmazó helyett indokolt esetben az OEP részére történõ bejelentést követõen másikat

jelölhet meg.”

7. § A Vhr. 15. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Amennyiben az OEP, illetve a REP megállapítja, hogy az egészségügyi szolgáltató valamely szakmai szervezeti

egysége nem rendelkezik az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló

külön jogszabályban meghatározott feltételekkel, 30 napos határidõ tûzésével felszólítja a hiányosságok pótlására, és

ezzel egyidejûleg a hiányosságokat jelzi az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító mûködési engedélyt kiadó

hatóság felé. Amennyiben az egészségügyi szolgáltató valamely szakmai szervezeti egysége a határidõ elteltét

követõen sem rendelkezik az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló

külön jogszabályban meghatározott feltételekkel, az OEP – ha az egészségügyi államigazgatási szerv véleménye

alapján nem áll fenn ellátási érdek – az egészségügyi szolgáltató érintett szervezeti egysége tekintetében felmondja

a finanszírozási szerzõdést.”

8. § A Vhr. a következõ 20/A. §-sal egészül ki:

„20/A. § (1) Az Ebtv. 32. § (8) bekezdése szerinti szerzõdést a REP azzal a szolgáltatóval köti meg, amely a 2. §

(2) bekezdés e)–f), illetve i)–l) pontjában megnevezett orvost a feladatkörébe tartozó egészségügyi tevékenység

végzésére foglalkoztatja, és nincs az adott feladatra érvényes finanszírozási szerzõdése.

(2) Amennyiben a szolgáltató nem foglalkoztat a 2. § (2) bekezdés e)–f), illetve i)–l) pontja szerinti orvost a feladatkörébe

tartozó egészségügyi tevékenység végzésére, hanem azt szerzõdés alapján más szolgáltatóval láttatja el, az Ebtv. 32. §

(8) bekezdése szerinti szerzõdés az egészségügyi tevékenységet ténylegesen végzõ szolgáltatóval köthetõ meg.

(3) A szerzõdésnek tartalmaznia kell

a) a beutalásra jogosult orvos

aa) azonosító adatait,

ab) feladatkörét, engedélyezett szaktevékenységét,

ac) által ellátandó biztosítottak körét,

ad) beutalási jogosultságának megszûnésére, felfüggesztésére vonatkozó rendelkezéseket,

ae) adatszolgáltatási kötelezettségét;

b) a szerzõdés hatályát, módosítására és felmondására vonatkozó rendelkezéseket, a szerzõdés megszûnése esetén

követendõ eljárást.

(4) A szerzõdés mellékletét képezi

a) az egészségügyi tevékenység végzésére jogosító mûködési engedély,

b) a (2) bekezdés szerinti esetben a feladat ellátására kötött szerzõdés

hiteles másolata.”
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9. § A Vhr. a következõ 21/A. §-sal egészül ki:

„21/A. § Az Ebtv. 35. § (4) bekezdése szerinti hozzájárulást, illetve garanciát a tulajdonos a finanszírozási elõlegrõl szóló

szerzõdésben vállalja. Ennek mértéke nem lehet kevesebb az igényelt elõleg tíz százalékánál.”

10. § A Vhr. 22. § (6)–(7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Ha az Ebtv. 37. § (4) bekezdése szerinti összeg a tárgyhónapban

a) a 300 ezer forintot meghaladja, a REP fél évre felfüggeszti a szerzõdést,

b) a 600 ezer forintot meghaladja, a REP egy évre felfüggeszti a szerzõdést,

c) a 900 ezer forintot meghaladja, a REP a szerzõdést felmondja, és a felmondást követõ 1 évig nem köthetõ új

szerzõdés,

d) az 1 millió 200 ezer forintot meghaladja, a REP a szerzõdést felmondja, és a felmondást követõ 2 évig nem köthetõ

új szerzõdés,

e) az 1 millió 500 ezer forintot meghaladja, a REP a szerzõdést felmondja, és a felmondást követõ 3 évig nem köthetõ

új szerzõdés.

(7) A (6) bekezdés szerinti összeghatárokat és a hozzájuk kapcsolódó jogkövetkezményt a gyógyszer, gyógyászati

segédeszköz, illetve gyógyászati ellátás támogatással történõ rendelésére való jogosultság tekintetében külön-külön

kell alkalmazni.”

11. § A Vhr. 27/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A táppénz összegének megállapításánál a megszûnt biztosítási jogviszonyból származó jövedelmet akkor lehet

figyelembe venni, ha azt az irányadó idõszakban megszûnt biztosításból származó, rendszeres jövedelemként

a számítási idõszakra vagy nem rendszeres jövedelemként a számítási idõszakban fizették ki.”

12. § A Vhr. 31. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) Az Ebtv. 48. § (4) bekezdésének alkalmazásánál a táppénz alapját képezõ naptári napi jövedelem a minimálbér

harmincad része. A szerzõdés szerinti jövedelmet a táppénzre való jogosultság kezdõ napján érvényes szerzõdésben

megállapított jövedelem harmincad részében kell megállapítani. Szerzõdés hiányában a tényleges jövedelem naptári

napi összegét az irányadó idõszak alatt elért jövedelembõl a (2) és (4)–(6) bekezdés alkalmazásával kell kiszámítani.

Amennyiben a táppénz összegének számításánál figyelembe vehetõ idõtartam 6 munkanapnál kevesebb, úgy ezen

idõtartam alatt elért rendszeres jövedelmet – heti 5 napos munkarend szerint – teljes hónapra kell átszámítani, és ezen

összeg egy naptári napra jutó része képezi a táppénz alapját.”

13. § A Vhr. 38. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A pénzbeli ellátás iránti kérelemhez mellékelt Igazolványt – a kérelem elsõ fokon történõ elbírálását

követõen – a foglalkoztatóhoz, foglalkoztató hiányában a kérelmezõhöz vissza kell juttatni. A kifizetõhellyel nem

rendelkezõ foglalkoztató a pénzbeli ellátás iránti kérelemhez az Igazolványt abban az esetben csatolja, ha a biztosított

e foglalkoztatónál elsõ alkalommal kér pénzbeli ellátást, és a kétévi folyamatos biztosítási idõn belül más

foglalkoztatója is volt.”

14. § A Vhr. a következõ 38/B. §-sal egészül ki:

„38/B. § (1) Elektronikus úton történõ kapcsolattartás esetén a pénzbeli ellátásra, illetve baleseti táppénzre vonatkozó

igényérvényesítés során az egyes ellátásokhoz e rendeletben meghatározott igazolásokat papíralapú digitalizált

dokumentumként kell csatolni az elektronikus ûrlaphoz.

(2) Nem lehet papíralapú digitalizált dokumentumként az elektronikus ûrlaphoz az alábbi igazolásokat csatolni:

a) a 37/A. § szerint kiállított jövedelemigazolás,

b) a 38. § szerint kiállított Igazolvány.

(3) A papíralapú digitalizált dokumentumon, az elektronizált ûrlapon, illetve a papíralapú eredeti igazoláson lévõ

adatok egyezõségéért a beküldõ felel.

(4) Az (1) bekezdés alkalmazása esetén az igazolás eredeti példányát a kérelem benyújtásától számított öt évig meg

kell õrizni. Aki a megõrzéssel kapcsolatos kötelezettségét megszegi, annak tekintetében az Ebtv. 80. § (6) bekezdését

alkalmazni kell.”

47888 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 194. szám



15. § A Vhr. 43. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi (4) bekezdés számozása

(5) bekezdésre változik:

„(4) A külön jogszabály szerint munkaképtelenséget nem okozó munkabaleseteket a munkáltatónak – a biztosított

kérésére – az egészségbiztosító által rendszeresített, a külön jogszabályban meghatározott munkabaleseti

nyilvántartás adattartamával azonos adatokat tartalmazó nyomtatványon kell rögzítenie.”

16. § A Vhr. 44. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Tbj. 4. § e) pontjában, 5. § (1) bekezdés e), f) és i) pontjában, valamint 56/A. § (1) bekezdésében meghatározott

személy által elszenvedett balesetet – bejelentése alapján – a balesetet szenvedett személy lakóhelye szerint illetékes

REP kivizsgálja, és felveszi a baleseti jegyzõkönyvet. Szükség esetén a munkavégzés helye szerinti REP a vizsgálatban

közremûködik.”

17. § A Vhr. 45. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ha az (1) bekezdésben elõírt határozatot a társadalombiztosítási kifizetõhely hozta, a jogerõs határozatot közölni

kell a REP-pel. A határozathoz mellékelni kell a munkabaleseti jegyzõkönyvet, Üzemi baleseti jegyzõkönyvet vagy

a 43. § (3) bekezdése szerinti értesítést, illetve a 43. § (4) bekezdése szerinti nyomtatványt.”

18. § A térítési díj ellenében igénybe vehetõ egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.)

Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe az e rendelet Melléklete szerinti melléklet lép.

19. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2009. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1–18. §, valamint a (3) és az (5)–(7) bekezdés 2010. január 1-jén lép hatályba.

(3) A Vhr. e § (5) bekezdés b) pontjával megállapított rendelkezését az e rendelet hatálybalépését követõen kiszolgáltatott

gyógyszer, forgalmazott gyógyászati segédeszköz, nyújtott gyógyászati ellátás, valamint egyedi méretvétel alapján

rendelésre készített gyógyászati segédeszköz vonatkozásában kell alkalmazni.

(4) Nem lép hatályba az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes

szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének az egészségügyi szolgáltatások

Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

módosításáról szóló 291/2009. (XII. 18.) Korm. rendelet 1. mellékletével megállapított második táblázata.

(5) A Vhr.

a) 12/A. § (7) bekezdés a) pontjában az „a c)–d) pontban” szövegrész helyébe az „a d) pontban” szöveg,

b) 23. § (2) és (3) bekezdésében a „600 000 Ft” szövegrész helyébe a „400 000 Ft” szöveg,

c) 37. § (4) bekezdésében a „nyolcnapos” szövegrész helyébe a „10 munkanapos” szöveg,

d) 43. §-ának e rendelettel átszámozott (5) bekezdésében az „az (1)–(3)” szövegrész helyébe az „az (1)–(4)” szöveg

lép.

(6) A Vhr.

a) 20. §-a az „otthoni szakápolás” szövegrészt követõen az „és otthoni hospice ellátás” szöveggel,

b) 43. §-ának e rendelettel átszámozott (5) bekezdése a „jegyzõkönyvek,” szövegrészt követõen a „nyomtatvány,”

szöveggel

egészül ki.

(7) Hatályát veszti a Vhr.

a) 11/A. § (5)–(6) bekezdése,

b) 11/D. § (6) bekezdése,

c) 12/A. § (7) bekezdés c) pontja,

d) 39. § (1) bekezdése,

e) 39/A. § (2) bekezdésében az „– az ügyfél hozzájárulása esetén a foglalkoztató –” szövegrész,

f) 41. § (2) bekezdésében az „– a 40. § (1) bekezdésében foglalt esetben az ügyfél hozzájárulása esetén

a foglalkoztató –” szövegrész.

(8) Az 1–18. §, valamint a (4)–(7) bekezdés 2010. január 2-án hatályát veszti. E bekezdés 2010. január 3-án hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet a 336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez

„2. számú melléklet a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelethez

1. Lõfegyvert munkakörükbõl eredõen tartani szándékozó, illetve tartó személyek (I. csoport)

lõfegyvertartásra való egészségi alkalmasságának pszichológiai vizsgálata

a) elsõ fokon 6 550 Ft

b) másodfokon 10 900 Ft

2. Lõfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) lõfegyvertartásra való

a) orvosi alkalmassági vizsgálata

aa) elsõ fokon 4 350 Ft

ab) másodfokon 5 400 Ft

b) pszichológiai alkalmassági vizsgálata

ba) elsõ fokon 6 550 Ft

bb) másodfokon 10 900 Ft

3. Gépjármû-vezetõi, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú vízijármû-vezetõi alkalmassági

vizsgálat, III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármû-vezetõk idõszakos és soron

kívüli alkalmassági vizsgálata

a) ha a 40. életévét még nem töltötte be:

aa) elsõ fokon 6 550 Ft

ab) másodfokon 9 750 Ft

b) ha a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el:

ba) elsõ fokon 4 350 Ft

bb) másodfokon 6 550 Ft

c) ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el:

ca) elsõ fokon 2 200 Ft

cb) másodfokon 4 350 Ft

d) ha a 70. életévét betöltötte:

da) elsõ fokon 1 150 Ft

db) másodfokon 2 200 Ft

4. Véralkohol-vizsgálathoz vérvétel 4 350 Ft

5. Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett vérvizsgálat 5 400 Ft

6. Látlelet kiadása 3 200 Ft

7. Részeg személy detoxikálása 6 550 Ft

8. Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása 6 550 Ft

9. Tengeri hajózási egészségi alkalmassági vizsgálat

a) tengeri hajózási szolgálatot teljesítõ személy alkalmassági vizsgálata

aa) az egészségi alkalmasság elsõ vizsgálata 17 350 Ft

ab) az egészségi alkalmasság idõszakos vizsgálata 14 150 Ft

ac) az egészségi alkalmasság soron kívüli vizsgálata 11 950 Ft

b) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármû-vezetõk alkalmassági vizsgálata

ba) az egészségi alkalmasság elsõ vizsgálata 10 900 Ft

bb) az egészségi alkalmasság idõszakos vizsgálata 8 750 Ft

bc) az egészségi alkalmasság soron kívüli vizsgálata 6 550 Ft

c) III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármû-vezetõk elsõ alkalmassági vizsgálata 8 750 Ft

10. Külön jogszabály által elrendelt orvosszakértõi vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve, ha

a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre

való jogosultság megállapítása céljából kerül sor 6 550 Ft

11. Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata 8 750 Ft

12. Hivatásos sportolók további sportegészségügyi szakvizsgálata Az adott

ellátásnak

az egészségbiztosító felé

külön jogszabály szerint

elszámolható összege

47890 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 194. szám



13. Repülõ-egészségügyi alkalmassági vizsgálat

a) 1. egészségügyi osztály

aa) elsõ, illetve kibõvített (terheléses EKG, teljes körû szemészeti vagy teljes körû fül-orr-gégészeti

vizsgálatra is kiterjedõ) vizsgálat 26 000 Ft

ab) idõszakos vizsgálat 14 550 Ft

b) 2. egészségügyi osztály

ba) elsõ, illetve kibõvített (terheléses EKG vizsgálatra is kiterjedõ) vizsgálat 12 450 Ft

bb) idõszakos vizsgálat 8 300 Ft

c) 3. egészségügyi osztály

ca) elsõ, illetve kibõvített (terheléses EKG, teljes körû szemészeti vagy teljes körû fül-orr-gégészeti

vizsgálatra is kiterjedõ) vizsgálat 26 000 Ft

cb) idõszakos vizsgálat 14 550 Ft

14. Az a mellkas-szûrõvizsgálat (tüdõszûrés), melynek igénybevételére nem az egészségügyi

hatóság által külön jogszabály szerint kötelezõen elrendelt szûrõvizsgálat keretében, vagy nem

a külön jogszabály szerinti korhoz kötött szûrõvizsgálat keretében, vagy nem a külön

jogszabály által elõírt, a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja

szerinti szakképzési intézményekben oktatásban részesülõk szakmai alkalmassági vizsgálatai

keretében kerül sor. A mellkas-szûrõvizsgálat

közfinanszírozásban

érvényesíthetõ díja”

A Kormány 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelete
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási
szerv kijelölésérõl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról,
az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet
módosításáról, valamint egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeleteknek a költségvetési
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény végrehajtásával összefüggõ
módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alkotmány 40. §

(3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdésében,

a 11. § tekintetében az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények

módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés d) pontjában,

a 20. és a 21. § tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés i) és j) pontjában

foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következõket rendeli el:

1. § Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló

362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Szolgálat központi szervei

a) az önállóan mûködõ és gazdálkodó, központi közhatalmi költségvetési szervként, budapesti székhellyel mûködõ

OTH, amelynek vezetõje az országos tisztifõorvos, valamint

b) az 1. számú mellékletben meghatározott, közszolgáltató költségvetési szervként önállóan mûködõ, az OTH

irányítása alá tartozó országos intézetek, amelyek vezetõje a fõigazgató.”

2. § Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Szolgálat területi szervei az OTH irányítása alatt mûködõ regionális intézetek. A regionális intézet önállóan

mûködõ költségvetési szerv. A regionális intézet vezetõje a regionális tisztifõorvos.”
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3. § Az R. 6. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az OTH alaptevékenységének teljes körû ellátása mellett, a szabad kapacitása kihasználásával kiegészítõ,

valamint – az alapító okiratában meghatározott arányban – kisegítõ és vállalkozási tevékenységet végezhet.”

4. § Az R. 8. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A regionális intézet alaptevékenységének teljes körû ellátása mellett, a szabad kapacitása kihasználásával

kiegészítõ, valamint – az alapító okiratában meghatározott arányban – kisegítõ és vállalkozási tevékenységet

végezhet.”

5. § (1) Az R. 10. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki)

„a) az Eütv.

aa) 56. § (6) bekezdése,

ab) 140/A. § (3) bekezdése,

ac) 149/C. § (3) bekezdése,

ad) 243. § (7) bekezdése,”

(szerinti feladatok ellátására.)

(2) Az R. 10. § (4) bekezdés c) pontja a következõ cf) alponttal egészül ki:

(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki

a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános

szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény)

„cf) 60/A. §-a”

(szerinti feladatok ellátására.)

(3) Az R. 10. § (4) bekezdése a következõ e)–g) ponttal egészül ki:

(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki)

„e) az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvény 14/A. § (1) bekezdése,

f) az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 4. § (12) bekezdése, 21. § (2) bekezdése, valamint 21/A. § (1)–(3) és

(5) bekezdése,

g) a humángenetikai adatok védelmérõl, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok

mûködésének szabályairól szóló 2008. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Btv.)

ga) 26. § (6) bekezdése,

gb) 28. § (5) bekezdése”

(szerinti feladatok ellátására.)

(4) Az R. 10. § (5) bekezdése a következõ j) ponttal egészül ki:

(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a regionális intézetet jelöli ki)

„j) a Btv.

ja) 22. § (1) bekezdése,

jb) 25. § (4) bekezdése,

jc) 27. § (5) bekezdése,”

(szerinti feladatok ellátására.)

6. § Az R. 11. §-a a következõ h) ponttal egészül ki:

(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként – ha e rendelet vagy külön jogszabály eltérõen nem

rendelkezik – a Szolgálatot jelöli ki)

„h) az Eüak. 16/A. §-a,”

(szerinti feladatok ellátására.)

7. § Az R. 13. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Kormány az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (5) bekezdés

b) pont ba) és bc) alpontja, c) pont ca) és cc) alpontja, valamint d) pont db) alpontja szerinti feladatok ellátására

egészségügyi államigazgatási szervként az OÉTI-t jelöli ki.”
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8. § Az R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az Országos Kémiai Biztonsági Intézetet jelöli ki a Kbtv.

a) 6. § (1) és (2) bekezdése,

b) 7. §-a,

c) 8. § (5) bekezdése,

d) 20. § (2) bekezdése,

e) 23. §-a,

f) 25. § (5) bekezdése,

g) 26/A. §-a

szerinti feladatok ellátására.”

9. § Az R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az Országos Kémiai Biztonsági Intézetet jelöli ki a Kbtv.

a) 6. § (1) és (2) bekezdése,

b) 7. §-a,

c) 8. § (5) bekezdése,

d) 10. § (3) bekezdése,

e) 20. § (2) bekezdése,

f) 23. §-a,

g) 25. § (5) bekezdése,

h) 26/A. §-a

szerinti feladatok ellátására.”

10. § Az R. 19. § (1) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:

„Az OGYI önállóan mûködõ és gazdálkodó, központi közszolgáltató költségvetési szerv.”

11. § Az R. 19/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„19/A. § A Kormány az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények

módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 25/A. §-a szerinti feladatok ellátására gyógyszerészeti államigazgatási

szervként az OGYI-t jelöli ki.”

12. § (1) Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

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

„(1) A Hivatal önállóan mûködõ és gazdálkodó, országos illetékességû központi közhatalmi költségvetési szerv.”

(2) Az R1. 1. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az orvostechnikai eszköznek való minõsítés, az orvostechnikai eszköz osztályba sorolása, nyilvántartásba vétele,

forgalmazásának és használatának korlátozása és megtiltása iránt indult, orvostechnikai eszközök klinikai

vizsgálatának engedélyezésével és nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárások, az orvostechnikai eszközök

idõszakos felülvizsgálatára való kijelöléssel kapcsolatos eljárások, az egyszer használatos eszközök

újrafelhasználhatóvá tételével kapcsolatos eljárások, valamint az egyedi méretvétel alapján készült orvostechnikai

eszközök társadalombiztosítási támogatásához szükséges ellenõrzésre irányuló eljárások kivételével a Hivatal

eljárásában a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény központi

államigazgatási szerv vezetõjének az elsõ fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható.”

13. § (1) Az R1. 2. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A Hivatal látja el a szakképzésrõl szóló 1993. LXXVI. törvény 5. § (2) bekezdés e) és g) pontja szerinti,

a) a vizsgaelnöki névjegyzékbe történõ felvétellel,

b) a vizsgaelnöki névjegyzék elkészítésével, kiadásával és nyilvántartásával, valamint

c) a szakmai vizsgabizottság elnökének megbízásával

kapcsolatos feladatokat.”

(2) Az R1. 2. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a Hivatalt jelöli ki az Eütv. 110. § (17) és (19)–(22) bekezdése

szerinti feladatok ellátására.”
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14. § Az R1. 2/C. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2/C. § A 2. § (1) bekezdés e) pontja, (3), (4) és (6) bekezdése, a 2/B. §, valamint a 2/E. § a)–b) pontja és a 3/B. § szerinti

esetben a másodfokú eljárás az Egészségbiztosítási Felügyelet hatáskörébe tartozik.”

15. § Az R1. 2/E. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2/E. § A Kormány a Hivatalt jelöli ki az Eütv.

a) 110. § (10) bekezdése,

b) 110/A. § (1) és (4) bekezdése,

c) 116/C. § (11) bekezdése

szerinti feladatok ellátására.”

16. § Az R1. a következõ 3/C. §-sal egészül ki:

„3/C. § A Hivatal alaptevékenységének teljes körû ellátása mellett, szabad kapacitásának kihasználásával kiegészítõ,

valamint – az alapító okiratában meghatározott arányban – kisegítõ és vállalkozói tevékenységet végezhet.”

17. § (1) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról szóló 317/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §

(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az OEP központi szerve önállóan mûködõ és gazdálkodó közhatalmi költségvetési szerv. Az OEP költségvetését

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetésében kell meghatározni.”

(2) Az R2. 1. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Az OEP központi szerve az alaptevékenységeinek teljes körû ellátása mellett, a szabad kapacitásainak

kihasználásával kiegészítõ, valamint – az alapító okiratában meghatározott arányban – kisegítõ és vállalkozói

tevékenységet végezhet.”

18. § Az R2. 2. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A REP-ek önállóan mûködõ és gazdálkodó közhatalmi költségvetési szervek.”

19. § Az R2. a következõ 6. §-sal egészül ki:

„6. § Az Alap vagyonának értékesítését, valamint az értékesítésig történõ vagyonkezelést – a mûködést közvetlenül

szolgáló vagyonelemek kivételével – megállapodás alapján, díjazás ellenében kizárólag a Magyar Nemzeti

Vagyonkezelõ Zrt. végezheti.”

20. § Az Országos Mentõszolgálatról szóló 322/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(1) Az Országos Mentõszolgálat (a továbbiakban: Mentõszolgálat) az egészségügyért felelõs miniszter irányítása alatt

álló, önállóan mûködõ és gazdálkodó közszolgáltató költségvetési szerv.”

21. § Az Országos Vérellátó Szolgálatról szóló 323/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(1) Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSZ) az egészségügyért felelõs miniszter irányítása alatt álló,

önállóan mûködõ és gazdálkodó közszolgáltató költségvetési szerv.”

22. § (1) Az R. 3. számú melléklete helyébe az e rendelet 1. melléklete szerinti melléklet lép.

(2) Az R. 4. számú melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

23. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 9. § 2015. június 1-jén lép hatályba.

(3) Az R. 6. § (2) bekezdésében az „Az OTH középirányító szervként az irányítása alá tartozó, részben önállóan gazdálkodó

és részjogkörrel rendelkezõ költségvetési szervek felett a következõ felügyeleti jogosítványokat gyakorolja”

szövegrész helyébe az „Az OTH középirányító szervként az irányítása alá tartozó regionális és országos intézetek felett

a következõ irányítási jogosítványokat gyakorolja” szöveg lép.
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(4) Az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzési rendszerrõl  szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet 1.  §
(1) bekezdésében az „az Eütv. 116.  § (3) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe az „a szakmai képzés biztosításához
szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezõ” szöveg lép.

(5) Hatályát veszti az R.
a) 10.  § (3) bekezdés ac) alpontja,
b) 10.  § (5) bekezdés ab) alpontjában az „és (2)” szövegrész,
c) 13.  § (1) bekezdésében a „25.  § (2) bekezdése,” szövegrész.

(6) Hatályát veszti a köztulajdonban álló gazdasági társaságok mûködésének átláthatóbbá tételérõl szóló 175/2009. (VIII.
29.) Korm. rendelet

(7) Az 1–8.  §, a 10–22.  §, valamint a (3)–(6) bekezdés 2010. január 2-án hatályát veszti. E bekezdés 2010. január 3-án
hatályát veszti.

(8) Ez a rendelet 2015. június 2-án hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„3. számú melléklet a 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Szolgálat helyi szerveinek elnevezése, székhelye, ille té kességi területe

DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ
(BÁCS-KISKUN MEGYE, BÉKÉS MEGYE, CSONGRÁD MEGYE)

ÁNTSZ Kecskeméti, Kunszentmiklósi Kistérségi Intézete
Székhely: Kecskemét
Illetékességi terület: Kecskeméti Kistérség

Kunszentmiklósi Kistérség

ÁNTSZ Bajai, Bácsalmási Kistérségi Intézete
Székhely: Baja
Illetékességi terület: Bajai Kistérség

Bácsalmási Kistérség

ÁNTSZ Kalocsai, Kiskõrösi Kistérségi Intézete
Székhely: Kalocsa
Illetékességi terület: Kalocsai Kistérség

Kiskõrösi Kistérség

ÁNTSZ Kiskunhalasi, Jánoshalmai, Kiskunfélegyházai, Kiskunmajsai Kistérségi Intézete
Székhely: Kiskunhalas
Illetékességi terület: Kiskunhalasi Kistérség

Jánoshalmai Kistérség
Kiskunfélegyházai Kistérség
Kiskunmajsai Kistérség

ÁNTSZ Békéscsabai, Békési, Szeghalomi Kistérségi Intézete
Székhely: Békéscsaba
Illetékességi terület: Békéscsabai Kistérség

Békési Kistérség
Szeghalomi Kistérség
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ÁNTSZ Gyulai, Sarkadi, Mezõkovácsházai Kistérségi Intézete

Székhely: Gyula

Illetékességi terület: Gyulai Kistérség

Sarkadi Kistérség

Mezõkovácsházai Kistérség

ÁNTSZ Orosházai, Szarvasi Kistérségi Intézete

Székhely: Orosháza

Illetékességi terület: Orosházai Kistérség

Szarvasi Kistérség

ÁNTSZ Szegedi, Mórahalomi Kistérségi Intézete

Székhely: Szeged

Illetékességi terület: Szegedi Kistérség

Mórahalomi Kistérség

ÁNTSZ Makói, Hódmezõvásárhelyi Kistérségi Intézete

Székhely: Makó

Illetékességi terület: Makói Kistérség

Hódmezõvásárhelyi Kistérség

ÁNTSZ Szentesi, Csongrádi, Kisteleki Kistérségi Intézete

Székhely: Szentes

Illetékességi terület: Szentesi Kistérség

Csongrádi Kistérség

Kisteleki Kistérség

ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ
(HAJDÚ-BIHAR MEGYE, JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE, SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE)

ÁNTSZ Debreceni Kistérségi Intézete

Székhely: Debrecen

Illetékességi terület: Debreceni Kistérség, kivéve Mikepércs települést

ÁNTSZ Balmazújvárosi, Derecske-Létavértesi, Hajdúhadházi Kistérségi Intézete

Székhely: Debrecen

Illetékességi terület: Balmazújvárosi Kistérség

Derecske-Létavértesi Kistérség

Hajdúhadházi Kistérség

Mikepércs

ÁNTSZ Hajdúszoboszlói, Berettyóújfalui, Püspökladányi Kistérségi Intézete

Székhely: Hajdúszoboszló

Illetékességi terület: Hajdúszoboszlói Kistérség

Berettyóújfalui Kistérség

Püspökladányi Kistérség

ÁNTSZ Hajdúböszörményi, Polgári Kistérségi Intézete

Székhely: Hajdúböszörmény

Illetékességi terület: Hajdúböszörményi Kistérség

Polgári Kistérség
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ÁNTSZ Szolnoki Kistérségi Intézete

Székhely: Szolnok

Illetékességi terület: Szolnoki Kistérség

ÁNTSZ Jászberényi Kistérségi Intézete

Székhely: Jászberény

Illetékességi terület: Jászberényi Kistérség

ÁNTSZ Mezõtúri, Kunszentmártoni Kistérségi Intézete

Székhely: Mezõtúr

Illetékességi terület: Mezõtúri Kistérség

Kunszentmártoni Kistérség

ÁNTSZ Karcagi, Tiszafüredi, Törökszentmiklósi Kistérségi Intézete

Székhely: Karcag

Illetékességi terület: Karcagi Kistérség

Tiszafüredi Kistérség

Törökszentmiklósi Kistérség

ÁNTSZ Nyíregyházai, Ibrány-Nagyhalászi, Nagykállói, Tiszavasvári Kistérségi Intézete

Székhely: Nyíregyháza

Illetékességi terület: Nyíregyházai Kistérség

Ibrány-Nagyhalászi Kistérség

Nagykállói Kistérség

Tiszavasvári Kistérség

ÁNTSZ Kisvárdai, Záhonyi Kistérségi Intézete

Székhely: Kisvárda

Illetékességi terület: Kisvárdai Kistérség

Záhonyi Kistérség

ÁNTSZ Vásárosnaményi, Baktalórántházai Kistérségi Intézete

Székhely: Vásárosnamény

Illetékességi terület: Vásárosnaményi Kistérség

Baktalórántházai Kistérség

ÁNTSZ Mátészalkai, Csengeri, Fehérgyarmati, Nyírbátori Kistérségi Intézete

Székhely: Mátészalka

Illetékességi terület: Mátészalkai Kistérség

Csengeri Kistérség

Fehérgyarmati Kistérség

Nyírbátori Kistérség

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ
(BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE, HEVES MEGYE, NÓGRÁD MEGYE)

ÁNTSZ Miskolci Kistérségi Intézete

Székhely: Miskolc

Illetékességi terület: Miskolci Kistérség

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 194. szám 47897



ÁNTSZ Edelényi, Kazincbarcikai, Ózdi Kistérségi Intézete

Székhely: Edelény

Illetékességi terület: Edelényi Kistérség

Kazincbarcikai Kistérség

Ózdi Kistérség

ÁNTSZ Tiszaújvárosi, Mezõcsáti, Mezõkövesdi Kistérségi Intézete

Székhely: Tiszaújváros

Illetékességi terület: Tiszaújvárosi Kistérség

Mezõcsáti Kistérség

Mezõkövesdi Kistérség

ÁNTSZ Encsi, Abaúj-Hegyközi, Szikszói Kistérségi Intézete

Székhely: Encs

Illetékességi terület: Encsi Kistérség

Abaúj-Hegyközi Kistérség

Szikszói Kistérség

ÁNTSZ Szerencsi, Bodrogközi, Sárospataki, Sátoraljaújhelyi, Tokaji Kistérségi Intézete

Székhely: Szerencs

Illetékességi terület: Szerencsi Kistérség

Bodrogközi Kistérség

Sárospataki Kistérség

Sátoraljaújhelyi Kistérség

Tokaji Kistérség

ÁNTSZ Egri, Bélapátfalvai, Pétervásárai Kistérségi Intézete

Székhely: Eger

Illetékességi terület: Egri Kistérség

Bélapátfalvai Kistérség

Pétervásárai Kistérség

ÁNTSZ Hatvani, Gyöngyösi Kistérségi Intézete

Székhely: Hatvan

Illetékességi terület: Hatvani Kistérség

Gyöngyösi Kistérség

ÁNTSZ Füzesabonyi, Hevesi Kistérségi Intézete

Székhely: Füzesabony

Illetékességi terület: Füzesabonyi Kistérség

Hevesi Kistérség

ÁNTSZ Salgótarjáni, Bátonyterenyei, Pásztói Kistérségi Intézete

Székhely: Salgótarján

Illetékességi terület: Salgótarjáni Kistérség

Bátonyterenyei Kistérség

Pásztói Kistérség

ÁNTSZ Balassagyarmati, Rétsági, Szécsényi Kistérségi Intézete

Székhely: Balassagyarmat

Illetékességi terület: Balassagyarmati Kistérség

Rétsági Kistérség

Szécsényi Kistérség
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NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ
(GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYE, VAS MEGYE, ZALA MEGYE)

ÁNTSZ Gyõri, Pannonhalmai, Téti Kistérségi Intézete

Székhely: Gyõr

Illetékességi terület: Gyõri Kistérség

Pannonhalmai Kistérség

Téti Kistérség

ÁNTSZ Csornai, Kapuvár-Beledi Kistérségi Intézete

Székhely: Csorna

Illetékességi terület: Csornai Kistérség

Kapuvár-Beledi Kistérség

ÁNTSZ Mosonmagyaróvári Kistérségi Intézete

Székhely: Mosonmagyaróvár

Illetékességi terület: Mosonmagyaróvári Kistérség

ÁNTSZ Sopron-Fertõdi Kistérségi Intézete

Székhely: Sopron

Illetékességi terület: Sopron-Fertõdi Kistérség

ÁNTSZ Szombathelyi, Csepregi, Kõszegi Kistérségi Intézete

Székhely: Szombathely

Illetékességi terület: Szombathelyi Kistérség

Csepregi Kistérség

Kõszegi Kistérség

ÁNTSZ Sárvári, Celldömölki Kistérségi Intézete

Székhely: Sárvár

Illetékességi terület: Sárvári Kistérség

Celldömölki Kistérség

ÁNTSZ Körmendi, Õriszentpéteri, Szentgotthárdi, Vasvári Kistérségi Intézete

Székhely: Körmend

Illetékességi terület: Körmendi Kistérség

Õriszentpéteri Kistérség

Szentgotthárdi Kistérség

Vasvári Kistérség

ÁNTSZ Zalaegerszegi, Lenti, Pacsai Kistérségi Intézete

Székhely: Zalaegerszeg

Illetékességi terület: Zalaegerszegi Kistérség

Lenti Kistérség

Pacsai Kistérség

ÁNTSZ Keszthelyi, Hévízi, Zalaszentgróti Kistérségi Intézete

Székhely: Keszthely

Illetékességi terület: Keszthelyi Kistérség

Hévízi Kistérség

Zalaszentgróti Kistérség
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ÁNTSZ Nagykanizsai, Letenyei, Zalakarosi Kistérségi Intézete

Székhely: Nagykanizsa

Illetékességi terület: Nagykanizsai Kistérség

Letenyei Kistérség

Zalakarosi Kistérség

DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ
(BARANYA MEGYE, SOMOGY MEGYE, TOLNA MEGYE)

ÁNTSZ Pécsi, Sellyei, Siklósi Kistérségi Intézete

Székhely: Pécs

Illetékességi terület: Pécsi Kistérség

Sellyei Kistérség

Siklósi Kistérség

ÁNTSZ Komlói, Pécsváradi, Sásdi Kistérségi Intézete

Székhely: Komló

Illetékességi terület: Komlói Kistérség

Pécsváradi Kistérség

Sásdi Kistérség

ÁNTSZ Mohácsi Kistérségi Intézete

Székhely: Mohács

Illetékességi terület: Mohácsi Kistérség

ÁNTSZ Barcsi, Szigetvári, Szentlõrinci Kistérségi Intézete

Székhely: Barcs

Illetékességi terület: Barcsi Kistérség

Szigetvári Kistérség

Szentlõrinci Kistérség

ÁNTSZ Kaposvári, Kadarkúti Kistérségi Intézete

Székhely: Kaposvár

Illetékességi terület: Kaposvári Kistérség

Kadarkúti Kistérség

ÁNTSZ Marcali, Csurgói, Fonyódi, Lengyeltóti, Nagyatádi Kistérségi Intézete

Székhely: Marcali

Illetékességi terület: Marcali Kistérség

Csurgói Kistérség

Fonyódi Kistérség

Lengyeltóti Kistérség

Nagyatádi Kistérség

ÁNTSZ Siófoki, Balatonföldvári, Tabi Kistérségi Intézete

Székhely: Siófok

Illetékességi terület: Siófoki Kistérség

Balatonföldvári Kistérség

Tabi Kistérség
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ÁNTSZ Szekszárdi, Bonyhádi, Paksi Kistérségi Intézete

Székhely: Szekszárd

Illetékességi terület: Szekszárdi Kistérség

Bonyhádi Kistérség

Paksi Kistérség

ÁNTSZ Dombóvári, Tamási Kistérségi Intézete

Székhely: Dombóvár

Illetékességi terület: Dombóvári Kistérség

Tamási Kistérség

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ
(FEJÉR MEGYE, KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE, VESZPRÉM MEGYE)

ÁNTSZ Székesfehérvári, Abai, Enyingi, Gárdonyi Kistérségi Intézete

Székhely: Székesfehérvár

Illetékességi terület: Székesfehérvári Kistérség

Abai Kistérség

Enyingi Kistérség

Gárdonyi Kistérség

ÁNTSZ Dunaújvárosi, Adonyi, Ercsi, Sárbogárdi Kistérségi Intézete

Székhely: Dunaújváros

Illetékességi terület: Dunaújvárosi Kistérség

Adonyi Kistérség

Ercsi Kistérség

Sárbogárdi Kistérség

ÁNTSZ Móri, Bicskei Kistérségi Intézete

Székhely: Mór

Illetékességi terület: Móri Kistérség

Bicskei Kistérség

ÁNTSZ Komáromi, Kisbéri Kistérségi Intézete

Székhely: Komárom

Illetékességi terület: Komáromi Kistérség

Kisbéri Kistérség

ÁNTSZ Dorogi, Esztergomi Kistérségi Intézete

Székhely: Dorog

Illetékességi terület: Dorogi Kistérség

Esztergomi Kistérség

ÁNTSZ Tatabányai, Tatai, Oroszlányi Kistérségi Intézete

Székhely: Tatabánya

Illetékességi terület: Tatabányai Kistérség

Tatai Kistérség

Oroszlányi Kistérség
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ÁNTSZ Veszprémi, Várpalotai, Zirci Kistérségi Intézete

Székhely: Veszprém

Illetékességi terület: Veszprémi Kistérség

Várpalotai Kistérség

Zirci Kistérség

ÁNTSZ Balatonfüredi, Balatonalmádi, Tapolcai, Sümegi Kistérségi Intézete

Székhely: Balatonfüred

Illetékességi terület: Balatonfüredi Kistérség

Balatonalmádi Kistérség

Tapolcai Kistérség

Sümegi Kistérség

ÁNTSZ Pápai Kistérségi Intézete

Székhely: Pápa

Illetékességi terület: Pápai Kistérség

ÁNTSZ Ajkai Kistérségi Intézete

Székhely: Ajka

Illetékességi terület: Ajkai Kistérség

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ
(PEST MEGYE, BUDAPEST)

ÁNTSZ Érdi, Budaörsi Kistérségi Intézete

Székhely: Érd

Illetékességi terület: Érdi Kistérség

Budaörsi Kistérség

ÁNTSZ Ceglédi Kistérségi Intézete

Székhely: Cegléd

Illetékességi terület: Ceglédi Kistérség

ÁNTSZ Dabasi, Gyáli Kistérségi Intézete

Székhely: Dabas

Illetékességi terület: Dabasi Kistérség

Gyáli Kistérség

ÁNTSZ Gödöllõi, Aszódi, Veresegyházi Kistérségi Intézete

Székhely: Gödöllõ

Illetékességi terület: Gödöllõi Kistérség

Aszódi Kistérség

Veresegyházi Kistérség

ÁNTSZ Monori, Nagykátai Kistérségi Intézete

Székhely: Monor

Illetékességi terület: Monori Kistérség

Nagykátai Kistérség
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ÁNTSZ Szentendrei, Pilisvörösvári Kistérségi Intézete

Székhely: Szentendre

Illetékességi terület: Szentendrei Kistérség

Pilisvörösvári Kistérség

ÁNTSZ Váci, Szobi, Dunakeszi Kistérségi Intézete

Székhely: Vác

Illetékességi terület: Váci Kistérség

Szobi Kistérség

Dunakeszi Kistérség

ÁNTSZ Ráckevei Kistérségi Intézete

Székhely: Ráckeve

Illetékességi terület: Ráckevei Kistérség

ÁNTSZ Budapest I., II., XII. Kerületi Intézete

Székhely: Budapest

Illetékességi terület: I. Kerület

II. Kerület

XII. Kerület

ÁNTSZ Budapest III. Kerületi Intézete

Székhely: Budapest

Illetékességi terület: III. Kerület

ÁNTSZ Budapest IV., XV. Kerületi Intézete

Székhely: Budapest

Illetékességi terület: IV. Kerület

XV. Kerület

ÁNTSZ Budapest V., XIII. Kerületi Intézete

Székhely: Budapest

Illetékességi terület: V. Kerület

XIII. Kerület

ÁNTSZ Budapest VI., VII. Kerületi Intézete

Székhely: Budapest

Illetékességi terület: VI. Kerület

VII. Kerület

ÁNTSZ Budapest VIII., IX. Kerületi Intézete

Székhely: Budapest

Illetékességi terület: VIII. Kerület

IX. Kerület

ÁNTSZ Budapest X., XVII. Kerületi Intézete

Székhely: Budapest

Illetékességi terület: X. Kerület

XVII. Kerület
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ÁNTSZ Budapest XI., XXII. Kerületi Intézete

Székhely: Budapest

Illetékességi terület: XI. Kerület

XXII. Kerület

ÁNTSZ Budapest XIV., XVI. Kerületi Intézete

Székhely: Budapest

Illetékességi terület: XIV. Kerület

XVI. Kerület

ÁNTSZ Budapest XVIII., XIX. Kerületi Intézete

Székhely: Budapest

Illetékességi terület: XVIII. Kerület

XIX. Kerület

ÁNTSZ Budapest XX., XXIII. Kerületi Intézete

Székhely: Budapest

Illetékességi terület: XX. Kerület

XXIII. Kerület

ÁNTSZ Budapest XXI. Kerületi Intézete

Székhely: Budapest

Illetékességi terület: XXI. Kerület”

2. melléklet a 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. Az R. 4. számú melléklet I. pontjának a címe helyébe a következõ rendelkezés lép:

„I. A radioaktív anyag tárolása, használata, felhasználása, szállítása és átalakítása tekintetében”.

2. Az R. 4. számú melléklet I. pontjában szereplõ táblázat harmadik „Szakkérdés” oszlopának 3. sorában a „lakosság”

szövegrész helyébe a „lakosságra” szöveg lép.

A Kormány 338/2009. (XII. 29.) Korm. rendelete
egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

1. § Az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetõleg alapvetõ biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintõ vagy különleges

biztonsági intézkedést igénylõ beszerzések sajátos szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. §-a

a következõ új (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A rendvédelmi szervek, továbbá a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter által kijelölt,

nemzetbiztonsági védelem alá esõ szervek üzemanyagot csak nemzetbiztonsági védelem alá esõ szervtõl

szerezhetnek be.”
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2. § A központosított közbeszerzési rendszerrõl, valamint a központi beszerzõ szervezet feladat- és hatáskörérõl szóló

168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 2. §-a a következõ új (2) bekezdéssel egészül ki, egyben a § jelenlegi szövege

az (1) bekezdés jelölést kapja:

„(2) Nem tartozik a központosított közbeszerzés hatálya alá a rendvédelmi szervek, továbbá a polgári

nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter által kijelölt, nemzetbiztonsági védelem alá esõ szervek

üzemanyag-beszerzése.”

3. § Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a társadalompolitika összehangolásáért felelõs

tárca nélküli miniszter
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az egészségügyi miniszter 49/2009. (XII. 29.) EüM rendelete
a súlyos fogyatékosság minõsítésérõl és igazolásáról

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 81. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi

miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörömben eljárva

a következõket rendelem el:

1. § (1) Az összevont adóalap adóját csökkentõ kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak

minõsülõ betegségekrõl szóló 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) mellékletében meghatározott

betegség, illetve fogyatékosság megállapítására és az állapot végleges vagy átmeneti jellegének meghatározására

szakambulancia vagy kórházi osztály szakorvosa jogosult.

(2) Az összevont adóalap adóját csökkentõ kedvezmény igénybevételére jogosító, a mellékletben meghatározott

adatokat tartalmazó igazolást

a) szakambulancia vagy kórházi osztály szakorvosa, vagy

b) a jogosultságot megállapító (1) bekezdés szerinti orvosi dokumentáció alapján a beteg választott háziorvosa

állítja ki.

(3) Az összevont adóalap adóját csökkentõ kedvezmény – az (1)–(2) bekezdésben meghatározottaktól eltérõen – a Kr. 1. §

(2) bekezdése alapján a fogyatékossági támogatást megállapító határozattal is igénybe vehetõ.

2. § (1) Az ideiglenes igazolást évente kell kiállítani az adóévben fennálló, az összevont adóalap adóját csökkentõ

kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságot megalapozó betegségrõl, illetve

fogyatékosságról.

(2) Ha az 1. § (1) bekezdése alapján a fogyatékosság véglegessége került megállapításra, a szakambulancia vagy kórházi

osztály szakorvosa, vagy a beteg választott háziorvosa végleges igazolást állít ki.

3. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az e rendeletben foglaltakat a 2010. január 1-jétõl keletkezett jövedelmek tekintetében kell alkalmazni.

(3) Akinek a végleges súlyos fogyatékosságát e rendelet hatálybalépését megelõzõen a személyi jövedelemadóról szóló

1995. évi CXVII. törvényben foglaltaknak megfelelõen már igazolták, a korábban kiadott és e rendelet hatálybalépését

megelõzõ napon hatályos igazolása – ide nem értve az (5) bekezdésben foglalt esetet – e rendelet hatálybalépését

követõen is hatályosnak tekintendõ, helyette új igazolást nem kell kiállítani.

(4) Az e rendelet hatálybalépését megelõzõen kiállított, az állapot ideiglenességét megállapító igazolás utoljára a 2009-es

adóévre vonatkozóan használható fel az összevont adóalap adóját csökkentõ kedvezmény igénybevételére.

(5) A II. típusú diabeteses beteg – ide nem értve a Kr. alapján adókedvezmény igénybevételére jogosult II. típusú

diabeteses beteget – részére a súlyos fogyatékosság minõsítésérõl és igazolásáról szóló 15/1990. (IV. 23.) SZEM

rendelet alapján kiállított igazolás az összevont adóalap adóját csökkentõ kedvezmény igénybevételére utoljára

a 2009-es adóévre vonatkozóan használható fel.

(6) A súlyos fogyatékosság minõsítésérõl és igazolásáról szóló 15/1990. (IV. 23.) SZEM rendelet hatályát veszti.

(7) A (6) bekezdés 2010. január 2-án hatályát veszti. Ez a bekezdés 2010. január 3-án hatályát veszti.

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter
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Melléklet a 49/2009. (XII. 29.) EüM rendelethez

Az összevont adóalap adóját csökkentõ kedvezmény igénybevételére jogosító igazolás

adattartalma

A súlyosan fogyatékos személy természetes személyazonosító adatai, lakóhelye, adóazonosító jele

Az igazolás kiállítását megalapozó szakorvosi dokumentáció kiadásának dátuma

A súlyos fogyatékosság véglegességének vagy ideiglenes jellegének megállapítása

Ideiglenes igazolás kiállítása esetén az igazolás hatályának megállapítása

Az igazolás kiállításának dátuma

Az igazolást kiállító szakorvos/háziorvos aláírása

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 178/2009. (XII. 29.) FVM rendelete
a mezõgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló
32/1999. (III. 31.) FVM rendelet módosításáról

Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. §-a (4) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának

a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A mezõgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet

(a továbbiakban: R.) 2. §-ának a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

„a) állat: az élelmiszer, gyapjú, bõr vagy szõrme elõállításához vagy egyéb mezõgazdasági célra tenyésztett vagy

tartott állat, beleértve a halakat, kétéltûeket, hüllõket, illetve a vadon élõ fajok mezõgazdasági haszon céljából

tenyésztett vagy tartott egyedeit,”

2. § Az R. 3. § helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. § Az állattartó az állat tartása során köteles a megalapozott tudományos eredmények és tapasztalatok alapján

annak fajára, fajtájára, korára, fejlettségére, alkalmazkodási képességére, háziasítottságának fokára, fiziológiai

állapotára, etológiai szükségleteire figyelemmel:

a) az állat számára elegendõ férõhelyet biztosítani,

b) az állat környezeti igényeit megfelelõ tartástechnológia kialakításával kielégíteni,

c) az állatot takarmánnyal és folyadékkal ellátni,

d) az állatot jóléte érdekében szakszerûen gondozni,

e) az állat viselkedési és szociális igényeit figyelembe venni,

f) az állatnak – akár tevõlegesen, akár a szükséges beavatkozás elmulasztásával – szükségtelen fájdalom, sérülés vagy

szenvedés okozását elkerülni.”

3. § (1) Az R. 4. §-a (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az etetõ- és itatóberendezést úgy kell kialakítani, összeállítani, elhelyezni, üzemeltetni és karbantartani, hogy]

„f) az állat folyadékfogyasztása, és ahol az szükséges, takarmányfogyasztása megfigyelhetõ legyen.”

(2) Az R. 4. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az állattartó saját tevékenységi és felelõsségi körében köteles biztosítani, hogy az állatnak adott takarmány és

folyadék ne tartalmazzon olyan anyagot, amely annak szenvedést vagy fájdalmat okozhat. Az állatnak – a terápiás,

megelõzési vagy tenyésztéstechnikai beavatkozás céljából adott anyagok kivételével – csak olyan takarmány adható,

amely a tudomány jelenlegi állása szerint nem befolyásolja kedvezõtlenül jólétét.

(3) Az állattartó köteles az állatot fiziológiai szükségleteinek megfelelõ idõközönként megetetni és megitatni.”
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4. § (1) Az R. 5. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ha egy állatot tartósan vagy rendszeresen lekötnek, vagy mozgását más módon jelentõsen korlátozzák, annak is

– szabadabb mozgása érdekében, élettani és viselkedésbeli szükségleteinek, a bevált gyakorlatnak és a tudományos

ismereteknek megfelelõen – elegendõ teret kell biztosítani ahhoz, hogy akadály nélkül le tudjon feküdni, fel tudjon

állni, valamint tisztálkodni tudjon.

(3) Szabad tartás esetén – a halak kivételével – biztosítani kell az állatok számára olyan területet, illetve létesítményt,

ahol azok a szélsõséges idõjárási körülmények esetén, valamint természetes ellenségeikkel és az egészségre ártalmas

hatásokkal szemben védelmet találnak.”

(2) Az R. 5. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az állatok férõhelyét úgy kell kialakítani, hogy az feleljen meg az állat fajának, fajtájának, korának, ivarának, élettani

állapotának és az állat hozzáférjen a pihenõ-, etetõ-, itató-, trágyázótérhez, valamint – a magánosan élõ fajok

kivételével – láthassa társait.”

5. § (1) Az R. 8. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az istállópadozatnak könnyen tisztíthatónak és csúszásmentesnek kell lennie.

(5) Az állatot nem szabad folyamatosan sötétben tartani. Folyamatos mesterséges megvilágítás alkalmazása esetén

biztosítani kell az állat számára egy sötét, nyugalmi idõszakot. Ha a rendelkezésre álló természetes fény kevés az állat

élettani és etológiai szükségleteinek kielégítésére, akkor megfelelõ mesterséges megvilágításról kell gondoskodni.”

(2) Az R. 8. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az állat zárt tartására szolgáló épületet úgy kell megépíteni és karbantartani, hogy a tûzveszély a lehetõ legkisebb

legyen. Az alkalmazott anyagnak tûzállónak vagy égéskésleltetõvel kezeltnek kell lennie. Minden szükséges

intézkedést meg kell tenni (vészjelzõ rendszer felszerelése, az állatok épületbõl való eltávolítására kiürítési terv

kidolgozása), hogy az állat megóvása érdekében azonnali cselekvésre legyen lehetõség.”

6. § Az R. 13. § helyébe a következõ rendelkezés lép:

„13. § Az állattartónak nyilvántartást kell vezetnie az állatlétszámról, elhullásokról és azok okáról, az ellenõrzésekrõl,

az alkalmazott kezelésekrõl, a fertõtlenítés elvégzésérõl, a termelésrõl és az állományváltozásról (állatértékesítés és

-vásárlás). A nyilvántartást legalább öt évig meg kell õrizni.”

7. § Az R. 13/A. § helyébe a következõ rendelkezés lép:

„13/A. § (1) Az e rendeletben foglaltak végrehajtása tekintetében a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal kerületi

hivatala (a továbbiakban: kerületi hivatal) kockázatbecslés alapján, valamint az Európai Bizottságnak a bizonyos állatok

tenyésztésével foglalkozó termelõhelyeken végzett vizsgálatok alkalmával történõ adatgyûjtésre vonatkozó

minimumkövetelményekrõl szóló, 2006. november 14-i 2006/778/EK határozatában foglalt követelményeknek

megfelelõ módon állatvédelmi ellenõrzést végez.

(2) Az ellenõrzésnek ki kell terjednie a tárgyi és a személyi feltételek, elõírások vizsgálatán túl az állomány vagy

az egyed vizsgálatára, szükség szerinti mintavételezéssel kiegészítve. A kockázatbecslés során meg kell határozni

az egyes állatvédelmi hiányosságok által érintett egyedek számát az állomány nagyságához képest és az adott

hiányosság állatokra gyakorolt hatásának mértékét is.

(3) A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja (a továbbiakban: MgSzH Központ) köteles az ellenõrzések

országos összesített eredményeirõl minden év március 31. napjáig az országos fõállatorvosnak éves jelentést küldeni.”

8. § Az R. 14. § helyébe a következõ rendelkezés lép:

„14. § A borjak tartására vonatkozó szabályokat az 1. számú melléklet, a sertések tartására vonatkozó szabályokat

a 2. számú melléklet, a tojótyúkok tartására vonatkozó szabályokat a 3. számú melléklet, a hízott máj elõállítására

vonatkozó szabályokat a 4. számú melléklet, a tollszedésre vonatkozó szabályokat az 5. számú melléklet,

a mezõgazdasági haszonállatokon érzéstelenítés nélkül végezhetõ beavatkozásokra vonatkozó szabályokat

a 6. számú melléklet, a hústermelés céljából tartott csirkék tartására vonatkozó szabályokat a 7. számú melléklet,

a házinyulak nagyüzemi tartására vonatkozó szabályokat a 8. számú melléklet, a szõrméjükért tenyésztett fajok

tartására és szállítására vonatkozó szabályokat a 9. számú melléklet, az étkezési célra szánt halak tárolására és

szállítására vonatkozó szabályokat a 10. számú melléklet tartalmazza.”
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9. § (1) Az R. 15. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 98/58/EK irányelve (1998. július 20.) a tenyésztés céljából tartott állatok védelmérõl,

b) a Tanács 99/74/EK irányelve (1999. július 19.) a tojótyúkok védelmére vonatkozó minimumkövetelmények

megállapításáról,

c) a Tanács 2007/43/EK irányelve (2007. június 28.) a hústermelés céljából tartott csirkék védelmét szolgáló

minimumszabályok megállapításáról,

d) a Tanács 2008/119/EK irányelve (2008. december 18.) a borjak védelmére vonatkozó minimumkövetelmények

megállapításáról,

e) a Tanács 2008/120/EK irányelve (2008. december 18.) a sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények

megállapításáról.”

(2) Az R. 15. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ez a rendelet a bizonyos állatok tenyésztésével foglalkozó termelõhelyeken végzett vizsgálatok alkalmával történõ

adatgyûjtésre vonatkozó minimumkövetelményekrõl szóló, 2006. november 14-i 2006/778/EK bizottsági határozat

végrehajtását szolgálja.”

10. § (1) Az R. 1. számú melléklete az e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.

(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) Az R. 3–4. számú mellékletei az e rendelet 3–4. számú mellékletei szerint módosulnak.

(4) Az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

(5) Az R. 6. számú melléklete e rendelet 6. számú melléklete szerint módosul.

(6) Az R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

(7) Az R. e rendelet 8–10. számú melléklete szerinti 8–10. számú melléklettel egészül ki.

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, egyidejûleg hatályát

veszti a mezõgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet

módosításáról szóló 20/2002. (III. 14.) FVM rendelet.

(2) E rendelet

a) 10. §-ának (6) bekezdése, valamint 7. számú melléklete 2010. július 1-jén,

b) 3. számú mellékletének 1. pontja 2012 január 1-jén,

c) 8. számú mellékletének 1.8. pontja 2020. január 1-jén,

d) 8. számú mellékletének 2.9. pontja 2016. január 1-jén

lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az R.

a) 1. számú mellékletének 19–24. pontja,

b) 3. számú melléklete 3. pontjának c) és d) alpontja,

c) 3. számú mellékletének 21–24. pontja,

d) 6. számú melléklete 4. pontjának 4.2 alpontja.

(4) 2011. december 31-én hatályát veszti az R. 3. számú melléklete 1. pontjának b) alpontja, 7. pontja, 9. pontja és az azt

megelõzõ alcím, valamint a 11. pontjához tartozó alcímben a „fel nem javított és” szövegrész.

(5) 2012. december 31-én hatályát veszti az R. 2. számú mellékletének 1.2.2., 1.3.1., 1.5.1., 1.6, 1.10. pontjaiban az „újonnan

épített, újjáépített vagy 2003. január elsejét követõen elsõ alkalommal üzembe helyezett állattartóhely esetében”

szövegrész.

(6) Az R.

a) 6. §-ában az „állat-élettani” szövegrész helyébe az „állat élettani”,

b) 7. §-a (2) bekezdésében a „jóllétének” szövegrész helyébe a „jólétének”,

c) 9. §-a (3) bekezdésében a „jóllétére” szövegrész helyébe a „jólétére”,

d) 1. számú melléklete 14. pontjában az „ivóvizet” szövegrész helyébe „itatóvizet”,

e) 3. számú melléklete 6. pontjának 6.3. alpontjában az „egy fészekre hét” szövegrész helyébe az „egy fészekre

legfeljebb hét”,

f) 3. számú melléklete 8. pontjának 8.2. alpontjának b) pontjában a „valamennyi esetben, összeadva 2 méter”

szövegrész helyébe az „összeadva legalább 2 méter”,

g) 3. számú melléklete 12. pontjában a „megismerhessék” szövegrész helyébe a „szemrevételezhessék”,
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h) 4. számú mellékletének 3. pontjában szereplõ táblázat harmadik sorának elsõ oszlopában a „Tépett liba”

szövegrész helyébe a „Letollazott liba”,

i) 4. számú mellékletének 4. pontjában az „ivóvíz” szövegrész helyébe az „itatóvíz”,

j) 6. számú mellékletének 5. pontjában a „(krotáliázás)” szövegrész helyébe „(szárnykrotáliázás)”

szövegrész lép.

12. § (1) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 2007/43/EK irányelve (2007. június 28.) a hústermelés céljából tartott csirkék védelmét szolgáló

minimumszabályok megállapításáról,

b) a Tanács 2008/119/EK irányelve (2008. december 18.) a borjak védelmére vonatkozó minimumkövetelmények

megállapításáról,

c) a Tanács 2008/120/EK irányelve (2008. december 18.) a sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények

megállapításáról.

(2) Ez a rendelet a bizonyos állatok tenyésztésével foglalkozó termelõhelyeken végzett vizsgálatok alkalmával történõ

adatgyûjtésre vonatkozó minimumkövetelményekrõl szóló, 2006. november 14-i 2006/778/EK bizottsági határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 178/2009. (XII. 29.) FVM rendelethez

1. Az R. 1. számú mellékletének 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. Borjú: a szarvasmarha (Bos taurus) hat hónapos koráig.”

2. Az R. 1. számú mellékletének 5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5. Valamennyi, a borjak egészsége és jóléte szempontjából lényeges automatikus üzemû vagy mechanikus

mûködésû berendezést legalább naponta egy alkalommal ellenõrizni kell. Az észlelt meghibásodást azonnal meg kell

szüntetni. Ha ez nem lehetséges, addig, amíg a hiba nem szüntethetõ meg, a borjak egészsége és jó közérzete

érdekében meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és olyan alternatív megoldást kell alkalmazni, amely biztosítja

a folyadék- és takarmányellátást és a megfelelõ környezeti állapot fenntartását.”

3. Az R. 1. számú mellékletének 10. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„10. A borjakat lekötni tilos, kivéve a csoportosan tartottakat az etetés idejére, legfeljebb egy órára.

A lekötõrendszereket rendszeresen ellenõrizni kell. A kényelmes rögzítés érdekében el kell végezni a szükséges

utánállítást. A lekötésre használt eszközöknek olyannak kell lenniük, hogy ne okozzanak fulladást vagy sérülést,

valamint elég hosszúnak kell lenniük, hogy a borjú nehézség nélkül lefekhessen, pihenhessen, felkelhessen és saját

magát elláthassa.”

4. Az R. 1. számú mellékletének 16–18. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„16. A borjút a születését követõen haladéktalanul, de minden esetben az élete elsõ hat órájában szarvasmarhától

származó föcstejhez (colostrumhoz) kell juttatni.

17. Minden állattartóhelynek meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

17.1. Borjakat nyolchetes korukig szabad egyedi ketrecben tartani. Az egyedi ketrec hosszúságának legalább a borjak

orrhegytõl ülõgumóig mért testhosszának 1,1-szeresének, szélességének legalább a borjú álló testhelyzetében mért

marmagasságával megegyezõnek kell lennie. Az egyedi borjúketrecek oldalsó határoló elemeinek – a beteg állatok

számára szolgáló izoláló boxok kivételével – biztosítaniuk kell, hogy az állat láthassa fajtársait. A borjakat nyolchetes

korukat követõen egyedi ketrecben csak akkor lehet tartani, ha állatorvos tanúsítja, hogy a borjú egészségi állapota

vagy viselkedése megkívánja, hogy kezelés céljából elkülönítsék. 17.2. Csoportosan tartott borjak számára 150 kg-os

testtömegig legalább 1,5 m2, 150–220 kg-os testtömegig legalább 1,7 m2, 220 kg testtömeg felett legalább 1,8 m2

területet kell biztosítani.

18. A 17. pontban foglaltak nem vonatkoznak:

18.1. az anyjukkal együtt tartott szopósborjak tartására, valamint

18.2. azon állattartóhelyekre, ahol 6 borjúnál kevesebb állatot tartanak.”
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2. számú melléklet a 178/2009. (XII. 29.) FVM rendelethez

„2. számú melléklet a 32/1999. (III. 31.) FVM rendelethez

A sertések tartásának minimális követelményei

1. Általános szabályok

1.1. E melléklet alkalmazásában:

a) sertés: tenyésztés vagy hizlalás céljából tartott különféle korú sertés (Sus scrofa var. domestica),

b) kan: tenyésztésre szánt ivarérett hímivarú sertés,

c) kocasüldõ: ivarérett nõivarú sertés az elsõ fialásig,

d) koca: a nõivarú sertés megnevezése az elsõ fialás után,

e) anyakoca: a nõivarú sertés megnevezése a fialás és a malacok elválasztása közötti idõszakban (szoptató koca),

f) szárazonálló koca: a nõivarú sertés megnevezése a malacok elválasztása és a következõ fialás közötti idõszakban,

g) malac (szopósmalac): a sertés megnevezése születésétõl elválasztásig (utónevelés kezdetéig),

h) utónevelt malac: a sertés megnevezése az elválasztástól tízhetes életkorig,

i) hízó, illetve süldõ: a sertés megnevezése tízhetes kortól vágásig, illetve tenyésztésbe állításig.

1.2.1. A csoportosan tartott minden egyes utónevelt malac és hízó számára – a termékenyített kocasüldõk és a kocák

kivételével – legalább a következõ akadálytalanul használható alapterületet kell biztosítani:

a) 10 kg-nál kisebb élõsúlyú sertések számára 0,15 m2-es,

b) 10 és 20 kg közötti élõsúlyú sertések esetében 0,20 m2-es,

c) 20 és 30 kg közötti élõsúlyú sertések esetében 0,30 m2-es,

d) 30 és 50 kg közötti élõsúlyú sertések esetében 0,40 m2-es,

e) 50 és 85 kg közötti élõsúlyú sertések esetében 0,55 m2-es,

f) 85 és 110 kg közötti élõsúlyú sertések esetében 0,65 m2-es,

g) 110 kg-nál nehezebb állatok esetében 1 m2-es

férõhelynek kell minden egyes állat rendelkezésére állnia.

1.2.2. A termékenyített kocasüldõk, illetve kocák csoportos tartása során újonnan épített, újjáépített vagy 2003. január

elsejét követõen elsõ alkalommal üzembe helyezett állattartóhely esetében minden egyes termékenyített kocasüldõ

számára legalább 1,64 m2, minden egyes koca részére legalább 2,25 m2 akadálytalanul használható alapterületet kell

biztosítani. A 6 egyednél kevesebbet tartalmazó csoport esetén az akadálytalanul használható alapterületet 10%-kal

növelni kell. A 40 vagy ennél több egyedet tartalmazó csoport esetén az akadálytalanul használható alapterület

10%-kal csökkenthetõ.

1.3.1. A padozatfelületnek újonnan épített, újjáépített vagy 2003. január elsejét követõen elsõ alkalommal üzembe helyezett

állattartóhely esetében kell megfelelnie az 1.3.2–1.3.3. pontokban foglaltaknak.

1.3.2. A termékenyített kocasüldõk esetében az 1.2.2. pontban elõírt minimális alapterületbõl egyedenként legalább 0,95 m2

legyen tömör, szilárd padozatfelület, melybõl legfeljebb 15%-ot foglalhatnak el a vízelvezetõ nyílások.

1.3.3. A vemhes koca esetében az 1.2.2. pontban elõírt minimális alapterületbõl egyedenként legalább 1,3 m2 legyen tömör,

szilárd padozatfelület, melybõl legfeljebb 15%-ot foglalhatnak el a vízelvezetõ nyílások.

1.3.4. A betonból készült rácspadozatnak meg kell felelnie az alábbiaknak:

1.3.4.1. A nyílások szélessége malac esetében legfeljebb 11 mm, utónevelt malac esetében legfeljebb 14 mm, hízó esetében

legfeljebb 18 mm, termékenyített kocasüldõ és koca esetében legfeljebb 20 mm lehet.

1.3.4.2. A rács szélességének malac és utónevelt malac esetében legalább 50 mm-nek, hízó, termékenyített kocasüldõ és koca

esetén legalább 80 mm-nek kell lennie.

1.3.5. A padozatnak simának, de csúszásmentesnek kell lennie, és úgy kell megtervezni, kialakítani és karbantartani, hogy ne

okozzon sérülést vagy fájdalmat a sertéseknek. A padozat kialakításának meg kell felelnie a sertések nagyságának és

súlyának, és almozás hiányában szilárd, egyenes és stabil felületet kell képeznie.

1.4.1. Tilos sertést lekötve tartani.

1.4.2. Tilos a kocák és kocasüldõk lekötve tartására szolgáló épület létesítése, valamint az épületek e célból történõ

átalakítása.

1.5.1. A tíznél kevesebb kocát tartó gazdaságok kivételével újonnan épített, újjáépített vagy 2003. január elsejét követõen

elsõ alkalommal üzembe helyezett állattartóhely esetében a kocasüldõket és a kocákat a termékenyítés utáni 4. hét

eltelte utáni naptól 1 héttel az ellés várható idõpontja elõtti napig csoportosan kell tartani. A csoport tartására
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kialakított kutrica oldalfalainak 2,8 m-nél hosszabbnak kell lenniük. Ha egy csoportban kevesebb, mint 6 egyedet

tartanak, a kutrica oldalfalainak 2,4 m-nél hosszabbnak kell lenniük.

1.5.2. A tíznél kevesebb kocát tartó gazdaságokban az állatok az 1.5.1. pontban leírt idõtartam alatt elkülönítve is tarthatók,

ha azok saját rekeszükben kényelmesen meg tudnak fordulni.

1.6. E rendelet elõírásait figyelembe véve újonnan épített, újjáépített vagy 2003. január elsejét követõen elsõ alkalommal

üzembe helyezett állattartóhely esetében a kocasüldõk és kocák számára állandó hozzáférést kell biztosítani

manipulálható anyaghoz, illetve az azzal való játék lehetõségéhez.

1.7. A csoportosan tartott kocasüldõk és kocák takarmányozására olyan rendszert kell alkalmazni, amely a vetélytársak

jelenlétében is lehetõvé teszi minden egyed számára az elegendõ mennyiségû táplálék felvételét.

1.8. Minden szárazonálló vemhes kocának és kocasüldõnek az éhség csillapítására és rágási igényeinek kielégítésére

elegendõ mennyiségû ballaszt- vagy magas rosttartalmú, valamint magas energiatartalmú takarmányt kell biztosítani.

1.9. Azokat, az egyébként csoportosan tartandó sertéseket, amelyek különösen agresszívek, vagy amelyeket más sertések

megtámadtak, illetve amelyek betegek vagy sérültek, ideiglenes jelleggel egyedi kutricában lehet hizlalni.

1.10. Az 1.9. pont szerinti célra alkalmazott egyedi kutrica méreteit újonnan épített, újjáépített vagy 2003. január elsejét

követõen elsõ alkalommal üzembe helyezett állattartóhely esetében úgy kell kialakítani, hogy az állat kényelmesen

megfordulhasson, hacsak ez nem ellentétes az állatorvos erre vonatkozó konkrét utasításával.

1.11. Minden sertést legalább naponta egyszer meg kell etetni. Amennyiben a sertéseket csoportokban, és nem ad libitum

etetik, vagy az állatok egyéni etetését biztosító automatikus mûködtetésû takarmányellátó berendezést alkalmaznak,

minden sertésnek a csoport többi tagjával azonos idõben kell a takarmányhoz jutnia.

1.12. Minden kéthetesnél idõsebb sertés számára elegendõ mennyiségû friss vizet kell biztosítani.

1.13. Az épületnek azon részében, ahol a sertéseket tartják, kerülni kell a 85 dBA vagy ennél nagyobb folyamatos zajszintet.

Kerülni kell az állandó vagy hirtelen zajt.

1.14. A sertések tartására használt épületrészben a fényerõ legalább napi nyolc órán keresztül legalább 40 lux legyen.

1.15. A sertések elhelyezésére használt épületrészt úgy kell kialakítani, hogy biztosítsa

1.15.1. az állatok számára a fizikai értelemben és a hõmérséklet tekintetében egyaránt kényelmes, megfelelõ vízelvezetéssel

ellátott, tiszta fekvõterületet, valamint az épületben tartott valamennyi állat számára az egyidejû lefekvés lehetõségét,

1.15.2. az állatok számára a kényelmes pihenés és felállás lehetõségét,

1.15.3. azt, hogy az állatok – kivéve a kocák és kocasüldõk a fialást megelõzõ utolsó hét folyamán, valamint a fiaztató

kutricában való tartás alatt – fajtársaikat láthassák.

1.16. A sertéseknek biztosítani kell a viselkedésbeli sajátosságaikhoz tartozó magatartásformához (pl. fürkészés, turkálás,

játék) szükséges, elegendõ mennyiségû, egészségükre nem ártalmas anyagot (pl. szalmát, szénát, fát, fûrészport,

gombakomposztot vagy ezek keverékét).

2. A kanok tartásának követelményei

2.1. A kankutrica kialakítása és elhelyezése tegye lehetõvé, hogy a kan abban meg tudjon fordulni, hallhassa, láthassa

a többi állatot, és érezhesse azok szagát.

2.2. Felnõtt kan számára legalább 6 m2 akadálytalanul használható alapterületet kell biztosítani.

2.3. Amennyiben a természetes fedeztetést a kankutricában végzik, a kan számára legalább 10 m2 akadálytalanul

használható alapterületet kell biztosítani.

2.4. A kankutrica búgató része nem lehet rácspadozatú.

3. A kocák és a kocasüldõk tartásának követelményei

3.1. Csoportos tartás esetén meg kell tenni minden szükséges intézkedést az agresszív magatartás visszaszorítására.

3.2. A fialás várható idõpontja elõtt egy héttel a kocákat a fiaztató kutricába kell telepíteni, hogy elegendõ ideje legyen

az állatoknak a kutricához hozzászokni.

3.3. Amennyiben szükséges, a vemhes kocákat és kocasüldõket a külsõ és a belsõ élõsködõk ellen egyaránt kezelni kell.

Fiaztató kutricába telepítés elõtt az állat teljes testfelületét alaposan meg kell tisztítani.

3.4. A fekvõhelynek tisztának, megfelelõ vízelvezetésûnek és kényelmesnek kell lennie. A várható fialás elõtti héten a kocák

és kocasüldõk számára biztosítani kell megfelelõ és elegendõ alomanyagot, kivéve, ha a létesítményben alkalmazott

hígtrágyakezelõ rendszer technikailag azt nem teszi lehetõvé.

3.5. A koca, illetve kocasüldõ részére fialáskor olyan szabad területet kell kialakítani, amely lehetõvé teszi a zavartalan

fialást és a fialásban történõ segítségnyújtást.

3.6. A fiaztatókutricában gondoskodni kell a malacok védelmérõl (pl. malacmentõ rács, malacvédõ korlát elhelyezésével).
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4. A szopósmalacok tartásának követelményei

4.1. A malacok számára olyan szilárd padozatú vagy szõnyeggel borított, szalmával vagy egyéb erre alkalmas anyaggal

almozott fekvõhelyet kell biztosítani, amely lehetõvé teszi az összes malac egyidejû pihenését.

4.2. A fiaztató ketrecekben elégséges helyet kell biztosítani ahhoz, hogy a malacok akadálytalanul szophassanak.

4.3. A malacokat 28 napos koruk elõtt csak abban az esetben szabad elválasztani, ha a koca vagy a malacok egészsége vagy

jóléte veszélyeztetett.

4.4. A malacokat az 4.3. pontban megadottnál akár hét nappal korábban is el lehet választani, ha azokat olyan, kifejezetten

az erre a célra kialakított épületbe telepítik,

4.4.1. amelyet az újabb csoport betelepítése elõtt kiürített állapotban kitakarítottak és fertõtlenítettek,

4.4.2. amely a különbözõ betegségek malacokra történõ átterjedésének minimálisra csökkentése érdekében megfelelõen

elkülönített a kocák tartására szolgáló épületektõl.

4.5. A farokrágás és egyéb rossz viselkedési szokások megelõzése érdekében az állattartás környezeti sajátosságainak és

a telepítés sûrûségének figyelembevételével a nem megfelelõ környezeti feltételek vagy tartástechnológia

megváltoztatására irányuló intézkedéseket kell tenni.

4.5.1. Sem a farokkurtítás, sem a szegletfogak lecsípése nem lehet automatikus, rutinszerû tevékenység. Ezeket

a mûveleteket csak abban az esetben szabad elvégezni, ha egyértelmûvé válik és bizonyítékkal alátámasztható, hogy

a kocák csecsbimbója e nélkül sérül, vagy a malacok egymás fülét, farkát rágják, sértik.

4.5.2. A hétnapos kor alatti malacok esetében a farokkurtítást és a szegletfogak lecsípését csak állatorvos vagy állatorvos

irányításával és felügyeletével cselekvõ, megfelelõ állategészségügyi ismerettel és gyakorlati tapasztalattal

rendelkezõ személy végezheti.

4.5.3. A hétnaposnál idõsebb malacok ivartalanítását és farokkurtítását csak érzéstelenítés vagy tartós fájdalomcsillapítás

mellett kizárólag állatorvos végezheti.

5. Az utónevelt malacok és a hízók tartásának követelményei

5.1. Az állatok csoportos tartása esetében meg kell tenni minden szükséges intézkedést a szokványosnak tekinthetõ

magatartáson túlmenõ harc megelõzésére.

5.2. A csoportos tartásnál lehetõség szerint korlátozni kell a különbözõ csoportok között az állatok áthelyezését. Ha

egymást nem ismerõ egyedek egy csoportba helyezésére van szükség, akkor azt a lehetõ legkorábban, lehetõség

szerint az elválasztás elõtt vagy legfeljebb egy héttel az elválasztás után kell megtenni. Az egyedek átcsoportosítása

esetén az állatok számára megfelelõ menekülési és rejtõzési lehetõséget kell biztosítani a többi sertés elõl.

5.3. Súlyos harcok, valamint annak látható nyomainak felfedezése esetén haladéktalanul fel kell deríteni az arra vezetõ

okokat, valamint meg kell tenni minden szükséges lépést annak megszüntetésére (pl. bõséges szalmáról vagy az állat

érdeklõdését felkeltõ, fürkészésre alkalmas anyagról kell gondoskodni). A különösen veszélyeztetett vagy agresszív

egyedeket el kell különíteni a csoporttól.

5.4. Az egyedek különbözõ csoportok között történõ áthelyezésénél nyugtatószereket csak rendkívüli esetben és

állatorvos szakvéleménye alapján lehet alkalmazni.”

3. számú melléklet a 178/2009. (XII. 29.) FVM rendelethez

1. Az R. 3. számú melléklete a következõ 2.1. ponttal egészül ki:

„2.1. Ketreces tojótyúktartás során tilos fel nem javított ketrecet üzemben tartani.”

2. Az R. 3. számú mellékletének 9. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„9. A tojók tartásánál csak olyan fel nem javított ketreces rendszereket szabad alkalmazni, amelyek megfelelnek

a következõ elõírásoknak:

9.1. a tojók számára legalább 550 cm2 szabadon használható ketrec-alapterületet kell biztosítani, amelynek

a meghatározásánál a méréseket vízszintesen kell elvégezni, a takarmányveszteség mérséklésére kialakított magas

peremeket nem számítva, amennyiben azok a tojók mozgáslehetõségeit gátolják,

9.2. a ketrec szabad belmagasságának – a ketrec területének legalább 65%-án- el kell érnie a 40 cm-t, de az sehol sem

lehet 35 cm-nél kevesebb,

9.3. a ketrec padozatát úgy kell kialakítani, hogy az állatok mindkét lábának mindegyik elõrenézõ karmát megfelelõen

megtámassza,
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9.4. a ketrecpadló lejtése legfeljebb 14%-os lehet; azoknál a padozatoknál, ahol nem négyszögletes dróthálót

használnak, a kerületi fõállatorvos engedélyezhet meredekebb lejtést,

9.5. akadály nélkül használható etetõvályúról kell gondoskodni,

9.6. az egy tojóra esõ etetõhossznak és a vályús itató hosszának egyaránt 10–10 cm-nek kell lennie, a szelepes vagy

csészés itató esetén minden ketrecben legalább két itatóhelynek elérhetõnek kell lennie,

9.7. a ketreceket megfelelõ karomkoptató eszközökkel kell felszerelni.”

3. Az R. 3. számú mellékletének 11. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„11. A tojótyúkoknál alkalmazott tartási rendszer csak akkor lehet két- vagy többszintes, ha megfelelõ berendezésekkel

vagy intézkedésekkel a tojók ellenõrzése minden szinten lehetséges, valamint azok eltávolítása nem okoz

nehézséget.”

4. Az R. 3. számú mellékletének 14–20. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„14. Az elhullott egyedeket minden nap, az ürüléket pedig szükség szerint el kell távolítani.

15. Tilos a tojásrakás megszüntetése vagy a vedlés mesterséges kiváltása érdekében az itatóvizet, a takarmányt,

a fényt teljesen elvonni.

16. A zajszintet minimálisra kell csökkenteni. Kerülendõ a hirtelen vagy állandó zaj. A szellõztetõ, etetõ és más

berendezéseket úgy kell megtervezni, elhelyezni, mûködtetni és fenntartani, hogy azok a lehetõ legkisebb zajt

okozzák.

17. Az épületek, berendezések és szerszámok azon részeit, melyek kapcsolatba kerülnek az állatokkal, rendszeresen

tisztítani és fertõtleníteni kell, és ezt minden kitelepítés után, az új egyedek érkezése elõtt is meg kell tenni.

A betelepített ketrecek külsõ felületeit és minden berendezést tisztán kell tartani.

18. A ketreceket megfelelõ szökésmegelõzõ rendszerrel kell felszerelni.

19. A ketrecek ajtaját úgy kell megtervezni, és annak olyan szélesnek kell lennie, hogy egy kifejlett tojótyúk kivétele ne

okozzon annak felesleges szenvedést vagy maradandó károsodást.

20. A tojótyúkok mindennemû csonkítása tilos, kivételt képez a tollcsipkedés és kannibalizmus megelõzése

érdekében végzett csõrkurtítás, amennyiben azt tojásrakásra szánt 10 naposnál nem idõsebb csibéken, állatorvos

vagy állatorvos irányításával és felügyeletével cselekvõ, megfelelõ állategészségügyi ismerettel és gyakorlati

tapasztalattal rendelkezõ személy végzi.”

4. számú melléklet a 178/2009. (XII. 29.) FVM rendelethez

1. Az R. 4. számú mellékletének 1–2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. Az alábbi rendelkezések a hízott máj – a házi lúd (Anser anser var. domestica), a házi kacsa (Anas platyrynchos var.

domestica), a pézsmaréce (Cairina moschata var. domestica), valamint keresztezõdésük, a mulárd-kacsa élettani,

étkezési szokásaira jellemzõ jó étvágyára és falánkságra alapozott – kíméletes töméses, hizlalásos elõállítására

vonatkoznak.

2. A töméses hizlalás olyan speciális tevékenység, amelyhez megfelelõ szaktudással kell rendelkezni, ezért a liba- és

kacsatömést megfelelõ tapasztalattal és jártassággal rendelkezõ, valamint a 11. § (2) bekezdése szerinti ismeretekkel

rendelkezõ személyek végezhetik.”

2. Az R. 4. számú mellékletének 5–6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5. A takarmányt és az itatóvizet mennyiségben és idõben – különösen az utónevelési idõszakban – úgy kell

megállapítani, hogy a tömés idõszakára az állatok a szervezetet megterhelõ nagyobb takarmányadagok befogadását

minél kisebb nehézséggel tudják elviselni. A takarmány begybe juttatására használt csõ átmérõje legfeljebb 22 mm

lehet. A csõ kizárólag gumiból, vagy hasonló rugalmas anyagból készülhet.

6. Az elsõ tömés elõtt az állatokat legalább tizenkét órán keresztül pihentetni kell.”

3. Az R. 4. számú mellékletének 9. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„9. Mind a mélyalmos, mind a rácspadozaton való tartás elfogadható. Mélyalmos tartásnál rendszeres felülalmozással

biztosítani kell az állatok számára a száraz pihenõhelyet. A rácspadozat anyaga mûanyag, vagy más, mûanyag

bevonatú anyag lehet.”
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4. Az R. 4. számú mellékletének 12. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„12. Az állatok rakodását kíméletesen, csak arra betanított és gyakorlatot szerzett személyekkel kell elvégeztetni.

Az állatok szállítása során – a stressz, a sérülésveszély, az elhullási veszteség csökkentése érdekében – az évszak és

az idõjárás figyelembevételével gondosan kell megválasztani a szállításra legalkalmasabb napszakot.”

5. számú melléklet a 178/2009. (XII. 29.) FVM rendelethez

„5. számú melléklet a 32/1999. (III. 31.) FVM rendelethez

A tollszedés szabályai

1.1. Tollszedés, tollazás, letollazás: Az érett tollak kíméletes, fájdalommentes és szakszerû eltávolítása.

1.2. Az alábbi rendelkezések mindazon házi ludak (Anser anser var. domestica) tollszedésére vonatkoznak – az állatok

fajtájától, hasznosítási irányától, korától, ivarától függetlenül –, amelyeket élõ állapotban, tollszedésre hasznosítanak.

2. A tollszedés szabályai a következõk:

2.1. az állatokat csak akkor szabad tollazni, amikor a toll teljesen érett,

2.2. a tollazást meleg, száraz idõben kell végezni, hogy utána az állat ne fázzon meg, és amennyiben az idõjárási viszonyok

indokolják, a libákat a szedés után védett, meleg helyen kell tartani,

2.3. a tollazás elõtti napon az állatokat lehetõség szerint meg kell fürdetni, úsztatni, majd a szedés idõpontjáig frissen

almozott, tiszta ólban kell tartani,

2.4. nem szabad tollazást végezni, amikor az állatok tolla nedves,

2.5. az állatokat – a tollszedés elõtti egy héttõl kezdõdõen a tollszedést követõ második hét végéig – ad libitum kell

takarmányozni,

2.6. tollazáskor a tollat – a bõr sérülésének megakadályozása érdekében – a legkisebb ellenállás irányában, a toll könnyed

eltávolításához megfelelõ erõvel szükséges kihúzni,

2.7. az állatokról kemény gerincû (szárny- és farok-) tollat szedni tilos, a testtollak szedésekor ügyelni kell arra, hogy annyi

toll maradjon az állat testén, amennyi a szárnyakat megtartja, illetve annyi pehely maradjon, amennyi a hõháztartás

fenntartását biztosítja.

3. A ludaknak a megfelelõ méretû kifutó mellett a kedvezõtlen idõjárási hatások megelõzése érdekében legalább

a tollazás elõtti második naptól a tollazás utáni tizennegyedik napig világos, jól szellõzõ istállót kell biztosítani.

4. A ludak tollazása folyamán törekedni kell arra, hogy az stresszmentesen történjen. Az állatokat vitaminok és

takarmánykiegészítõk adásával kell segíteni a tollszedéssel járó stressz károsodásmentes elviselésében.

5. A tollszedés évszakhoz kötött, csak akkor végezhetõ, ha a napi átlaghõmérséklet legalább 15 °C, illetve ha a napi

legalacsonyabb hõmérséklet meghaladja a 6 °C-ot.

6. Élõ állat tollának szedése csak az élettanilag is bekövetkezõ tollváltások (vedlések) alkalmával, és csak a vonatkozó

elõírások figyelembevételével végezhetõ el. A növendékek az elsõ tollazástól számított 6 hét múlva újra szedhetõk.

A nevelési körülményektõl és az idõjárástól függõen a növendékludak a második szedéstõl számított 6 hét múlva

harmadszor is megszedhetõk. A kifejlett törzsludakat a mindenkori tojástermelési idõszak után szabad elõször tollazni,

további tollazásuk a növendéknél leírtakkal megegyezõen végezhetõ.

7. A tollérettség pontos idejének megállapítása érdekében a vedlés kezdetén a mell, az oldal és a hát tájékán

próbaszedéseket kell végezni. A tenyészállatoknál a tojástermelési periódus végén sûríteni kell a próbaszedéseket.

A törzsállomány tollazásonkénti csoportosítása és ennek megtartása esetén elegendõ az elsõ csoport optimális

tollazási állapotát meghatározni és a többit ehhez igazítani.

8. Érett a toll abban az esetben, amikor a tollcséve és a tolltüszõ közötti kapcsolat teljesen fellazult, ezáltal a tollak

akadálytalanul, fájdalomokozás nélkül kihúzhatók a tollpapillákból és a toll vége erõteljesen elszarusodott, a toll
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táplálása teljes mértékben megszûnt, az holt szaruképzõdménnyé vált. A toll beérésekor, a vedlés megindulásának

jeleként az állatok által használt területen (istállóban, kifutóban, legelõn) megjelennek az elhullatott tollak. Ilyenkor

kell a toll érettségét ellenõrizni és a fenti szempontok meglétekor lehet a tollazást elkezdeni.

9. A tollszedést megelõzõen és a tollszedés során különösen nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy az állatok zavarása

minél kisebb mértékû legyen. Ennek érdekében a ludak tollszedéséhez nyugodt helyzetet kell teremteni.

10. Az állatok befogásához megfelelõ, néhány lúd elkerítésére alkalmas befogórácsot kell használni, és a ludakat

nyakuknál kell megfogni. A légcsövet nem szabad elszorítani, ezért a nyakuknál fogott ludakat felemelni tilos. Ezen

túlmenõen a következõ szabályokat kell követni:

10.1. a ludakat felemelni csak az állat súlyát alulról megtartva szabad,

10.2. tilos a ludak szárnyait összekötözni, keresztezni, vagy a ludakat összekötött lábaiknál fogva felfüggeszteni.

11. A ludakat tollazó személynek kerülnie kell minden fájdalom vagy sérülés okozását. A tollat és a pehelytollat mindig kis

csomókba fogva kell kihúzni, az új tollkezdeményeket nem szabad kiszakítani. Nedves kézzel ludat tollazni tilos.

12. Tollazáskor toll kizárólag a test mell-, has- és hátoldali részeirõl szedhetõ. Nem szabad szedni a nyelõcsõtágulatot

borító tollazatot, illetve a szárnytollakat, a faroktollakat és a szárnytartó, ún. párnatollakat. A pehelytollakat csak

ritkítani szabad.

13. A tollszedést csak arra betanított és gyakorlatot szerzett személyek végezhetik. Az állatok egészségének megõrzése

érdekében:

13.1. a tollazás során esetlegesen elõforduló bõrsérüléseket állatorvos által erre a célra javasolt állatgyógyászati

készítményekkel kell kezelni, és az állatot nyugalma, gyógyulása érdekében el kell különíteni,

13.2. a stressz vagy egyéb tényezõk miatt nehezen tollazható egyedeknél a tollszedést mellõzni kell,

13.3. a betegségek megelõzése céljából a tollazók csak frissen mosott, tiszta, fertõtlenített ruházattal és lábbelivel

léphetnek be a tollazó helyiségbe, valamint ügyelni kell a tollazók személyi higiénéjére is,

13.4. a tollszedés helyének tisztaságára gondot kell fordítani.

14. A próbaszedésekrõl és a tollazásokról (az állomány azonosítójáról, a tollazás idejérõl, a tollazott állatok számáról)

az állattartónak nyilvántartást kell vezetnie, amelyet legalább öt évig meg kell õrizni.”

6. számú melléklet a 178/2009. (XII. 29.) FVM rendelethez

1. Az R. 6. számú mellékletének bevezetõ szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az érzéstelenítés nélkül végezhetõ beavatkozásokat csak állatorvos vagy állatorvos irányításával és felügyeletével

cselekvõ, megfelelõ állategészségügyi ismerettel és gyakorlati tapasztalattal rendelkezõ személy végezheti. Minden

lehetséges módon csökkenteni kell az elkerülhetetlen fájdalom hatását.”

2. Az R. 6. számú mellékletének 1. pontja helyébe a következõ szövegrész lép:

„1. Ló, szamár, öszvér esetében:

vérvétel, fogreszelés, szondázás, rektális vizsgálat, vakbél szúrcsapolás, vértelen szülészeti segítségnyújtás, egyedi

jelölés.”

3. Az R. 6. számú mellékletének 6. pontja helyébe a következõ szövegrész lép:

„6. Strucc és emu esetében:

vérvétel, krotáliázás.”

4. Az R. 6. számú melléklete a következõ 7–9. pontokkal egészül ki:

„7. Nyúl esetében:

Fülszámozás (fülkrotáliázás), fültetoválás.

8. Csincsilla esetében: krotáliázás, fültetoválás.

9. Ezüstróka és sarki róka esetében:

fültetoválás.”
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7. számú melléklet a 178/2009. (XII. 29.) FVM rendelethez

„7. számú melléklet a 32/1999. (III. 31.) FVM rendelethez

A hústermelés céljából tartott csirkék tartásának minimális követelményei

1. Általános szabályok

1.1. E melléklet elõírásait a hústermelés céljából tartott csirkékre kell alkalmazni.

1.2. E melléklet elõírásait nem kell alkalmazni

a) a kevesebb mint 500 csirkét tartó gazdaságokra;

b) a kizárólag tenyészállat-állományokat tartó gazdaságokra;

c) a keltetõállomásokra;

d) a baromfira vonatkozó egyes forgalmazási elõírásokról szóló 1906/90/EGK rendelet végrehajtása részletes

szabályainak bevezetésérõl szóló, 1991. június 5-i 1538/91/EGK bizottsági rendelet IV. mellékletének b), c), d) és

e) pontja szerinti külterjes zárt tartású és szabadtartású csirkékre;

e) az ökológiai termelésrõl és az ökológiai termékek címkézésérõl és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül

helyezésérõl szóló, 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendeletnek megfelelõen, ökológiai módszerekkel

tenyésztett csirkékre.

1.3. E melléklet elõírásait a tenyész- és hízóállományok tartásával egyaránt foglalkozó gazdaságokban csak

a hízóállományokra kell alkalmazni.

1.4. E melléklet alkalmazásában:

a) csirke: a Gallus gallus fajhoz tartozó azon állat, amelyet hústermelés céljából tartanak;

b) gazdaság: olyan termelési hely, ahol csirkéket tartanak;

c) ól: a gazdaság azon épülete, ahol csirkeállományt tartanak;

d) hasznosítható terület: az ól alommal ellátott területe, amely a csirkék számára bármikor hozzáférhetõ;

e) állománysûrûség: az egyszerre egy ólban található csirkéknek a hasznosítható terület egy négyzetméterére esõ

élõsúlya;

f) állomány: a gazdaság egy óljában egyszerre megtalálható csirkék összessége;

g) napi elhullási arány: adott napon az adott ólban elpusztult csirkék – ideértve a betegség miatt vagy egyéb okból

kiselejtezett csirkéket is – számának és adott napon az adott ólban található csirkék számának a hányadosa,

százzal szorozva;

h) összesített napi elhullási arány: a gazdaság óljaiban tapasztalt napi elhullási arányok százalékban kifejezett

összesített értéke.

1.5. Az MgSzH Központ a helyes állattartási gyakorlatra vonatkozó útmutatót dolgoz ki az állattartók részére, amely

az ebben a mellékletben lefektetett követelményeknek való megfeleléssel kapcsolatos iránymutatásokat tartalmazza.

2. A csirketartás minimális követelményei

2.1. A gazdaságban vagy a gazdaság óljában az állománysûrûség értéke nem haladhatja meg a 33 kg/m2-t, a teljes nevelési

ciklus alatt.

2.2. Az itatókat úgy kell elhelyezni és üzemben tartani, hogy a víz a lehetõ legkisebb mértékben csorduljon ki.

2.3. A takarmány folyamatosan vagy adagolva álljon a csirkék rendelkezésére. A takarmányt megvonni a várható vágás

idõpontja elõtt legfeljebb 12 órával lehet.

2.4. A csirkéket száraz, felszínén morzsalékos, puha almon kell tartani.

2.5. A túlfûtés elkerülése, valamint a túlzott nyirkosság megszüntetése érdekében a szellõzésnek – szükség esetén

fûtõrendszerek használatával kombinálva – az állatok jóléte szempontjából kielégítõnek kell lennie.

2.6. A zajszintet a lehetõ legalacsonyabbra kell csökkenteni. A berendezéseket úgy kell kialakítani, elhelyezni, mûködtetni

és karbantartani, hogy azok a lehetõ legkisebb zajjal üzemeljenek.

2.7. A megvilágításnak az állatok szemmagasságában mérve legalább 20 lux fényerejûnek kell lennie, a hasznosítható

terület legalább 80%-án. A megvilágítás szintjének ideiglenes csökkentése megengedhetõ, ha ez az állatorvos szerint

szükséges.

2.8. A csirkék épületben való elhelyezésétõl számított 7 napon belül olyan 24 órás ritmust követõ megvilágítást kell

alkalmazni, amely összesen legalább napi 6 órányi sötét idõszakot foglal magában. A sötét idõszakok közül egynek

megszakítás nélkül legalább 4 órán át kell tartania, melyben nincsenek félhomályos idõszakok. A vágás várható

idõpontja elõtt 3 nappal ezen megvilágítási mód alkalmazásával fel lehet hagyni.
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2.9. A gazdaságban tartott valamennyi csirkét naponta legalább kétszer ellenõrizni kell. Az ellenõrzések során különleges

figyelmet kell fordítani az állatok jólétének, illetve egészségének romlására utaló jelekre.

2.10. Azokat a csirkéket, amelyek súlyosan sérültek vagy egészségügyi rendellenesség egyértelmû jeleit mutatják,

megfelelõ kezelésben kell részesíteni, vagy azonnal le kell ölni. Minden szükséges esetben fel kell venni a kapcsolatot

állatorvossal.

2.11. Az épületek, berendezések vagy eszközök azon részeit, amelyekkel a csirkék érintkeznek, az ól teljes kiürítését

követõen minden alkalommal – még az új állomány betelepítése elõtt – alaposan meg kell tisztítani és fertõtleníteni,

valamint az almot teljes egészében el kell távolítani, és új, tiszta almot kell biztosítani.

2.12. Az állattartónak a gazdaság minden óljáról nyilvántartást kell vezetnie az alábbiakat feltüntetésével:

a) a betelepített csirkék száma;

b) a hasznosítható terület;

c) a betelepített hibrid vagy fajta, amennyiben ismert;

d) az egyes ellenõrzések során elhullottan talált szárnyasok száma az okok megjelölésével, amennyiben ezek

ismertek; valamint a 2.10. pont szerint szükségszerûen leölt szárnyasok száma;

e) az értékesítésre szánt vagy levágásra küldött csirkék eltávolítása után az állományban maradó csirkék száma.

2.13. A 2.12. pontban elõírt nyilvántartásokat legalább három évig meg kell õrizni.

2.14. Hústermelés céljából tartott csirkén tilos minden olyan nem gyógyászati vagy diagnosztikai célból végzett mûtéti

beavatkozást végezni, amely a test érzékeny részének sérülését vagy elvesztését, vagy a csontszerkezet módosítását

eredményezi.

2.15. A 2.14. pontban elõírt tilalom nem vonatkozik

a) a csõrkurtításra, amennyiben tíznaposnál fiatalabb csirkéken végzik, és a tollcsipkedés és a kannibalizmus

megelõzésére szolgáló egyéb intézkedések nem jártak eredménnyel, valamint állatorvos vagy állatorvos

irányításával és felügyeletével cselekvõ, megfelelõ állategészségügyi ismerettel és gyakorlati tapasztalattal

rendelkezõ személy végzi,

b) a csirkék ivartalanítására, amennyiben állatorvos vagy állatorvos irányításával és felügyeletével cselekvõ,

megfelelõ állategészségügyi ismerettel és gyakorlati tapasztalattal rendelkezõ személy végzi.

3. Az állománysûrûség növelésének feltételei

3.1. A gazdaságban vagy a gazdaság óljában az állománysûrûség teljes nevelési ciklusra vonatkozó legmagasabb értéke

legfeljebb 39 kg/m2-ig emelhetõ, amennyiben az állattartó megfelel a 3.2., 3.3., 3.4. pontokban meghatározott

követelményeknek.

3.2. Az állattartó az állomány ólban való elhelyezését megelõzõen legalább 15 nappal tájékoztatja a kerületi hivatalt

az állománysûrûséggel kapcsolatos változtatási szándékáról, az állománysûrûség kívánt értékét pontosan megjelölve.

Ha a kerületi hivatal kéri, az értesítést olyan dokumentumnak kell kísérnie, amely összefoglalja a 3.3. pont szerint

szükséges dokumentáció tartalmát képezõ információkat.

3.3. Az állattartónak a termelési rendszert részletesen leíró, folyamatosan rendelkezésre álló dokumentációcsomagot kell

tartania az ólban.

3.3.1. A dokumentációnak tartalmaznia kell az ólnak és berendezéseinek az alábbi technikai adatait:

a) az ól tervrajza, beleértve a csirkék által hasznosítható terület méreteit;

b) a szellõzõ-, és adott esetben hûtõ- és fûtõrendszer, beleértve azok elhelyezkedését; szellõzési terv, amely

részletezi a levegõminõség olyan paramétereit, mint például. a légáramlás, a légsebesség és léghõmérséklet;

c) etetõ- és itatórendszerek és azok elhelyezkedése;

d) riasztóberendezések és tartalék berendezések az állatok egészségéhez és jólétéhez elengedhetetlen automatikus

vagy mechanikus berendezések üzemzavara esetére;

e) a padozat típusa és az általában használt alom.

3.3.2. A dokumentációt naprakészen kell tartani, különösen a szellõzõrendszer és a riasztóberendezés mûszaki ellenõrzése

tekintetében. Az ólban, berendezéseiben vagy az alkalmazott eljárásokban bekövetkezõ bármilyen változást, amely

hatással lehet az állatok jólétére, az állattartónak késedelem nélkül közölnie kell a kerületi hivatallal.

3.4. Az állattartó biztosítja, hogy a gazdaság minden egyes ólja fel legyen szerelve olyan szellõzõ-, és szükség esetén fûtõ-

és hûtõrendszerrel, amelyet úgy terveztek meg, alakítottak ki és mûködtetnek, hogy

a) a csirkék fejmagasságában mérve az ammónia (NH3) koncentrációja ne haladja meg a 20 mg/kg-ot és

a szén-dioxid (CO2) koncentrációja ne haladja meg a 3000 mg/kg-ot;
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b) árnyékban mért 30 °C feletti külsõ hõmérséklet esetén a belsõ hõmérséklet legfeljebb 3 °C-kal haladja meg a külsõ

hõmérsékletet;

c) 10 °C alatti külsõ hõmérséklet esetén az ólban 48 órán keresztül mért átlagos relatív páratartalom ne haladja meg

a 70%-ot.

3.5. A gazdaságban vagy a gazdaság óljában az állománysûrûség teljes nevelési ciklusra vonatkozó legmagasabb értéke

további legfeljebb 3 kg/m2-rel, 42 kg/m2-ig emelhetõ, amennyiben a 3.2., 3.3., 3.4. pontokban meghatározott

követelmények teljesítésén túl

a) az utóbbi két évben a gazdaság hatósági ellenõrzése során nem került megállapításra e melléklet elõírásaival

kapcsolatos hiányosság;

b) az állattartó által végzett ellenõrzés az MgSzH Központ által összeállított helyes állattartási gyakorlatra vonatkozó

útmutató szerint történik;

c) az adott ólban az utolsó legalább hét egymást követõ, ellenõrzött állományban az elhullási arány százalékos

értéke nem haladta meg az alábbi értéket: az állomány napokban megadott várható vágási életkorának és

0,06-nak a szorzata +1.

3.6. Amennyiben az utóbbi két évben a kerületi hivatal nem végzett ellenõrzést a gazdaságban, a 3.5. pont a) alpontjában

írt követelménynek való megfeleléshez hatósági ellenõrzést kell végezni.

3.7. A kerületi hivatal határozhat úgy, hogy a 3.5. pont c) alpontjától eltekintve is 42 kg/m2-ig növelhetõ az állománysûrûség,

amennyiben az állattartó kielégítõ szakmai magyarázattal szolgált a magasabb összesített napi elhullási arány rendkívüli

jellegét illetõen, vagy ha bizonyította, hogy az okok a saját tevékenységi és felelõsségi körén kívül esnek.

4. Hatósági ellenõrzés és nyomon követés a vágóhídon

4.1. A 33 kg/m2-t meghaladó állománysûrûség esetében az állományt kísérõ dokumentációnak tartalmaznia kell a napi

elhullási arányt, valamint az állattartó által kiszámított összesített napi elhullási arányt, és a tartott hibrid vagy fajta

megnevezését.

4.2. A 4.1. pontban meghatározott adatokat, valamint az elhullottan érkezett brojlercsirkék számát – a gazdaság és az ól

feltüntetésével – nyilvántartásba kell venni, a kerületi hivatal felügyelete mellett. Az adatok, valamint az összesített

napi elhullási arány megbízhatóságát – a levágott brojlercsirkék számának, valamint a vágóhídra elhullottan érkezett

brojlercsirkék számának figyelembevételével – a kerületi hivatalnak kell ellenõriznie.

4.3. A kerületi hivatalnak az emberi fogyasztásra szánt állati eredetû termékek hatósági ellenõrzésének megszervezésére

vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi

rendelet alapján végzett ellenõrzések keretében értékelnie kell a levágást követõ vizsgálat eredményeit az olyan

egyéb körülmények meghatározása érdekében, amelyek hatással lehetnek az állatjólétre (pl. dermatitisz, élõsködõk,

szisztémás betegségek aránya).

4.4. Amennyiben a 4.1. és 4.2. pontokban szereplõ elhullási arány vagy a 4.3. pontban szereplõ levágást követõ vizsgálat

eredményei és a nem kielégítõ vagy nem elõírásszerû állatjóléti körülmények között egyértelmû összefüggés van,

az állattartónak a kerületi hivatal iránymutatása szerint megfelelõ intézkedéseket kell hoznia a nem kielégítõ állatjóléti

körülmények felszámolása érdekében.”

8. számú melléklet a 178/2009. (XII. 29.) FVM rendelethez

„8. számú melléklet a 32/1999. (III. 31.) FVM rendelethez

A házinyulak nagyüzemi tartásának minimális követelményei

1. Általános szabályok

1.1. E melléklet alkalmazásában:

a) házinyúl: az üregi nyúl háziasított változatának (Oryctolagus cuniculus var. domesticus) hústermelés céljából

tartott egyedei.

b) anyanyúl: nõivarú nyúl elnevezése tenyésztésbevétel (elsõ fedeztetés vagy termékenyítés) után,

c) baknyúl: tenyésztésbe vett hímivarú nyúl,

e) szopósnyúl: a fiatal nyúl elnevezése elválasztásig,

f) választott nyúl: az anyától elválasztott, elkülönítetten nevelt nyúl,

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 194. szám 47919



g) hízónövendék nyúl: elválasztástól a vágási életkor elérésig,

h) tenyésznövendék nyúl: továbbtenyésztés céljára meghagyott nyulak elnevezése elválasztástól tenyésztésbevételig.

1.1.1. E melléklet elõírásait a legalább 120 anyanyulat vagy 1000 hízónyulat magukban foglaló állományokra kell alkalmazni.

1.2. Nyulakat kizárólag beltéri, zárt helységben szabad tartani.

1.3. A tartás helyén a levegõ hõmérsékletének 10 °C és 28 °C között kell lennie. Fialó anyanyulak, szopósnyulak, valamint

hízónövendék nyulak tartási helyén legalább 15 °C-t kell biztosítani.

1.4. Az istállóban a légáramlás-sebessége, a porszint, a relatív páratartalom, a szén-dioxid és az ammónia, valamint

az egyéb gázok koncentrációja olyan mértékû legyen, amely nem káros a nyulakra.

1.5. Gondoskodni kell az állatok igényének megfelelõ megvilágításról, de az erõs fénnyel szemben védelmet kell

biztosítani a számukra. Naponta legalább 8 óra sötét idõszakot kell az állatok számára biztosítani.

1.6. A nyulakat – a hízónövendék nyulak kivételével – 12 hetes korukat követõen egyedileg kell elhelyezni.

A szopósnyulakat anyjukkal együtt kell tartani.

1.7. A ketreceket vagy fülkéket úgy kell kialakítani és folyamatosan karbantartani, hogy azok megrágásuk esetén se

okozhassanak sérülést az állatoknak, valamint az állatok fájdalom- és sérülésmentesen kivehetõk legyenek.

1.8. Lemezes, átláthatatlan oldalfalú ketrecben nyulat tartani – kivéve bakok fedezésekor és ondóvételekor – tilos.

Amennyiben az alkalmazott ketrec- vagy fülketípus lehetõvé teszi, biztosítani kell az állatok számára, hogy fajtársaikat

láthassák.

1.9. A ketrecek padozata úgy legyen kialakítva, hogy az állatok ne érintkezzenek ürülékkel.

1.10. Rácspadozat alkalmazásakor a hosszanti huzalok távolsága nem haladhatja meg a 20 mm-t, a kereszthuzalok

távolsága az 55 mm-t, a dróthuzal átmérõje legalább 2 mm legyen.

1.11. Az állatok új helyre telepítése elõtt a tartási helyeket alaposan ki kell takarítani és fertõtleníteni.

1.12. Az elhullott egyedeket észlelésükkor azonnal el kell távolítani.

2. Az anyanyulak tartásának minimális követelményei

2.1. Az anyanyulak ketrece vagy fülkéje jól átlátható, könnyen ellenõrizhetõ legyen.

2.2. Az anyanyulaknak – az elletõládán kívül – legalább 2300 cm2 területet kell biztosítani. A tartási hely alapjának egyik

oldala sem lehet rövidebb, mint 38 cm, magassága érje el a 30 cm-t.

2.3. Az anyanyulak számára elletõládát kell biztosítani. Az elletõláda mérete legalább 800 cm2, alapjának egyik oldala

legalább 38 cm hosszú legyen.

2.4. Az elletõládát, illetve a fészektálcát a várható fialás elõtt legalább három nappal kell az állatok számára biztosítani,

hogy az anyának elég ideje maradjon a jó minõségû fészek elkészítésére.

2.5. Az anyanyulaknak a fészeképítéshez megfelelõ alomanyagot (pl. faforgácsot) kell biztosítani.

2.6. Az elletõláda búvónyílásának zárhatónak kell lennie.

2.7. Az elletõládát, és a benne levõ szopósnyulakat rendszeresen ellenõrizni kell.

2.8. A szoptató anyanyulak számára folyamatos takarmányellátást kell biztosítani.

2.9. Fémrács padozat alkalmazása esetén legalább 25×40 cm nagyságú, lehetõség szerint perforált pihenõlap biztosítása

szükséges.

3. Baknyulak tartásának minimális követelményei

3.1. A baknyulaknak legalább 2300 cm2 területet kell biztosítani. A tartási hely alapjának egyik oldala sem lehet rövidebb,

mint 38 cm, magassága érje el a 40 cm-t, de legalább olyan magas legyen, hogy fedezéskor és ondóvételkor ne

akadályozza a bakot.

3.2. Fémrács padozat alkalmazása esetén legalább 25×40 cm nagyságú, lehetõség szerint perforált pihenõlap biztosítása

szükséges.

4. Hízónövendék nyulak tartásának minimális követelményei

4.1. A hizlaló ketrecek vagy fülkék legfeljebb háromszintesek lehetnek, az állatok megfelelõ ellenõrizhetõsége érdekében.

4.2. Egy ketrecbe vagy fülkébe legalább két állatot kell telepíteni. Ez alól kivételt képeznek a csoportból kiemelt agresszív

egyedek, melyeket egyesével kell tartani.

4.3. A telepítési sûrûséget úgy kell megválasztani, hogy az a hizlalás végén se haladja meg a 45 kg nyúl/m2-t.

4.4. Minden tíz állatra jutnia kell legalább egy itatószelepnek.

4.5. Nyolc nyúlnál több állat együtt tartása esetén a tartási helyre rágófát kell tenni az agresszív viselkedés mérséklése

érdekében.”
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9. számú melléklet a 178/2009. (XII. 29.) FVM rendelethez

„9. számú melléklet a 32/1999. (III. 31.) FVM rendelethez

A szõrméjükért tenyésztett fajok tartásának és szállításának minimális követelményei

1. Általános szabályok

1.1. E melléklet alkalmazásában:

a) anya: tenyésztetés céljából tartott ivarérett nõivarú prémesállat,

b) bak: tenyésztetés céljából tartott ivarérett hímivarú növényevõ prémesállat,

c) kan: tenyésztetés céljából tartott ivarérett hímivarú húsevõ prémesállat,

d) fióka: fiatal növényevõ prémesállat elválasztásig,

e) kölyök: fiatal húsevõ prémesállat elválasztásig,

f) növendék: prémesállat megnevezése az elválasztástól az elsõ prémérettség eléréséig, vagy tenyésztésbe állításig,

g) prémezendõ állat: a prémjéért tartott kifejlett prémesállat,

h) tenyészállat: tenyésztés céljából tartott kifejlett prémesállat,

i) angóranyúl: az üregi nyúl háziasított, hosszúszõrû változatának (Oryctolagus cuniculus var. domesticus)

szõrméjükért tenyésztett egyede.

1.2. A hosszúfarkú csincsilla (Chinchilla lanigera), az angóranyúl (Oryctolagus cuniculus var. domesticus), a nutria (Myocastor

coypus), mint növényevõ prémesállatok, valamint a prémgörény (Mustela putorius), az amerikai nyérc (Mustela vison),

az ezüstróka (Vulpes vulpes), a sarki róka (Alopex lagopus), mint húsevõ prémesállatok egyedein kívül más fajok

szõrméjükért tenyésztett egyedeit tartani tilos.

1.3. A ketrecet és padozatát úgy kell kialakítani, hogy azok megrágásuk esetén se okozhassanak sérülést az állatoknak,

valamint az állatok fájdalom- és sérülésmentesen kivehetõk legyenek.

1.4. A ketrecek magasságának lehetõvé kell tennie az állatok hátsó lábra állását.

1.5. A ketreceket úgy kell elhelyezni, hogy az állatok láthassák környezetüket, és – az ezüstróka és a sarki róka kivételével –

egymást.

1.6. A ketreceket úgy kell elhelyezni, hogy a szomszédos állatok ne érhessék el egymást.

1.7. Az állatok szállítása kizárólag megfelelõen almozott szállítóládában végezhetõ, melyben az állatokat egyesével kell

elhelyezni, kivéve ha szoptatós anyát szállítanak szaporulatával.

1.8. A szállítóláda méretének lehetõvé kell tennie, hogy az állatok megfordulhassanak benne.

1.9. Vemhes és szoptatós anyának a szállítás során kétszeres férõhelyet kell biztosítani.

1.10. Az elválasztás elõtt álló egyedeket nem szabad anyjuktól tartósan elkülönítve tartani.

2. A hosszúfarkú csincsillák tartásának és szállításának

minimális követelményei

2.1. Csincsillát kizárólag beltéri, zárt helységben szabad tartani.

2.2. A csincsillák elhelyezésére szolgáló épület nyílászáróit megfelelõ védelemmel kell ellátni a rovarok és rágcsálók

bejutásának, valamint huzat kialakulásának a megakadályozására.

2.3. Az épület szellõztetését úgy kell kialakítani, hogy minden évszakban biztosítsa a megfelelõ légcserét. Amennyiben

a mesterséges szellõztetés technikai okokból szünetel, biztosítani kell az épületet természetes úton történõ

szellõzését. Az épületben a légáramlás-sebessége, a porszint, a szén-dioxid és az ammónia, valamint az egyéb gázok

koncentrációja olyan mértékû legyen, amely nem káros az állatokra. A levegõ nedvességtartalma nem haladhatja meg

a 70%-ot.

2.4. A tartás helyén a levegõ hõmérsékletének prémezendõk esetén 10–25 °C, tenyészállatok és növendékek esetén

15–25 °C, fiókák esetén 18–25 °C között kell lennie.

2.5. Gondoskodni kell az állatok igényének megfelelõ természetes vagy mesterséges megvilágításról, naponta legalább

10 óra idõtartamban. A gondozási idõ alatt olyan mértékû megvilágítás szükséges, melynél a gondozó személy

megfelelõen tudja ellenõrizni az állatokat. A munka végeztével a mesterséges megvilágítást csökkenteni kell.

2.6. A ketrec alapterületének kifejlett állatoknál legalább 2000 cm2-nek, növendék állatoknál legalább 1600 cm2-nek kell

lennie, a pihenõpolc alapterületét is beleértve.

A ketrecek minden oldalhosszának legalább 30 cm-nek kell lennie. A ketrec magasságának lehetõvé kell tennie

az állatok hátsó lábra állását, valamint legalább 30 cm-nek kell lennie.
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2.7. A ketrecnek tartalmazni kell etetõt, itatót, szénatartót és homokfürdetõ helyet, valamint egy pihenõpolcot, amelyen

legalább egy állat megpihenhet.

2.8. Rácspadozat alkalmazásakor a hosszanti huzalok távolsága nem haladhatja meg a 20 mm-t, a kereszthuzalok

távolsága az 55 mm-t, a dróthuzal átmérõje legalább 2 mm legyen.

2.9. A ketrecek maximum 4 sorban helyezhetõk el egymáson az állatok zavartalan megfigyelése érdekében.

2.10. A bakok számára legalább 15 cm széles és legalább 15 cm magas bakfolyosót kell biztosítani.

2.11. A gondozásért felelõs személynek minden nap legalább két alkalommal ellenõriznie kell az állatok állapotát.

2.12. Biztosítani kell, hogy megfelelõ takarmány, széna vagy szénapogácsa és itatóvíz folyamatosan az állatok rendelkezésre

álljon.

2.13. Naponta egy alkalommal biztosítani kell az állatok részére a megfelelõ minõségû fürdetõhomokban való fürdés

lehetõségét.

2.14. Az ürülék- és takarmánymaradékot a szükséges gyakorisággal, de alomtálcás tartásnál legalább hetente, taposórácsos

tartásnál legalább havonta egyszer el kell távolítani.

2.15. A csincsillákat farkuknál vagy fülüknél fogva szabad megfogni, majd a gondozó személy karjára ültetve szabad õket

szállítani. Tilos az állatokat farkuknál vagy fülüknél lógatva tartani vagy szállítani.

2.16. Fialás után

2.16.1. alomtálcás tartásnál az almot ki kell cserélni,

2.16.2. taposórácsos tartásnál puha, nedvszívó papírt, valamint a szoptatási idõre fialó sarkot vagy melegedõ lapot kell

a ketrecbe helyezni a megfelelõ hõmérséklet biztosítása érdekében. Ezeknek az eszközöknek könnyen tisztán

tarthatóknak és fertõtleníthetõknek kell lenniük.

2.17. Amennyiben egy ketrec kiürül, az állatokkal érintkezõ ketrecalkatrészeket meg kell tisztítani és fertõtleníteni.

Amennyiben az egész csincsillatartó terem kiürül, úgy az egész termet kell megtisztítani és fertõtleníteni.

2.18. A szállítóláda alapterületének legalább 16×14 cm-nek, magasságának legalább 16 cm-nek kell lennie.

2.19. Csincsillák szállítására kizárólag olyan szállítóeszköz alkalmazható, amely biztosítja, hogy a belsõ hõmérséklet nem

haladja meg a 25 °C-ot.

2.20. A szállítóládákat konténerszerûen kell egymáshoz rögzíteni, úgy, hogy a megfelelõ légcsere a ládák között biztosítva

legyen, de azok szállítás közben ne tudjanak elmozdulni.

2.21. A csincsillák szállításának idõtartama csak abban az esetben haladhatja meg a nyolc órát, ha a szállítóládákban

biztosítva van elegendõ mennyiségû takarmány és itatóvíz, vagy elegendõ mennyiségû friss gyümölcs.

3. Az angóranyulak tartásának és szállításának

minimális követelményei

3.1. Angóranyulat kizárólag beltéri, zárt helységben szabad tartani.

3.2. A tartás helyén a levegõ hõmérsékletének gyapjában lévõ állatok esetén legfeljebb 25 °C-nak, nyírt állomány esetén

legalább 20 °C-nak kell lennie.

3.3. Az istállóban a légáramlás-sebessége, a porszint, a szén-dioxid és az ammónia, valamint az egyéb gázok

koncentrációja olyan mértékû legyen, amely nem káros a nyulakra. A levegõ nedvességtartalma nem haladhatja meg

a 70%-ot.

3.4. Gondoskodni kell az állatok igényének megfelelõ megvilágításról, naponta legalább 10 óra idõtartamban.

3.5. A nyulakat 12 hetes korukat követõen egyedileg kell elhelyezni.

3.6. Az elválasztott nyulakat 12 hetes korukig csoportosan kell tartani, almonként legalább 3000 cm2 férõhelyet biztosítva

számukra.

3.7. Tenyészketrecben tartott kifejlett tenyészállatnak az elletõládán kívül legalább 3000 cm2 területet kell biztosítani.

A tenyészketrec minden oldalának legalább 40 cm hosszúnak kell lennie.

3.8. Tenyészketrecenként megfelelõ méretû elletõládát kell biztosítani, amelyet úgy kell kialakítani, hogy annak

búvónyílása zárható legyen. Az elletõláda egyik oldala sem lehet rövidebb, mint 30 cm.

3.9. A kifejlett prémezendõ állatnak legalább 1500 cm2 területet kell biztosítani. A ketrec minden oldalának legalább 30 cm

hosszúnak kell lennie.

3.10. A ketrecek maximum 3 sorban helyezhetõk el egymáson az állatok zavartalan megfigyelése érdekében.

3.11. A szállítóláda alapterületének legalább 25×35 cm-nek, magasságának legalább 20 cm-nek kell lennie.

4. Egyéb, szõrméjükért tenyésztett fajok tartásának és szállításának minimális követelményei

4.1. Az állatokat a közvetlen napfénytõl védve kell elhelyezni.
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4.2. Az állatok ketreces tartása során a ketrecet a talajtól legalább 60 cm-es magasságba kell helyezni. A ketrec alá olyan

anyagot (pl. fûrészport) kell szórni, amely megköti az ürüléket és könnyen cserélhetõ. Az ürülék- és

takarmánymaradékot a szükséges gyakorisággal, de legalább havonta egyszer el kell távolítani.

4.3. A ketreceket nem szabad egymásra helyezni.

4.4. Ketrecenként – nutria kivételével – megfelelõ méretû búvóládát kell biztosítani.

4.5. Az állatok pároztatásánál – nutria kivételével – felügyeletet kell biztosítani.

4.6. Vemhes nõstények és kölykökkel rendelkezõ nõstényeknek számára az állatok méretéhez igazodó fialóládát, valamint

fészekanyagot kell biztosítani.

4.7. A növendékeket – a nutria kivételével – nem szabad anyjuk mellett hagyni, azokat – lehetõség szerint vegyes ivarúakat

– kettesével kell tartani. A kifejlett állatokat – a nutria kivételével – egyesével kell tartani.

4.8. A nutriát csoportosan kell tartani, kivételt a tenyészállatok egyedi tartása jelenthet.

4.9. A nutria tartása során

4.10.1. a ketrecnek vagy kutricának legalább 2 m2-nek kell lennie, és alapjának egyik oldala sem lehet rövidebb, mint 100 cm,

4.10.2. minden kifejlett állatnak legalább 1 m2, minden fiókákat nevelõ anyaállatnak legalább 1,5 m2, minden elválasztott

kölyöknek legalább 0,5 m2 férõhelyet kell biztosítani,

4.10.3. rágásra alkalmas anyagot kell biztosítani,

4.10.4. az itatóvízen felül biztosítani kell egy vízzel teli medencét, amelynek legalább 30 cm mélynek kell lennie, és alapjának

egyik oldala sem lehet kevesebb, mint 50 cm.

4.11. Amerikai nyérc és prémgörény tartása során:

4.11.1. egy kifejlett állatnak vagy két kölyöknek a búvóládán kívül legalább 2500 cm2 férõhelyet kell biztosítani,

4.11.2. a búvóládának legalább 30×25 cm alapterületûnek kell lennie,

4.11.2. a ketrec magasságának legalább 45 cm-nek kell lennie, és alapjának egyik oldala sem lehet rövidebb, mint 30 cm.

4.12. Az ezüstróka és a sarki róka tartása során

4.12.1. egy kifejlett állatnak vagy két növendéknek a búvóládán kívül legalább 1,2 m2 férõhelyet kell biztosítani,

4.12.2. a ketrec magasságának legalább 60 cm-nek kell lennie,

4.12.3. a ketrec alapjának egyik oldala sem lehet rövidebb, mint 80 cm,

4.12.4. az anyák számára szükséges búvó-, vagy fialóládának legalább 60×60 cm alapterületûnek kell lennie, mely

a vemhesség félidejétõl a kölykök elválasztásáig állhat nyitva,

4.12.5. az anyák, a kanok és a növendékek számára pihenõpolcot kell biztosítani, melynek anyaga merev drótháló, vagy

deszka legyen,

4.12.6. amennyiben a búvóláda a ketrecen belül kerül kialakításra, úgy nem szükséges pihenõpolcot is elhelyezni,

4.12.7. a rókaállományban kialakuló dominanciaviszonyokból adódó problémák elkerülése érdekében a szomszédos anyák

ketrecei közé tömör válaszfalat kell helyezni, vagy a ketrecek között kell a búvóládákat kialakítani.

4.13. A szállítóláda alapterületének nyérc és görény esetében legalább 20×45 cm alapterületûnek és 20 cm magasnak,

ezüstróka, sarki róka és nutria esetében legalább 50×70 cm alapterületûnek és 50 cm magasnak kell lennie.

4.14. Az állatoknak friss vizet kell biztosítani szállításuk teljes idõtartama alatt.”

10. számú melléklet a 178/2009. (XII. 29.) FVM rendelethez

„10. számú melléklet a 32/1999. (III. 31.) FVM rendelethez

Az étkezési célra szánt halak tárolásának és szállításának minimális követelményei

1. Általános szabályok

1.1. E melléklet alkalmazásában:

a) hal: az édesvízi tenyésztett vagy természetes vizeinkben elõforduló vadon élõ halfajok étkezési célra szánt

egyede,

b) mérsékelten érzékeny halfajok: azon édesvízi tenyésztett vagy Magyarország természetes vizeiben elõforduló

vadon élõ halfajok, amelyek a szállítás során fellépõ környezeti változásokra csak mérsékelten érzékenyek. Ezek

a fajok az amur (Ctenopharyngodon idella), a kárászfajok (Carassius spp.), a compó (Tinca tinca), a ponty (Cyprinus

carpio), a busafajok (Hypophthalmichthys spp.), a harcsa (Silurus glanis), a törpeharcsafajok (Ameiurus spp.; Ictalurus

spp.) és az afrikai harcsa (Clarias gariepinus),
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c) érzékeny halfajok: azon édesvízi tenyésztett vagy Magyarország természetes vizeiben elõforduló vadon élõ

halfajok, amelyek a szállítás során fellépõ környezeti változásokra kifejezetten érzékenyek. Ebbe a kategóriába

tartoznak a mérsékelten érzékeny halfajok között fel nem sorolt halfajok.

d) medence: minden olyan eszköz, amelyben halakat a vásárlóknak való felkínálás és értékesítés céljából tárolnak,

beleértve a halszállító tartályt.

1.2. A halak tárolása, rakodása és szállítása során olyan technológiákat kell alkalmazni, amely biztosítja, hogy az állatok ne

sérüljenek.

1.3. A halak mozgatása során a velük érintkezõ eltérõ hõmérsékletû víztestek hõmérsékletkülönbsége legfeljebb 4 °C lehet.

1.4. Tárolni csak az egészséges halakat szabad. A sérült halakat haladéktalanul le kell ölni.

1.5. Étkezési célra szánt halakat levágásuk elõtt minden esetben kábítani kell.

1.6. Halak kábítására, illetve leölésére alkalmazható módszerek:

a) fejtetõre mért ütés,

b) elektromos vízfürdõ.

2. A halak medencében tárolásának minimális követelményei

2.1. A medencében tárolt halak tárolására szolgáló víztestet kötelezõ átfolyó vízzel vagy vízvisszaforgatással folyamatosan

frissíteni. A víz be- és kiáramlását úgy kell szabályozni, hogy az oxigéndús víz a medence minden részében

elkeveredjen. Az oxigénben gazdag vizet a medence alján vagy annak közelében kell bevezetni.

2.2. A medencét és berendezéseit könnyen tisztíthatóan és fertõtleníthetõen kell kialakítani, a medence belsõ felületének

simának kell lennie. A medencét, és a medencéhez tartozó berendezéseket is rendszeresen tisztítani, megfelelõ

mûködésüket ellenõrizni kell. Tisztítóanyagok használata után tiszta, friss vízzel ki kell öblíteni a medencét.

2.3. A medencét közvetlen napfény nem érheti, a megfelelõ árnyékolásról gondoskodni kell. Mesterséges megvilágítás

esetén a fénysugár felülrõl merõlegesen hatolva jusson be a vízbe, hogy a halak természetes testtartásban

helyezkedjenek el.

2.4. A medencék betelepítésének és kiürítésének dátumáról, a betelepített halak fajáról és számáról, valamint az elpusztult

vagy leölt halak számáról naprakész nyilvántartást kell vezetni.

2.5. A medencében 1000 literenként mérsékelten érzékeny halfajok esetén legfeljebb 200 kg élõ hal, érzékeny halfajok

esetén legfeljebb 100 kg élõ hal tartható.

2.6. Az oxigénhiány tüneteit mutató halakat a medencébõl el kell távolítani és másik, megfelelõ oxigén-ellátású

medencébe kell helyezni vagy haladéktalanul le kell ölni. A medencében maradt halak megfelelõ oxigénellátásához

szükséges intézkedéseket haladéktalanul végre kell hajtani.

2.7. A medencében található víz pH-értékének 6,5–8,5 között kell lennie.

2.8. A medencében található víz nem lehet üledékes, elhalt növényi részekkel szennyezett.

2.9. A halakat medencében tárolásuk közben etetni, illetve állategészségügyi beavatkozásnak, gyógy- és vegyszeres

kezelésnek alávetni tilos.

2.10. A medencében tárolt halak kiugrását meg kell akadályozni a medence befedésével. A medencét fedõ eszköznek –

a halszállító tartály kivételével – a levegõ által átjárhatónak kell lennie.

2.11. Amíg a halak a medencében vannak, abból az algabevonatot csak mechanikus módon szabad eltávolítani.

3. A halak szállításának minimális követelményei

3.1. A halak szállítását a lehetõ legrövidebb idõ alatt el kell végezni.

3.2. A maximálisan szállítható halak mennyisége:

a) 10 °C alatti vízhõmérsékleten mérsékelten érzékeny halfajok szállítása esetén legfeljebb 600 kg hal

vízköbméterenként, érzékeny halfajok szállítása esetén legfeljebb 200 kg hal vízköbméterenként,

b) 10–20 °C közötti vízhõmérsékleten mérsékelten érzékeny halfajok szállítása esetén legfeljebb 400 kg hal

vízköbméterenként, érzékeny halfajok szállítása esetén legfeljebb 150 kg hal vízköbméterenként,

c) 20 °C feletti vízhõmérsékleten mérsékelten érzékeny halfajok szállítása esetén legfeljebb 300 kg hal

vízköbméterenként, érzékeny halfajok szállítása esetén legfeljebb 100 kg hal vízköbméterenként.”
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelete
a fertõzõ szivacsos agyvelõbántalmak megelõzésérõl, az ellenük való védekezésrõl,
illetve leküzdésükrõl

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. §-ának (2) bekezdése 14., 16., 17., 20., 21., illetve

23. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006.

(VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet elõírásait a fogékony fajokban elõforduló fertõzõ szivacsos agyvelõbántalmak (transzmisszibilis spongiform

encephalopathiák, a továbbiakban: TSE) megelõzésére, az ellenük való védekezésre és felszámolásukra, a fogékony

állatfajok egyedeibõl származó termékek és melléktermékek elõállítására, valamint forgalomba hozatalára kell

alkalmazni.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az egyes fertõzõ szivacsos agyvelõbántalmak megelõzésére, az ellenük való

védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2001. május 22-i 999/2001/EK európai

parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 999/2001/EK rendelet) 1. cikke (2) bekezdésében meghatározott

termékekre és állatokra.

(3) E rendeletet a 999/2001/EK rendelet elõírásaival összhangban kell alkalmazni.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. BSE: szarvasmarhák szivacsos agyvelõbántalma (bovine spongiform encephalopathy).

2. Elhullott állatok: mindazon állatok, a fajra vagy a hasznosítási módra való tekintet nélkül, amelyek állattartó

telepen, szállítás közben vagy egyéb helyen hullottak el, beleértve a vadon élõ, a kedvtelésbõl vagy kísérlet céljára

tartott, az állatkerti és cirkuszi állatokat, továbbá a halva született állatokat, a vetélt magzatot és magzatburkot is.

3. Kényszervágás: bármely baleset vagy súlyos élettani elváltozás miatt állatorvos által elrendelt vágás.

4. Klinikai tünetek miatt elkülönítetten levágott állat: eredetileg rendes vágásra szánt, de elkülönített vágásra került

állat, miután az élõállat-vizsgálat során valamilyen emberre vagy állatra átvihetõ betegségre – a TSE kivételével –

gyanúsnak bizonyult, vagy ilyen betegségre utaló tüneteket mutat, továbbá azok az állatok, amelyek által

mutatott tünetekbõl, kondíciójukból húsuk fogyasztásra való alkalmatlanságára lehet következtetni.

5. TSE-re gyanús állatok: a 999/2001/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének h) pontjában meghatározott állatok,

valamint az a tünetmentes juh vagy kecske is, amelynél a gyorsteszt pozitív eredményt ad.

(2) E rendelet alkalmazásában a 999/2001/EK rendelet és a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre

vonatkozó egészségügyi elõírások megállapításáról szóló 1774/2002/EK (2002. október 3.) európai parlamenti és

tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1774/2002/EK rendelet) fogalom-meghatározásait is alkalmazni kell.

3. § A BSE és a súrlókór bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegségek. A betegségek bejelentése során

az állatbetegségek bejelentésének rendjérõl szóló külön jogszabály elõírásait az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell

alkalmazni.

A monitoring rendszer

4. § (1) Az országos fõállatorvos a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja (a továbbiakban: MgSzH Központ) útján

irányítja és szervezi a monitoring program országos végrehajtását.

(2) Az ellenõrzési (monitoring) program keretében végzett vizsgálatokkal kapcsolatos költségeket – a mintavétel,

a laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges diagnosztikum és a laboratóriumi vizsgálat költségeit – az állam viseli, kivéve

a vágóhídon vett mintáknak a vizsgálatot végzõ állategészségügyi diagnosztikai laboratóriumba való eljuttatásának

költségeit, melyek a vágóhidat terhelik.

(3) A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal a 999/2001/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdése és III. számú melléklete

alapján az állatokban elõforduló TSE fertõzések felderítésére monitoring rendszert mûködtet. Az ennek

végrehajtásához szükséges részletes szabályokat az 1. számú melléklet tartalmazza.
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(4) Az MgSzH Központ a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve (a továbbiakban: MgSzH területi szerve)

számára

a) a monitoring program végrehajtásához szükséges szakmai iránymutatást ad,

b) a 999/2001/EK rendelet III. melléklet A. fejezetének II. pontja alapján évenként meghatározza a juhok és kecskék

vizsgálatára vonatkozó megyénkénti mintaszámokat.

(5) Az MgSzH területi szerve e rendeletben foglaltak, illetve az MgSzH Központ útmutatása alapján, illetékességi területén:

a) gondoskodik a monitoring program végrehajtásáról,

b) a megyénként megállapított, juhokra és kecskékre vonatkozó mintaszámot állategészségügyi kerületekre

lebontva megállapítja,

c) legalább havonta ellenõrzi az idõarányosan megfelelõ számú vizsgálatok elvégzését,

d) a 999/2001/EK rendelet III. melléklete B. fejezete III.1. pontjában meghatározott adatokat legalább hét évig

megõrzi.

(6) A kerületi fõállatorvos illetékességi területén szervezi, irányítja és ellenõrzi a hatósági állatorvosok monitoring

program végrehajtására vonatkozó munkáját.

(7) A vágóhidat felügyelõ hatósági állatorvos, illetve külön jogszabályban meghatározott esetekben a jogosult állatorvos

(a továbbiakban: a vágóhidat felügyelõ állatorvos) köteles

a) a monitoring vizsgálat során gondoskodni a mintavételrõl, illetve a minta egyértelmû azonosíthatóságát biztosító

mintaküldésrõl

aa) a klinikai tünetek miatt elkülönítetten levágott, a kényszervágott vagy rendes vágás során levágott

szarvasmarhák és juhok esetében,

ab) a vágóhídra szállított 24 hónaposnál idõsebb korú, útközben (illetve a vágóhídon) elhullott szarvasmarhák

esetében,

b) gondoskodni az 1. számú melléklet szerint a vizsgált állatok testének felhasználására vonatkozó korlátozások

betartásáról,

c) a vágóhíd által vezetett nyilvántartást rendszeresen ellenõrizni, az adatokat összevetni a vizsgálatra küldött

állatok számával és eltérés esetén intézkedni,

d) az MgSzH területi szervének rendszeresen jelentést küldeni.

(8) A hatósági állatorvos

a) ellenõrzi a monitoring program végrehajtását,

b) a monitoring program keretében részt vesz az állattartó telepeken történõ mintavételben és a minta

laboratóriumba való küldésében.

(9) Ha a jogosult állatorvos, vagy az MgSzH területi szerve által megbízott magánállatorvos idegrendszeri tüneteket vagy

viselkedészavart az elhullása elõtt nem mutató, vizsgálatra kötelezett korú szarvasmarha, juh vagy kecske elhullásáról

értesül, köteles – a kerületi fõállatorvos egyidejû értesítése mellett – az elhullott állatból mintát venni, és azt

a laboratóriumba beküldeni. A mintavételhez szükséges eszközöket és felszerelést az MgSzH területi szerve biztosítja,

továbbá megtéríti – a laboratórium által vizsgálatra alkalmasnak talált és visszaigazolt minták után – az MgSzH

Központ által meghatározott mintavételi díjat.

(10) A monitoring minta vételére nem jogosult magánállatorvos az idegrendszeri tüneteket, viselkedészavart nem mutató,

vizsgálatra kötelezett korú szarvasmarha, juh vagy kecske elhullását köteles jelenteni a hatósági állatorvosnak, aki

– a kerületi fõállatorvos értesítése mellett – gondoskodik a mintavételrõl és a minta laboratóriumba juttatásáról.

5. § A 999/2001/EK rendelet 6. cikkének (4) bekezdésében megadott szempontok szerint az MgSzH Központ a tárgyévet

követõ március 31-éig jelentést tesz az Európai Bizottságnak a TSE elõfordulásáról és a vizsgálati eredményekrõl.

Az MgSzH Központ a jelentését a 999/2001/EK rendelet III. melléklete B. fejezetének I. pontja alapján állítja össze.

Az állatok takarmányozására vonatkozó, a TSE megelõzését szolgáló szabályok

6. § (1) A takarmányok elõállítására, forgalmazására és felhasználására vonatkozóan a 999/2001/EK rendelet 7. cikkében,

valamint IV. mellékletében foglalt elõírások az irányadók.

(2) Az (1) bekezdésben szereplõ rendelkezések végrehajtásához szükséges részletes szabályokat a 2. számú melléklet

tartalmazza.
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(3) A takarmány-elõállító üzemnek nyilvántartást kell vezetnie

a) a takarmányba kevert állati eredetû fehérjékrõl, valamint

b) azok eredetérõl és felhasznált mennyiségérõl.

(4) Az MgSzH területi szerve biztosítja, hogy a takarmányok gyártásának, forgalmazásának és az állattartó telepen történõ

felhasználásának ellenõrzése minden esetben kiterjedjen

a) a feldolgozott állati eredetû fehérjék felhasználására,

b) az esetleges keresztszennyezõdésre, vagy keresztetetésre és azok megelõzésére, beleértve a mintavételt is.

(5) A takarmány-felügyelõ, illetve a hatósági állatorvos

a) rendszeresen ellenõrzi az (1) bekezdésben említett szabályok betartását a takarmányok gyártása, forgalmazása és

az állattartó telepen történõ felhasználása során,

b) e rendeletben meghatározottak szerint hatósági mintát vesz laboratóriumi vizsgálat céljára.

(6) A (4) és (5) bekezdésben szereplõ, az MgSzH Központ takarmányvizsgáló laboratóriumában végzett vizsgálatok során

a mikroszkópos módszer mellett kiegészítõ vizsgálatként alkalmazható:

a) enzimhez kapcsolt immunanalitikai módszer („Enzyme-linked immunosorbent assay”, ELISA),

b) az MgSzH Központ által jóváhagyott más módszer.

A különleges fertõzési veszélyt jelentõ anyag meghatározása, eltávolítása, gyûjtése, ártalmatlanítása,

valamint behozatalának, kivitelének és tranzitjának feltételei

7. § (1) A különleges fertõzési veszélyt jelentõ anyagnak (a továbbiakban: SRM) minõsülõ anyagok meghatározására,

eltávolítására, elkülönített gyûjtésére, ártalmatlanítására a 999/2001/EK rendelet 8. cikkében és V. mellékletében

foglalt rendelkezések az irányadók.

(2) Az (1) bekezdésben említett rendelkezések végrehajtásához szükséges részletes szabályokat a 3. számú melléklet

tartalmazza.

(3) Az SRM-et vagy az SRM-bõl gyártott termékeket kizárólag ártalmatlanítás céljából, a 999/2001/EK rendelet 8. cikk

(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen lehet másik tagállamba szállítani, a célország állategészségügyi

fõhatóságának befogadó nyilatkozata alapján.

(4) Az SRM vagy az SRM-bõl gyártott termékeknek a Magyar Köztársaság területére történõ kivitele tilos.

(5) Az ország területére SRM-et, vagy abból gyártott terméket a Magyar Köztársaság területére behozni

a) harmadik országból tilos,

b) másik tagállamból csak az MgSzH Központ engedélyével lehet.

(6) Az MgSzH Központ a behozatali engedélyt az 1774/2002/EK rendelet 8. cikkében foglaltak alapján adja meg, ha az SRM

vagy az abból gyártott termék behozatala az országban termelõdõ SRM gyors és hatékony ártalmatlanítását nem

veszélyezteti.

(7) Az SRM-nek az ország területén való átszállítását (tranzit) az MgSzH Központ kérelemre, a célország elõzetes befogadó

nyilatkozata és szakmai szempontok alapján engedélyezi.

(8) Az SRM-bõl gyártott terméknek az égetésig történõ raktározása, valamint az SRM közvetlen égetésének, illetve

feldolgozás utáni égetésének, együttégetésének költségét az állam viseli. A költségek csökkentése érdekében

törekedni kell ezen anyagok égetése, együttégetése során azok energiaforrásként történõ hasznosítására.

8. § Azon anyagok esetében, amelyeknél a 999/2001/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének m) pontjában meghatározott

alternatív teszt negatív eredményt adott, a 999/2001/EK rendelet 8. cikke (2) bekezdése szerint kell eljárni.

Az MgSzH-nak az SRM ártalmatlanításával, illetve a kérõdzõk vágásával kapcsolatos feladatai

9. § (1) Az MgSzH Központ

a) figyelemmel kíséri területi szerveinek SRM-mel kapcsolatos tevékenységét,

b) nyilvántartásba veszi

ba) az SRM ártalmatlanítására, feldolgozására az illetékes területi szerv által engedélyezett üzemeket,

bb) az SRM-t égetõ, együttégetõ üzemeket.

(2) Az MgSzH területi szerve a kerületi fõállatorvos, valamint a vágóhidat felügyelõ állatorvos útján felügyeli és ellenõrzi

a szarvasmarhák, juhok és kecskék vágása során a vágóhidakon a TSE megelõzését szolgáló szabályok betartását,

különösen az SRM eltávolítását, elkülönített gyûjtését és elszállítását.
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(3) A vágóhidat felügyelõ állatorvos az élõ állatok vágás elõtti vizsgálata során

a) különös gondossággal jár el a TSE-re gyanút keltõ tünetek tekintetében,

b) ellenõrzi a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelölésérõl, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási

Rendszerérõl szóló, továbbá a juh- és kecskefajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási

Rendszerérõl szóló külön jogszabályokban elõírt azonosítását,

c) megtiltja az egyértelmûen nem azonosítható állatok levágását, amelyekkel ezt követõen 1774/2002/EK

rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.

A vágóhíd feladatai a kérõdzõk vágása során

10. § (1) A vágóhíd köteles

a) a szarvasmarhák, juhok és kecskék vágása során a TSE megelõzését szolgáló szabályokat betartani, figyelemmel

az SRM eltávolítására, elkülönített gyûjtésére és elszállítására,

b) a vágásra kerülõ szarvasmarhák, juhok és kecskék monitoring vizsgálatát elõsegíteni,

c) a levágott szarvasmarhákból és juhokból – a hatósági állatorvos által vett – mintákat a laboratóriumba eljuttatni,

d) a már vizsgálatra került állat testének felhasználására elõírt korlátozásokat betartani,

e) az 1. számú melléklet IV. pontjában elõírtak szerint a származási megye szerinti bontásban nyilvántartást vezetni

ea) a 999/2001/EK rendelet III. melléklete A. fejezetének I. 2. pontjában meghatározott életkorú, rendes vágás

során levágott, kényszervágott vagy egyéb okból elkülönítetten levágott szarvasmarhák számáról,

eb) a 999/2001/EK rendelet III. melléklete A. fejezetének II. 4. pontjában meghatározott korú és vágásra került

juhok és kecskék számáról.

(2) A szarvasmarha, juh és kecske vágásakor a kábítást követõen tilos a következõ módszerek alkalmazása:

a) a koponyaüregbe vezetett eszközzel a nyúltvelõ roncsolása (pálcázás),

b) a koponyaüregbe gáz juttatása.

Az SRM ártalmatlanítására engedélyezett állati hulladék feldolgozó üzemek, illetve nyilvántartásba vett

égetõ- és együttégetõmûvek feladatai

11. § (1) Az SRM begyûjtése, kezelése és feldolgozása az MgSzH Központ által nyilvántartásba vett állati eredetû

mellékterméket feldolgozó üzem feladata, az MgSzH területi szervének engedélye alapján, a 3. számú mellékletben

foglaltak szerint.

(2) Az MgSzH Központ által nyilvántartásba vett égetõ-, illetve együttégetõmû feladata az SRM, illetve az abból készült

termékek elégetése a 3. számú mellékletben foglalt követelmények szerint.

A kérõdzõ állatokból származó anyagokat tartalmazó, vagy azokból elõállított állati eredetû termékek

felhasználása

12. § A kérõdzõ állatokból származó anyagokat tartalmazó, vagy azokból elõállított termékek felhasználása során

a 999/2001/EK rendelet 9. cikkének rendelkezéseit kell betartani.

Az élõ állatok, szaporítóanyagaik, valamint egyéb termékeik forgalmazása, exportja és importja

13. § (1) A szarvasmarhák, juhok és kecskék, továbbá embrióik és petesejtjeik, illetve egyéb termékeik forgalmazására,

exportjára és importjára vonatkozó szabályokat a 999/2001/EK rendelet 15–18. cikke, illetve VIII. és IX. melléklete

tartalmazza.

(2) A szarvasmarhák, juhok és kecskék, továbbá embrióik és petesejtjeik, illetve egyéb termékeik harmadik országból

történõ behozatala esetén a 999/2001/EK rendelet IX. melléklete alapján kell eljárni.

(3) A szarvasmarhák, juhok és kecskék, továbbá embrióik és petesejtjeik, illetve egyéb termékeik harmadik országba

történõ kivitelekor a 999/2001/EK rendeletben foglaltakon kívül figyelembe kell venni a fogadó ország elõírásait is.

A feldolgozott állati eredetû fehérjék exportjánál be kell tartani 999/2001/EK rendelet IV. melléklete III. E. pontjában

foglaltakat.
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A TSE megelõzésében és leküzdésében részt vevõ személyek képzése

14. § (1) A 999/2001/EK rendelet 10. cikke (1) bekezdése alapján az MgSzH gondoskodik a keretében tevékenykedõ

állatorvosok, mezõgazdasági szakemberek, állattenyésztéssel és tartással foglalkozó személyek, az állatgondozók,

valamint kérõdzõket is vágó vágóhídon dolgozók TSE-vel kapcsolatos rendszeres képzésérõl.

(2) A képzési program tartalmazza a klinikai tünetekkel, a betegség járványtanával és a laboratóriumi vizsgálatokkal,

valamint az SRM eltávolításával és ártalmatlanításával kapcsolatos alapvetõ ismereteket, továbbá a TSE-vel

kapcsolatos igazgatási feladatokat.

A TSE gyanúja esetén alkalmazandó intézkedések

15. § (1) Az MgSzH TSE gyanúja esetén a 999/2001/EK rendelet 12. cikke, illetve a III. fejezetben foglalt szabályok szerint jár el.

(2) BSE vagy súrlókór gyanújának észlelése esetén, amennyiben valószínûsíthetõ, hogy az állat nem a jelenlegi tartási

helyen fertõzõdött meg, az MgSzH e rendelet elõírásai szerint intézkedik a fertõzõdés feltételezett helye szerinti

állomány forgalmi korlátozás alá helyezésérõl.

(3) A TSE-re gyanús állat, illetve az egyéb idegrendszeri tüneteket mutató kérõdzõ egész teste SRM-nek minõsül, és azt

a 3. számú mellékletben elõírtaknak megfelelõen ártalmatlanítani kell.

(4) A forgalmi korlátozást fel kell oldani, ha

a) a TSE gyanúja a klinikai vizsgálat eredménye és az egyéb rendelkezésre álló adatok alapján felállított alternatív

diagnózis következtében kizárható,

b) az elvégzett laboratóriumi vizsgálatok negatív eredménnyel zárultak.

A TSE megállapítása, a járványügyi nyomozás és az azt követõ intézkedések

16. § (1) A TSE megállapítását követõen az MgSzH a 999/2001/EK rendelet 13. cikkében és VII. mellékletében, valamint

a III. fejezetben foglalt elõírások szerint jár el.

(2) A TSE megállapítása esetén járványügyi nyomozást a 999/2001/EK rendelet VII. mellékletének 1. pontja szerint kell

végrehajtani.

(3) A járványügyi nyomozás során történt azonosítást követõen a 999/2001/EK rendelet VII. mellékletének 2. pontja

szerint kell eljárni.

(4) Amennyiben a járványügyi nyomozás alapján megállapítható, hogy a TSE-ben beteg állat fertõzõdése nem a jelenlegi

tartási helyén következett be, akkor az MgSzH intézkedik

a) a tartási helyen lévõ állományra elrendelt forgalmi korlátozás feloldásáról, kivéve, ha

aa) ott a beteg állat utódait tartják,

ab) a 999/2001/EK rendelet I. melléklete 2.c) pontjában meghatározott rizikócsoportba tartozó állatokat tartják,

ac) juhok és kecskék esetén a beteg állat szüleit tartják,

ad) az állatok megjelölése, vagy az állattartó által vezetett állomány-nyilvántartás nem teszi lehetõvé

az aa)–ac) pontokban meghatározott egyedek azonosítását;

b) a fertõzés bekövetkezésének helye szerinti állomány forgalmi korlátozás alá helyezésérõl.

(5) Az MgSzH forgalmi korlátozás elrendelésérõl és újabb TSE-re gyanús esetek felderítésére klinikai vizsgálatok

elvégzésérõl intézkedik azokban az állományokban, ahova a járványügyi nyomozás alapján a betegséget

elhurcolhatták, illetve ahol a 999/2001/EK rendelet VII. számú melléklete A) fejezetének 2. pontja alapján leölésre szánt

állatokat tartanak.

(6) BSE szarvasmarhában történt megállapítása esetén a 999/2001/EK rendelet VII. mellékletének 2.1. pontjának francia

bekezdéseiben foglalt enyhítések esetleges alkalmazásáról a kerületi fõállatorvos dönt.

(7) Ha juhokban vagy kecskékben TSE kerül megállapításra és a BSE kizárásra került, akkor a kerületi fõállatorvos dönt

arról, hogy a 999/2001/EK rendelet VII. mellékletének 2.3. (b) pontjában felsorolt mely intézkedés alapján kell eljárni.

(8) Ha a kerületi fõállatorvos genotípus meghatározását rendeli el, az állami költségre történik, ha az állami kártalanítást

kizáró ok nem áll fenn.

(9) Ha a BSE vagy súrlókór a Magyar Köztársaság területére külföldrõl behozott állaton kerül megállapításra, és

a járványügyi nyomozás azt bizonyítja, hogy behozatala elõtt fertõzõdött meg, akkor a 999/2001/EK rendelet

VII. mellékletének 2. pontjában elõírt intézkedéseken túl a kerületi fõállatorvos elrendelheti a beteg állattal együtt

behozott többi állat leölését is, ha azok a beteg állattal azonos tartási helyrõl származnak.
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(10) Ha szarvasmarhától, juhtól vagy kecskétõl eltérõ más kérõdzõ faj zárt körülmények között élõ egyedénél TSE került

megállapításra, akkor az állomány összes egyedének klinikai vizsgálatát követõen csak a TSE-re gyanús állatokat kell

leölni. A vadon élõ kérõdzõk esetén figyelemmel kell lenni a TSE-re gyanút keltõ tüneteket mutató egyedek esetleges

elõfordulására.

(11) Az esetlegesen fertõzött takarmányt és egyéb anyagot, vagy bármely más eszközt, amely a TSE kórokozóját a fertõzött

gazdaságba átvihette, vagy továbbterjesztette, ártalmatlanítani kell.

Az állatok leölésének részletes szabályai

17. § (1) A TSE-re gyanús kérõdzõ állatokat a helyszínen, illetve a klinikai tüneteket nem mutató állatokat az MgSzH területi

szerve döntésének megfelelõ módon, más arra alkalmas helyen kell leölni. Az állatok testét és az állatoktól származó

termékeket – a tej kivételével –, valamint a fertõzés terjedését okozható takarmányt és egyéb anyagot szintén

SRM-ként kell kezelni és ártalmatlanítani.

(2) Kényszervágásra vágóhídon kívül is kerülhet sor az állatorvos döntése alapján, ha az állat szállítása lehetetlen, illetve

az annak szükségtelen szenvedését okozná.

A forgalmi korlátozás szabályai

18. § (1) Az állatokat a forgalmi korlátozás alá vont telepen (udvaron) belül eredeti helyükön kell tartani, vagy zárt helyen úgy

elhelyezni, hogy más állatokkal ne érintkezhessenek.

(2) Tilos az állatokat a forgalmi korlátozás alatt álló teleprõl (udvarról) kivinni, vagy más állatot oda bevinni.

(3) A forgalmi korlátozás ideje alatt a teleprõl (udvarról) hús, illetve egyéb állati eredetû termék, az elhullott állatok

teteme, illetve más állati eredetû melléktermékek, továbbá a takarmány, valamint az eddig fel nem sorolt olyan

anyagok, amelyek a TSE terjesztésében szerepet játszhatnak, csak ártalmatlanítás céljából, a kerületi fõállatorvos

engedélyével szállíthatók ki. A TSE-ben beteg, a TSE-re gyanús, illetve az idegrendszeri tüneteket vagy

viselkedészavart mutató egyedek tejét nem lehet felhasználni, azt 2. kategóriájú melléktermékként kell

ártalmatlanítani. Az állomány többi egyede esetében a tehéntej külön engedély nélkül kiszállítható, míg a juh- és

kecsketej esetében a 999/2001/EK rendelet VII. melléklete A) fejezetének 2. pontjában foglaltak szerint kell eljárni.

(4) Szerszámok és egyéb eszközök a kerületi fõállatorvos engedélyével, takarítást, valamint 26. §-ban foglaltak szerint

végzett fertõtlenítést követõen szállíthatók ki a teleprõl.

Az állattartó feladatai

19. § (1) Az állattartó az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 18. §-a (1) bekezdésének

f) pontjában meghatározott kötelességei körében köteles az állományt ellátó vagy a hatósági állatorvosnak

haladéktalanul bejelenteni:

a) a tulajdonát képezõ vagy az általa gondozott, illetve szállított állaton észlelt idegrendszeri tünetek,

viselkedészavar, illetve az idegrendszer érintettségével összefüggésbe hozható, fokozatosan súlyosbodó

kondícióromlás esetén a TSE gyanúját;

b) a szarvasmarha, juh vagy kecske elhullását – az elhullás elõtt tapasztalt tünetektõl függetlenül;

c) a saját fogyasztásra levágott, 30 hónaposnál idõsebb szarvasmarhát és 18 hónaposnál idõsebb juhot és kecskét,

valamint az állatorvos közremûködése nélkül végzett kényszervágást a TSE monitoring vizsgálat elvégzése

céljából.

(2) Ha a hatósági állatorvos a bejelentéstõl számított nyolc órán belül nem jelenik meg az állattartó telepen, akkor

az állattartó köteles a kerületi fõállatorvost haladéktalanul értesíteni.

(3) Az az állattartó, aki legalább

a) 20 olyan szarvasmarhát tart, amely a 24 hónapos kort elérte vagy meghaladta,

b) 50 olyan juhot vagy kecskét tart, amely a 18 hónapos kort elérte vagy meghaladta,

köteles az 1. számú melléklet V. pontjában meghatározottaknak megfelelõ, folyamatos nyilvántartást vezetni

az állomány létszámáról és az abban elõforduló állatmozgásokról, azt legalább 3 évig megõrizni. Az 1. számú melléklet

V. pontjában meghatározott, de a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelölésérõl, valamint Egységes Nyilvántartási és

Azonosítási Rendszerérõl szóló, továbbá a juh- és kecskefajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási
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Rendszerérõl szóló külön jogszabályok alapján is feljegyzett adatok esetében az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási

Rendszer szerint vezetett nyilvántartások is elfogadhatók.

Az állományt ellátó állatorvos feladatai

20. § (1) Idegrendszeri tünetet, viselkedészavart vagy súlyos kondícióromlást (a továbbiakban: idegrendszeri tünetet) mutató

állatról való értesülés esetén az állományt ellátó állatorvos köteles

a) a helyszínre haladéktalanul kiszállni,

b) az állat, valamint indokolt esetben a vele együtt tartott kérõdzõ állatok klinikai vizsgálatát elvégezni,

c) az állattartó által is aláírt jegyzõkönyvet kell készítenie, amely tartalmazza az állatorvos nevét, a bejelentés okát,

idejét (dátum, óra, perc), illetve módját, továbbá telefonos bejelentés esetén a hívott telefonszámot is.

(2) Amennyiben a vizsgálat az idegrendszeri tüneteket megerõsíti, az állományt ellátó állatorvos – a (3) bekezdésben

foglaltak kivételével – haladéktalanul értesíti a hatósági vagy a kerületi fõállatorvost.

(3) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti klinikai vizsgálat alapján valószínûsíthetõ, hogy az idegrendszeri tünet, illetve

a viselkedészavar hátterében olyan ok áll, amelynek esetében gyógykezelés szükséges, akkor azt az állományt ellátó

állatorvos haladéktalanul megkezdi. Ha a tünetek a gyógykezelés hatására sem múlnak el, akkor azok jelentkezésétõl

számított 15 napon belül, illetve ha az állat elhullik, haladéktalanul értesíteni kell a hatósági állatorvost vagy a kerületi

fõállatorvost.

A hatósági állatorvos feladatai

21. § (1) A hatósági állatorvos idegrendszeri tünetet mutató állatról való értesülés esetén köteles

a) a helyszínre haladéktalanul kiszállni,

b) az érintett állatot, indokolt esetben a vele együtt tartottakat is – az MgSzH Központ által kiadott útmutató

figyelembevételével – klinikailag megvizsgálni,

c) a vizsgálatról jegyzõkönyvet felvenni, amely tartalmazza:

ca) a tünetek részletes leírását,

cb) az állat azonosítására vonatkozó adatokat,

cd) az állat hónapokban meghatározott életkorát,

ce) más országból történt behozatal esetén annak idejét és a származási ország megnevezését.

(2) A hatósági állatorvos a klinikai vizsgálat, illetve a rendelkezésre álló egyéb adatok alapján a 999/2001/EK rendelet

3. cikke (1) bekezdésének h) pontjában foglaltak szerinti TSE gyanú megállapítása esetén köteles

a) elrendelni a TSE gyanús állat elkülönítését és hatósági megfigyelését, illetve kérõdzõ állat esetén az állomány

forgalmi korlátozását;

b) a betegség gyanújáról haladéktalanul jelentést küldeni a kerületi fõállatorvosnak.

(3) A hatósági állatorvos a kerületi fõállatorvos rendelkezése szerint köteles

a) intézkedni a TSE-re gyanús állat leölésérõl,

b) mintát küldeni az állategészségügyi diagnosztikai laboratóriumba, amelynek kísérõ iratán fel kell tüntetni:

ba) az állattartó adatait (név, cím, e-mail cím, telefonszám),

bb) az állat azonosítására szolgáló adatokat,

bc) a tünetek leírását,

bd) a TSE gyanúval kapcsolatos egyéb adatokat,

c) járványügyi nyomozást folytatni,

d) gondoskodni a leölt állatok és a járványügyi nyomozás során azonosított embriók, petesejtek, valamint

takarmányok, egyéb anyagok és eszközök SRM-ként történõ ártalmatlanításáról.

(4) Amennyiben a klinikai vizsgálat, illetve egyéb adatok alapján kérõdzõ állatok esetében az idegrendszeri tüneteket

kizárni nem lehet, ugyanakkor az idegrendszeri tüneteket magyarázó alternatív diagnózis állítható fel, a hatósági

állatorvos a következõk szerint jár el:

a) ha az idegrendszeri tünet hátterében gyaníthatóan olyan ok áll, amelynek esetében az állatot gyógykezelni

szükséges (például: ketózis, magnéziumhiány), akkor az állattartót az állományt ellátó állatorvos megkeresésére

utasítja;
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b) egyéb esetekben

ba) hatósági megfigyelés alá helyezi az idegrendszeri tünetet mutató állatot,

bb) a kerületi fõállatorvos felülvizsgálatát kéri az alternatív diagnózis megerõsítéséhez.

(5) Az idegrendszeri tüneteket mutató, TSE gyanús állat elhullása esetén a hatósági állatorvos a kórelõzményi adatok,

illetve az általa elvégzett kórbonctani vizsgálat alapján dönt a TSE gyanú megerõsítésérõl vagy kizárásáról.

(6) A hatósági megfigyelésnél és forgalmi korlátozásnál alkalmazandó intézkedéseket a hatósági állatorvos addig nem

függesztheti fel, amíg a kerületi fõállatorvos ki nem zárja a TSE betegség gyanúját.

(7) A vágóhidat felügyelõ állatorvos a vágóhídi élõállat vizsgálat során történõ idegrendszeri tünetek megállapítása

esetén

a) haladéktalanul értesíti a kerületi fõállatorvost;

b) az érintett állat levágását megtiltja;

c) az idegrendszeri tünetet mutató állat vizsgálatáról az (1) bekezdés szerint jegyzõkönyvet vesz fel;

d) alternatív diagnózis felmerülése esetén a kerületi fõállatorvos felülvizsgálatát kéri.

A kerületi fõállatorvos feladatai

22. § (1) A kerületi fõállatorvos idegrendszeri tünetet mutató állatról való értesülés esetén hatósági állatorvost küld

a helyszínre.

(2) Amennyiben a hatósági állatorvos TSE gyanúját megállapítja, a kerületi fõállatorvos

a) elrendeli a TSE gyanús állat leölését és laboratóriumi vizsgálat céljából minta küldését;

b) haladéktalanul jelentést tesz az MgSzH területi szervének;

c) szükség esetén helyszíni klinikai vizsgálatot végez.

(3) Amennyiben kérõdzõ állatok esetén a hatósági állatorvos a kerületi fõállatorvos felülvizsgálatát kérte, akkor a kerületi

fõállatorvos köteles

a) a helyszínre haladéktalanul kiszállni,

b) az állatot – indokolt esetben a vele együtt tartottakat is – klinikailag megvizsgálni,

c) a vizsgálat eredményérõl a 21. § (1) bekezdés c) pontja szerint jegyzõkönyvet felvenni.

(4) A TSE gyanújának helyszíni vizsgálat során történõ megállapítása esetén a kerületi fõállatorvos köteles

a) elrendelni a TSE gyanús állat leölését és minta küldését az állategészségügyi diagnosztikai laboratóriumba;

b) haladéktalanul jelentést tenni az MgSzH területi szervének.

(5) Amennyiben a helyszíni vizsgálatok során kérõdzõ állatok esetében a kerületi fõállatorvos nem állapította meg a TSE

gyanúját, és alternatív diagnózist állít fel, a következõk szerint jár el:

a) ha a TSE-tõl eltérõ, egyéb bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegség gyanúja merül fel, akkor az adott

betegségre vonatkozó külön jogszabályban meghatározott rendelkezések alapján jár el;

b) egyéb esetekben intézkedik a korábban elrendelt hatósági intézkedések hatályon kívül helyezésérõl.

(6) A kerületi fõállatorvos a laboratóriumi vizsgálatok eredménye alapján megállapítja a betegség elõfordulását vagy

kizárja a betegség gyanúját.

(7) A TSE gyanújának kizárása esetén a kerületi fõállatorvos intézkedik a korábban elrendelt hatósági intézkedések

hatályon kívül helyezésérõl.

(8) A TSE hatósági megállapítása esetén a kerületi fõállatorvos köteles

a) haladéktalanul jelentést tenni az MgSzH területi szervének,

b) az MgSzH területi szervének utasítása alapján intézkedni a járványügyi nyomozás lefolytatásáról,

c) elrendeli a 999/2001/EK rendelet VII. számú melléklet A) fejezetének 2. pontjában meghatározott és a járványügyi

nyomozás során azonosított állatok leölését,

d) gondoskodni a leölt állatok és a járványügyi nyomozás során azonosított embriók, petesejtek, valamint

takarmányok, egyéb anyagok és eszközök SRM-ként történõ ártalmatlanításáról.

Az MgSzH területi szervének feladatai

23. § (1) Az MgSzH területi szerve a TSE megállapítását követõen

a) haladéktalanul értesíti az MgSzH Központot;

b) a kerületi fõállatorvos útján intézkedik a 999/2001/EK rendelet VII. mellékletének 1. pontja szerint a járványügyi

nyomozás lefolytatásáról.
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(2) Amennyiben a járványügyi nyomozás több megyét vagy más országot is érint, az MgSzH területi szerve értesíti

az MgSzH Központot a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

(3) Az MgSzH területi szerve illetékességi területén szervezi és ellenõrzi a kerületi fõállatorvosok, takarmányfelügyelõk,

továbbá a hatósági és jogosult állatorvosok e rendeletben meghatározott feladatainak végrehajtását.

Az MgSzH Központ feladatai

24. § (1) Az MgSzH Központ haladéktalanul értesíti az országos fõállatorvost a TSE megállapítását követõen, amennyiben

a járványügyi nyomozás más országot is érint.

(2) Amennyiben a járványügyi nyomozás több megyét vagy más országot is érint, az MgSzH illetékes területi szervének

értesítése alapján az MgSzH Központ

a) koordinálja és szervezi az érintett területi szervei járványügyi nyomozását;

b) együttmûködik az érintett ország állategészségügyi hatóságával.

(3) Az MgSzH Központ gondoskodik

a) a készenléti terv összeállításáról, illetve szükség szerinti módosításáról,

b) arról, hogy az MgSzH területi szervei a TSE leküzdésére hozott intézkedések, illetve felderítésére irányuló

monitoring vizsgálatok során a rendeletben foglalt elõírásokon kívül a készenléti terv alapján járjanak el.

(4) A készenléti tervet, amely a 999/2001/EK rendelet, illetve e rendelet elõírásai alapján meghatározza a TSE

megelõzésére és leküzdésére vonatkozó szabályokat, a 999/2001/EK rendelet 14. cikke alapján az MgSzH Központ

adja ki. Az intézkedési útmutatót a készenléti terv melléklete tartalmazza.

(5) Az MgSzH Központ szervezi, felügyeli és ellenõrzi a területi szerveinek és a vizsgálatokat végzõ laboratóriumoknak

e rendeletben meghatározott feladatainak végrehajtását.

Az országos fõállatorvos feladatai

25. § (1) Az országos fõállatorvos a TSE betegség elõfordulását az állatbetegségek bejelentésének rendjérõl szóló külön

jogszabályban foglaltak szerint bejelenti az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak, valamint tájékoztatja az érintett

országok fõállatorvosait.

(2) Amennyiben a járványügyi nyomozás más országot is érint, errõl az országos fõállatorvos értesíti az érintett országok

állat-egészségügyi hatóságát.

A fertõtlenítés szabályai

26. § (1) Az állattartó telepen vagy a vágóhídon azt a helyiséget, vagy helyet, ahol a TSE gyanúja, vagy megállapítása miatt

leölés történt, valamint az ahhoz használt eszközöket alapos takarítást követõen fertõtleníteni kell.

(2) A fertõtlenítésre négy százalékos nátronlúg, vagy legalább két százalék szabad klórt tartalmazó nátrium-hipoklorit

oldat használható.

(3) Az épületek felületei esetén a fertõtlenítõszert legalább egy órán keresztül, de lehetõleg négy óráig, míg eszközöknél

tíz-tizenkét óráig kell alkalmazni.

(4) Ha TSE megállapítása miatt az állattartó telepen a teljes állomány kiirtásra került, akkor minden állattartó épületet

az (1)–(3) bekezdésben foglaltak szerint kell kitakarítani és fertõtleníteni.

(5) A trágya a TSE megelõzése szempontjából különleges kezelést, illetve fertõtlenítést nem igényel.

A betegség megszûntté nyilvánítása és a forgalmi korlátozás feloldása

27. § (1) A betegséget megszûntté kell nyilvánítani és a forgalmi korlátozást fel kell oldani, ha

a) a BSE megállapítása után a 17. §-nak megfelelõen az állatokat leölték, a testüket ártalmatlanították és az állattartó

telepet fertõtlenítették, továbbá a klinikai vizsgálatok során TSE-re gyanús egyedet nem találtak,

b) súrlókór megállapítása esetén a 999/2001/EK rendelet VII. számú melléklet A) fejezetének 3., illetve 5. pontjában

meghatározott idõtartam letelt, továbbá a klinikai vizsgálatok során TSE-re gyanús egyedet nem találtak,

c) az esetlegesen fertõzött takarmányt és egyéb anyagot, amely a TSE kórokozóját a fertõzött gazdaságba átvihette

vagy továbbterjesztette, 1. kategóriájú melléktermékként ártalmatlanították.
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(2) Az elrendelt forgalmi korlátozást fel kell oldani, ha 999/2001/EK rendelet VII. számú melléklete A) fejezetének 2. pontja

alapján meghatározott egyedek leölése megtörtént, továbbá, ha a klinikai vizsgálatok során TSE-re gyanús egyedet

nem találtak.

(3) A telepen tárolt olyan takarmány, amely esetében a TSE terjedésének minden lehetõsége kizárható, a teleprõl

elszállítható, vagy az újonnan betelepített állatok takarmányozására felhasználható.

A nemzeti referencia laboratórium és a területi laboratóriumok feladatai

28. § (1) A nemzeti referencia-laboratórium (a továbbiakban: NRL) jellemzõit és feladatait a 999/2001/EK rendelet

X. mellékletének A. fejezete tartalmazza.

(2) Az NRL feladatkörét az MgSzH Központ Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatósága (a továbbiakban: ÁDI)

budapesti laboratóriuma látja el, amely a területi (debreceni és kaposvári) laboratóriumaival együtt meghatározott

megyék esetében területi laboratóriumként is mûködik.

(3) TSE felderítésére irányuló vizsgálatokat csak az ÁDI laboratóriumai végezhetnek.

(4) A TSE monitoring vizsgálat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 24. §-a

(1) bekezdésének d) pontja szerinti állami feladat, az elvégzéséhez szükséges diagnosztikumot az MgSzH Központ

biztosítja.

(5) A TSE-re irányuló vizsgálatok során a 999/2001/EK rendelet X. melléklete C) fejezetében meghatározott megerõsítõ

vizsgálatok elvégzésére csak az NRL jogosult.

(6) Az ÁDI területi laboratóriumai a TSE-re gyanús állatok vizsgálata során jogosultak a kórszövettani vagy gyorsteszt

vizsgálat elvégzésére. A 999/2001/EK rendelet X. melléklete C) fejezetében elõírt megerõsítõ vizsgálat szükségessége

esetén kötelesek az NRL-be mintát küldeni.

(7) Az ÁDI laboratóriumai a Készenléti Tervben meghatározott munkamegosztás szerint hajtják végre az állami költségre

történõ monitoring vizsgálatokat.

(8) A laboratórium TSE-re gyanús állatokból, illetve egyéb idegrendszeri tünetet mutató kérõdzõkbõl származó minta

beérkezésérõl köteles a beérkezéstõl számított 72 órán belül tájékoztatni az állat származási helye szerint illetékes

MgSzH területi szervet.

(9) A laboratórium a TSE-re irányuló vizsgálat elvégzését követõen az eredményt – a (10)–(11) bekezdésben foglalt esetek

kivételével – 48 órán belül írásban közli a beküldõ állatorvossal és az állat származási helye szerint illetékes MgSzH

területi szervével.

(10) Vágóhídi minta esetében az eredményt legkésõbb a minta beérkezésétõl számított 72 órán belül írásban kell

megküldeni a beküldõ állatorvosnak és a vágóhíd helye szerinti illetékes MgSzH területi szervnek.

(11) Ha a megerõsítõ vizsgálat pozitív eredményt ad, akkor a laboratórium 12 órán belül írásban köteles tájékoztatni

az MgSzH Központot és a vágóhíd, illetve az állat származási állománya szerint illetékes MgSzH területi szervet.

(12) BSE megállapítása esetén az NRL köteles az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megyei (fõvárosi)

intézetét is értesíteni.

(13) A laboratórium az elvégzett TSE-re irányuló vizsgálatokról havonta, a tárgyhónapot követõ hónap 20. napjáig köteles

az MgSzH Központnak és a területi szerveinek összesített jelentést küldeni, az MgSzH Központ által elõírt szempontok

szerint.

Mintavétel és laboratóriumi vizsgálatok

29. § (1) A mintavételt és diagnosztikai vizsgálatokat a 999/2001/EK rendelet X. melléklet C. fejezete szerint kell végrehajtani.

(2) Az MgSzH Központ szakmai indokok alapján dönt az Európai Unió referencia-laboratóriumába történõ minta

küldésérõl, melynek végrehajtásáról az NRL gondoskodik.

(3) A TSE-re gyanús állatok vizsgálatát és annak értékelését a 999/2001/EK rendelet X. melléklete C. fejezetének 3.1.a),

illetve 3.2.a) pontja szerint kell végezni. Ha a TSE-re gyanús állatból vett minta kórszövettani, gyorsteszt vagy

megerõsítõ vizsgálatra alkalmatlan, törekedni kell bakteriológiai és virológiai vizsgálattal az idegrendszeri tüneteket

magyarázó alternatív diagnózis megállapítására.

(4) Az e rendeletben meghatározott éves monitoring program keretében a szarvasmarhák, juhok és kecskék vizsgálatát és

annak értékelését a 999/2001/EK rendelet X. melléklete C. fejezetének 3.1.b), illetve 3.2.b) pontja szerint kell elvégezni.

(5) Amennyiben a vizsgálat során a BSE vagy a súrlókór a vizsgálatot megelõzõ legalább hét év alatt elsõ alkalommal kerül

megállapításra, akkor mintát kell küldeni az Európai Unió referencia laboratóriumába.
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(6) Amennyiben az eredmények értékelését követõen a súrlókórt megállapítják, akkor BSE kizárása érdekében

a 999/2001/EK rendelet X. melléklete C. fejezetének 3.2.c) pontja szerint további vizsgálatokat kell végezni.

(7) A szarvasmarha-, juh- és kecskeféléktõl eltérõ más állatfajokban a vizsgálatokat a 999/2001/EK rendelet X. melléklete

C. fejezete 3.3. pontjának megfelelõen kell végezni és értékelni.

(8) A vizsgálatokat végzõ laboratóriumok a 999/2001/EK rendelet III. melléklete B. fejezete III. 2. pontjában meghatározott

dokumentumokat, valamint a vizsgálati anyagból készített paraffin tömböket legalább hét évig kötelesek megõrizni.

Záró rendelkezések

30. § (1) E rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a fertõzõ szivacsos agyvelõbántalmak megelõzésérõl,

az ellenük való védekezésrõl, illetve leküzdésükrõl szóló 69/2003. (VI. 25.) FVM rendelet.

(3) A 999/2001/EK rendelet IV. mellékletének II. fejezete alapján az egyes állati eredetû anyagok takarmányozási célú

felhasználására vonatkozó tilalom alóli felmentés tekintetében a fertõzõ szivacsos agyvelõbántalmak megelõzésérõl,

az ellenük való védekezésrõl, illetve leküzdésükrõl szóló 69/2003. (VI. 25.) FVM rendelet 3. számú melléklete 2.7. vagy

2.8 pontja alapján az MgSzH területi szervétõl írásban már engedélyt kapott üzemnek nem kell újból engedélyt kérnie.

(4) Ez a rendelet az Európai Parlament és a Tanács 2001. május 22-i, az egyes fertõzõ szivacsos agyvelõbántalmak

megelõzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló

999/2001/EK rendelet, valamint az azt módosító 1248/2001/EK, 1326/2001/EK, 270/2002/EK, 1494/2002/EK,

260/2003/EK, 650/2003/EK, 1053/2003/EK, 1128/2003/EK, 1139/2003/EK. 1234/2003/EK, 1809/2003/EK,

1915/2003/EK, 2245/2003/EK, 876/2004/EK, 1471/2004/EK, 1492/2004/EK, 1993/2004/EK, 36/2005/EK, 214/2005/EK,

260/2005/EK, 932/2005/EK, 1292/2005/EK, 1974/2005/EK, 253/2006/EK, 339/2006/EK, 657/2006/EK, 688/2006/EK,

1041/2006/EK, 1791/2006/EK, 1923/2006/EK, 722/2007/EK, 727/2007/EK, 1275/2007/EK, 1428/2007/EK, 21/2008/EK,

315/2008/EK, 357/2008/EK, 571/2008/EK, 746/2008/EK, 956/2008/EK, 103/2009/EK, 162/2009/EK, 163/2009/EK és

220/2009/EK rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket tartalmazza.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelethez

A fertõzõ szivacsos agyvelõbántalmak felderítésére szolgáló monitoring rendszer,

valamint a vágóhíd és az állattartó nyilvántartási kötelezettsége

I. Monitoring vizsgálat szarvasmarhák esetén

1. A mintavétel szabályai

A szarvasmarhák monitoring vizsgálata során a laboratóriumi vizsgálatok céljára a 999/2001/EK rendelet III. melléklete

A. fejezete I. 1. pontjának megfelelõen kell mintát venni.

2. Monitoring vizsgálat az emberi fogyasztás céljából levágott szarvasmarhák esetében

2.1. A BSE-re minden, a 999/2001/EK rendelet III. melléklete A. fejezete I.2. pontjában meghatározott korú (eltérõ

rendelkezés hiányában 24 hónaposnál idõsebb), kényszervágott, klinikai tünetek miatt elkülönítetten levágott,

illetve valamely betegségtõl való mentesítési program keretében levágott és klinikai tüneteket is mutató,

elkülönítetten levágott szarvasmarhát meg kell vizsgálni.

2.2. A BSE-re minden, a 999/2001/EK rendelet III. melléklete A. fejezete I.2.2. pontjában meghatározott (ha nevezett

szakasz másképp nem rendelkezik, 30 hónaposnál idõsebb) korú, rendes vágással levágott és emberi

fogyasztásra szánt szarvasmarhát (beleértve valamely mentesítés program keretében levágott, klinikailag

egészséges egyedeket is) meg kell vizsgálni. A BSE felderítésére irányuló monitoring vizsgálatot a vágóhídon

kívül, az állattartó által saját fogyasztásra levágott és az állatorvosnak bejelentett, a 999/2001/EK rendelet III.

melléklete A. fejezete I.2.2. pontjában meghatározott korú szarvasmarhák esetében is el kell végezni.
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3. Monitoring vizsgálat az elhullott, illetve leölt szarvasmarhák esetében

BSE-re minden 24 hónaposnál idõsebb, a 999/2001/EK rendelet III. melléklete A. fejezete I.3.1. pontjában

meghatározott elhullott vagy leölt szarvasmarhát meg kell vizsgálni.

4. Monitoring vizsgálat egyéb szarvasmarhák esetében

Az illetékes MgSzH területi szerve indokolt esetben az MgSzH Központtal történõ egyeztetést követõen egyéb

szarvasmarhák diagnosztikai célú leölését is elrendelheti, ha ezt tudományos tények indokolják.

5. Intézkedések a mintavételt követõen

5.1. A mintavételt követõen a 999/2001/EK rendelet III. mellékletének A. fejezete I.6.1. és I.6.3–I.6.5. pontjait kell

betartani. Az I.6.2. és I.6.6. pont szerinti derogáció nem alkalmazható.

5.2. Ha az emberi fogyasztás céljából levágott szarvasmarhából származó minta a gyorsteszttel kétes eredményt ad,

a fogyaszthatósági döntés a megerõsítõ vizsgálattól függ. Az ilyen szarvasmarha teste csak akkor kerülhet emberi

fogyasztásra, vagy hasznosítható más módon, ha a megerõsítõ vizsgálat eredménye negatív. Ha a vizsgálat

eredménye pozitív, akkor az egész testet, így a bõrt és a vért is, az SRM-re vonatkozó elõírásoknak megfelelõen

ártalmatlanítani kell. A megerõsítõ vizsgálat eredményének megérkezéséig az állat testével a 999/2001/EK

rendelet III. mellékletének A. fejezete I.6.3. pontban foglaltaknak megfelelõen kell eljárni.

5.3. Ha az emberi fogyasztás céljából levágott szarvasmarhából vett minta az illetékes állat-egészségügyi

laboratórium írásbeli értesítése alapján vizsgálatra alkalmatlan, akkor újból mintát kell venni, feltéve, hogy a fej és

a test összetartozása kétséget kizáróan megállapítható, illetve a mintavétel megismétlését egyéb okok sem

zárják ki. Az eredmény megérkezéséig a testtel – beleértve annak minden részét, így a bõrt és a vért is –

a 999/2001/EK rendelet III. mellékletének A. fejezete I.6.3. pontban foglaltaknak megfelelõen kell eljárni. Ha

a mintavétel nem ismételhetõ meg, akkor az egész testet, beleértve a bõrt is, az SRM-re vonatkozó elõírásoknak

megfelelõen ártalmatlanítani kell.

5.4. Saját fogyasztás céljára levágott állat vizsgálata esetén, az állattartó figyelmét írásban fel kell hívni arra, hogy

a negatív eredmény megérkezéséig a húsból saját érdekében ne fogyasszon, továbbá az SRM-nek minõsülõ,

valamint fogyasztásra nem kerülõ testrészeket az SRM ártalmatlanítására vonatkozó szabályok szerint kezelje.

II. Monitoring vizsgálat juhok és kecskék esetében

1. A laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének szabályai

A juhok és kecskék monitoring vizsgálata során a laboratóriumi vizsgálatokat a 999/2001/EK rendelet III. melléklete

A. fejezete II.1. pontjának megfelelõen kell elvégezni.

2. Monitoring vizsgálat emberi fogyasztás céljából levágott juhok és kecskék esetében

2.1. Az emberi fogyasztás céljából levágott, a 999/2001/EK rendelet III. melléklete A. fejezete II.2.a. pontjában

meghatározott korú (eltérõ elõírás hiányában 18 hónaposnál idõsebb vagy legalább kettõ, az ínyen áttört,

állandó metszõfoggal rendelkezõ) juhok esetében minden egyedet TSE felderítésére irányuló monitoring

vizsgálatnak kell alávetni.

2.2. Az emberi fogyasztás céljából levágott kecskék esetében mindaddig nem kell TSE felderítésre irányuló

monitoring vizsgálatot végezni, amíg az anyalétszám el nem éri a 999/2001/EK rendelet III. melléklete A. fejezete

II.2.b. pontjában meghatározott létszámot. Az elõbbi irányszám elérését követõen minden vágóhídon levágott,

a 999/2001/EK rendeletben meghatározott életkorú kecskét vizsgálni kell.

2.3. Az állattartó által saját fogyasztásra levágott és az állatorvosnak bejelentett, a 999/2001/EK rendelet III. melléklete

A. fejezete II.2.a. pontjában meghatározott korú (eltérõ elõírás hiányában 18 hónaposnál idõsebb vagy legalább

kettõ, az ínyen áttört, állandó metszõfoggal rendelkezõ) juhok esetén is TSE felderítésére irányuló monitoring

vizsgálatot kell végezni. Az állattartó által saját fogyasztásra levágott kecskék esetében csak a 2.2. pontban

meghatározott anyalétszám elérése esetén kell TSE felderítésére irányuló vizsgálatot végezni.

2.4. Az MgSzH területi szerve a mintákat a 999/2001/EK rendelet III. melléklete A. fejezete II. 4. pontja szerint gyûjti.

3. Monitoring vizsgálat az elhullott vagy leölt juhok és kecskék esetében

3.1. A 999/2001/EK rendelet III. melléklete A. fejezete II. 4. pontjában meghatározott korú (eltérõ rendelkezés

hiányában 18 hónaposnál idõsebb vagy legalább kettõ, az ínyen áttört, állandó metszõfoggal rendelkezõ)

elhullott, illetve leölt juhokat és kecskéket az MgSzH Központ által meghatározott mintaszámok szerint kell

vizsgálni. A 999/200/EK rendelet III. melléklete A. fejezete II.3. pontjában szereplõ táblázatok alapján az MgSzH

Központ mindkét állatfajra külön országos és megyei mintaszámokat határoz meg.

3.2. A mintákat minden megyében a 999/2001/EK rendelet III. melléklete A. fejezete II.4. pontjában elõírt szabályok

szerint kell gyûjteni.
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4. Montoring vizsgálat TSE-vel fertõzött állományok esetében

A TSE-vel fertõzött állományok esetében a 999/2001/EK rendelet III. melléklete A. fejezete II.5. pontja szerint kell

monitoring vizsgálatot végezni.

5. Monitoring vizsgálat egyéb juhok és kecskék esetében

5.1. Az illetékes MgSzH területi szerve az MgSzH Központtal történõ egyeztetést követõen egyéb juhok és kecskék

diagnosztikai célú leölését is elrendelheti, ha ezt tudományos tények indokolják.

6. A mintavételt követõ intézkedések

6.1. A mintavételt követõen a 999/2001/EK rendelet III. mellékletének A. fejezete II.7. alfejezete szerint kell eljárni

kivéve a II.7.2. pontot.

6.2. Ha a gyorsteszt eredménye kétes, akkor az I. rész 5.2. pontjában foglaltak szerint, ha pedig a minta az illetékes

állategészségügyi diagnosztikai laboratórium írásbeli értesítése alapján vizsgálatra alkalmatlan, akkor az I. rész

5.3. pontjában foglaltak szerint kell eljárni.

6.3. Saját fogyasztás céljára levágott állat vizsgálata esetén az állattartó figyelmét írásban fel kell hívni arra, hogy

a negatív eredmény megérkezéséig a húsból saját érdekében ne fogyasszon, továbbá a fogyasztásra nem kerülõ

testrészeket az SRM ártalmatlanítására vonatkozó szabályok szerint kezelje.

7. A genotípus meghatározása

7.1. A genotípus meghatározására irányuló vizsgálatokat a 999/2001/EK rendelet III. melléklete A. fejezete

II. 8. pontjában foglaltak szerint kell végezni.

7.2. A genotípus meghatározására irányuló vizsgálatokat olyan laboratórium hajthatja végre, amely rendelkezik

e vizsgálatok elvégzésére vonatkozó akkreditációval.

7.3. A 999/2001/EK rendelet III. melléklete A. fejezete II. 8.2. pontjában elõirt monitoring rendszerû vizsgálatok

részletes szabályait az MgSzH Központ határozza meg.

III. Monitoring vizsgálat egyéb állatfajok esetén

A TSE-re fogékony egyéb állatfajok esetén monitoring vizsgálatot az MgSzH Központ által elõírtak szerint kell végezni.

A vizsgálatokat elsõsorban veszettség gyanúja miatt – de TSE-re gyanúsnak nem minõsülõ – a területi laboratóriumba

beküldött és veszettségvizsgálatra negatív állatok között kell végezni. A vizsgálati módszer lehet kórszövettan,

gyorsteszt, ezek kombinációja, illetve az EU referencia laboratórium által ajánlott egyéb módszer.

IV. A vágóhíd által vezetendõ nyilvántartás

A 10. § (1) bekezdésének e) pontjában elõírt folyamatos nyilvántartásnak az adott idõszakra legalább az alábbi

adatokat kell tartalmaznia:

1. Minden a 999/2001/EK rendelet III. melléklete A. fejezetének I.2.1. pontjában meghatározott korú, rendes vágás során

levágott szarvasmarha száma, ezen belül lehetõség szerint a mentesítési programok keretében levágott, klinikailag

egészséges állatok száma;

2. A 999/2001/EK rendelet III. melléklete A. fejezetének I.2.1. pontjában meghatározott korú, rendes vágás során levágott

szarvasmarhák száma összesen és származási megyénkénti bontásban;

3. A 24 hónaposnál idõsebb korú kényszervágott szarvasmarhák száma összesen és származási megyénkénti bontásban;

4. Az klinikai tünetek miatt elkülönítetten levágott, 24 hónaposnál idõsebb korú szarvasmarhák száma összesen és

származási megyénkénti bontásban;

5. A 18 hónaposnál idõsebb korú, rendes vágás során levágott juhok száma összesen és származási megyénkénti

bontásban;

6. A 18 hónaposnál idõsebb korú, kényszervágott, vagy klinikai tünetek miatt elkülönítetten levágott juhok száma

összesen és származási megyénkénti bontásban;

7. A 18 hónaposnál idõsebb korú, rendes vágás során levágott kecskék száma összesen és származási megyénkénti

bontásban;

8. A 18 hónaposnál idõsebb korú, kényszervágott, vagy klinikai tünetek miatt elkülönítetten levágott kecskék száma

összesen és származási megyénkénti bontásban.

V. Az állattartó által vezetendõ nyilvántartás

1. A 19. § (3) bekezdésének a) pontjában elõírt folyamatos nyilvántartásnak adott idõszakra legalább az alábbi adatokat

kell tartalmaznia:
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1.1. A 24 hónaposnál idõsebb korú, elhullott szarvasmarhák száma;

1.2. A 24 hónaposnál idõsebb korú, nem járványelfojtás keretében leölt szarvasmarhák száma;

1.3. A 24 hónaposnál idõsebb korú, kényszervágásra küldött szarvasmarhák száma;

1.4. A 24 hónaposnál idõsebb korú, klinikailag nem egészséges, valamely mentesítési program keretében levágott

szarvasmarhák száma,

1.4. A 999/2001/EK rendelet III. melléklete A. fejezetének I.2.2. pontjában meghatározott (ha a nevezett szakasz

másképp nem rendelkezik, 30 hónaposnál idõsebb) korú, rendes vágásra küldött szarvasmarhák száma, ezen

belül a mentesítési program keretében levágott és klinikailag egészséges egyedek száma;

1.5. A 30 hónaposnál idõsebb, saját fogyasztás céljára levágott szarvasmarhák száma;

1.6. Az importált szarvasmarhák száma, születési ideje (év, hó), az importálás ideje (év, hó), az elhullásuk, vágóhídra

küldésük, illetve belföldön történõ értékesítésük vagy exportálásuk ideje (év, hó).

2. A 19. § (3) bekezdésének b) pontjában elõírt folyamatos nyilvántartásnak az adott idõszakra legalább az alábbi

adatokat kell tartalmaznia:

2.1. A 18 hónaposnál idõsebb korú, elhullott juhok száma;

2.2. A 18 hónaposnál idõsebb korú, kényszervágásra küldött juhok száma;

2.3. A 18 hónaposnál idõsebb korú, rendes vágásra küldött juhok száma;

2.4. A 18 hónaposnál idõsebb korú, saját fogyasztás céljából levágott juhok száma;

2.5. A 18 hónaposnál idõsebb korú, elhullott kecskék száma;

2.6. A 18 hónaposnál idõsebb korú, kényszervágásra küldött kecskék száma;

2.7. A 18 hónaposnál idõsebb korú, rendes vágásra küldött kecskék száma;

2.8. A 18 hónaposnál idõsebb korú, saját fogyasztás céljából levágott kecskék száma.

2. számú melléklet a 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelethez

A feldolgozott állati eredetû fehérjék, illetve egyéb állati eredetû anyagok takarmányozási célú

felhasználásának korlátozása

1. Valamely állatbetegség megelõzése vagy leküzdése céljából leölt, továbbá az elhullott állatok tetemét, vagy a tetem

bármely részét tilos takarmány gyártása során felhasználni.

2. A feldolgozott állati eredetû fehérjék és más állati eredetû anyagok takarmányozási célú felhasználása során

a 999/2001/EK rendelet 7. cikkében és IV. mellékletében foglalt rendelkezések az irányadók.

3.1. A 999/2001/EK rendelet 7. cikkében és IV. mellékletének I. fejezetében lévõ, a feldolgozott állati eredetû

fehérjéknek bizonyos állatfajok takarmányozására való felhasználásának tilalmára vonatkozó elõírásoktól eltérni

kizárólag a 999/2001/EK rendelet IV. mellékletének II. és III. fejezetében foglalt rendelkezések betartásával,

továbbá – a IV. melléklet II. fejezete A. pontjának a) alpontjában felsoroltak kivételével – az MgSzH területi

szervének elõzetes engedélyével lehet, melyet az enyhítéssel élni kívánó takarmány-elõállító üzemnek írásban

kell kérnie.

3.2. Az a takarmány-elõállító üzem, amely él a 3.1. pontban szereplõ eltéréssel, és kérõdzõknek, valamint külön

vonalon nem kérõdzõ állatoknak egyaránt gyárt takarmányt, köteles a kérõdzõknek szánt takarmányból

rendszeresen, de legalább kéthetenként mintát venni, és azt saját költségére mikroszkópos laboratóriumi

vizsgálatnak alávetni. Az adott tétel csak akkor hozható forgalomba, illetve használható fel, ha az abból vett

minta vizsgálata tiltott állati eredetû fehérje jelenlétét kizárja.

3.3. Az MgSzH területi szerve köteles felügyelete alatt tartani a takarmányok gyártásának és forgalmazásának teljes

folyamatát, ennek során rendszeresen ellenõrizni a takarmánygyártókat, forgalmazókat és az állattartó telepeket.

Elõállítóknál az ellenõrzésnek ki kell terjednie a gyártmánylapok, valamint az alapanyagok és adalékanyagok

beszerzésével, tárolásával, felhasználásával, illetve a kész termékek értékesítésével kapcsolatos

dokumentációkra, továbbá a jelölésre is. A forgalmazóknál a takarmányok beszerzését, míg állattartó telepeken

a takarmány származásával összefüggõ dokumentációt kell ellenõrizni.

3.4. Az MgSzH területi szervének szúrópróbaszerû laboratóriumi vizsgálatokkal kell ellenõriznie

az élelmiszer-termelõ állatoknak szánt takarmány-alapanyagokat, koncentrátumokat és takarmánykeverékeket
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a feldolgozott állati eredetû fehérjék esetleges jelenlétének kimutatása, illetve kizárása céljából, kivéve

a hallisztet, amelyre a 3.6. és 3.10. pontban foglaltak az irányadók.

Az MgSzH területi szervének éves mintavételi terve és véletlenszerû ütemezés alapján a takarmányfelügyelõ,

illetve a hatósági állatorvos mintát vesz a takarmány-elõállító üzemekben és a takarmányforgalmazóknál

különösen az olyan üzemek esetében, ahol kérõdzõknek szánt és hallisztet, csonteredetû dikalcium-foszfátot

(trikalciumfoszfátot) vagy hidrolizált fehérjét tartalmazó takarmányt egyaránt gyártanak. A vizsgált tétel a tiltott

állati eredetû fehérje jelenlétének kizárásáig nem szállítható el, illetve nem használható fel.

A laboratóriumi vizsgálatok költségét – ha jogszabály másképp nem rendelkezik – a takarmány-elõállító

üzemben vett minta esetén a takarmány-elõállító, a takarmányforgalmazóknál vett minta esetén a forgalmazó

köteles viselni.

A feldolgozott állati eredetû fehérjék takarmányozási célú felhasználására vonatkozó tilalom megszegésének,

a kérõdzõknek szánt takarmány állati eredetû fehérjét tartalmazó takarmánnyal való keresztszennyezõdésének

vagy a telepen tartott kérõdzõk nem kérõdzõknek szánt takarmánnyal való takarmányozásának (keresztetetés)

gyanúja estén az állattartó telepeken mintát kell venni. A vizsgált tétel csak a laboratóriumi vizsgálat kedvezõ

eredményét követõen használható fel, vagy szállítható el.

Az állattartó telepekrõl származó takarmányminták mikroszkópos vizsgálata – a takarmányozási tilalom

megsértése, illetve tiltott állati eredetû fehérje, alkotórész kimutatása kivételével – állami költségre történik.

3.5. A tiltott állati eredetû fehérjét, állati eredetû alkotórészt tartalmazó tételt zárolni kell, és a kimutatott fehérje

típusától függõen kérõdzõk, illetve élelmiszer-termelõ állatok takarmányozására történõ felhasználását meg kell

tiltani. A zárolt tételeket – az esetleges keresztszennyezõdés elkerülése érdekében és a kimutatott tiltott állati

eredetû fehérje típusától függõen – kérõdzõk, illetve élelmiszertermelõ állatok számára gyártott takarmányoktól,

illetve ezek alapanyagától elkülönítve kell tárolni. Az ilyen tételek – az MgSzH területi szervének engedélyével –

nem kérõdzõ élelmiszer-termelõ állatok, illetve nem élelmiszer-termelõ állatok takarmányozására a kimutatott

állati eredetû fehérje típusától és az adott takarmány egyéb jellemzõitõl függõen felhasználhatók. Az elõbbi

intézkedéseken túl az esetet a takarmányok elõállítására, forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó

jogszabályokban foglaltak szerint ki kell vizsgálni.

3.6. Harmadik országból importált halliszt minden egyes tételét a tulajdonos költségére mikroszkópos laboratóriumi

vizsgálatnak kell alávetni az MgSzH területi szervének intézkedése alapján. A tétel az egyéb feldolgozott állati

eredetû fehérjék jelenlétének kizárásáig nem szállítható el, illetve élelmiszer-termelõ állat takarmányozására

nem használható fel. A mintavételrõl az elsõ tárolás helye szerint illetékes MgSzH területi szerve intézkedik.

A kedvezõtlen vizsgálati eredmény miatt zárolt tétel nem élelmiszer-termelõ állatok takarmányozására való

felhasználására az MgSzH területi szerve engedélyt adhat.

3.7. Az Európai Unió valamely más tagországa területén már felszabadított, és így a 999/2001/EK rendelet

IV. mellékletének II. fejezet B. b) pontja alapján mikroszkópos módszerrel már vizsgált hallisztek esetén – azok

hazai felhasználása elõtt – az MgSzH területi szervének vizsgálnia kell, hogy a szállítmányt kísérõ dokumentáció

tartalmazza-e a másik tagországban elvégzett mikroszkópos vizsgálat eredményét. Ha a dokumentáció

a mikroszkópos vizsgálat eredményét nem tartalmazza, akkor ezt a felhasználó pótlólag köteles beszerezni

15 munkanapon belül, ellenkezõ esetben a tételt mikroszkópos vizsgálatnak kell alávetni.

3.8. A más EU tagországban az 1774/2002/EK rendelet szerint elõállított hallisztek behozatala esetén azok

felhasználása elõtt üzemenként minden tizedik, de évente legalább egy tétel esetén mikroszkópos vizsgálatot

kell végezni.

3.9. Olyan üzem esetében, amely évente három vagy annál kevesebb tétel hallisztet használ föl, csak 3.7. pontban

foglalt esetben kell vizsgálatot végezni.

3.10. A 3.6.–3.8. pontban foglaltak nem vonatkoznak a csak kedvtelésbõl tartott vagy ragadozó prémes állatoknak

halliszt felhasználásával takarmányt elõállító üzemekre. Ebben az esetben a hallisztet közvetlenül az üzembe kell

szállítani, ahonnan csak ártalmatlanítás céljából szállítható el.

3.11. A takarmányfelügyelõ, illetve a hatósági állatorvos köteles rendszeresen ellenõrizni a feldolgozott állati eredetû

fehérjék, illetve az ilyen fehérjét tartalmazó ömlesztett takarmányok, valamint az ott felsorolt állati eredetû

anyagok tárolására és szállítására vonatkozó, a 999/2001/EK rendelet IV. mellékletének II. fejezet B. pontjában

elõírt szabályok maradéktalan betartását.

3.12. Vértermék csak a gyártás helye szerint illetékes állategészségügyi hatóság igazolásával használható fel, mely

szerint a termék az 1774/2002/EK rendelet szerinti vértermék és nem vérliszt, illetve a terméket elõállító üzem
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rendelkezik engedéllyel ilyen termék elõállítására. Utóbbinak nem kell szerepelni az igazolásban, ha az adott

tagország által közzétett, vértermék gyártására engedélyt kapott üzemek listáján szerepel.

3.13. Fiatal kérõdzõkkel hallisztet tartalmazó tejpótló a 999/2001/EK rendelet IV. melléklete II. fejezet BA. (g) pontjával

összhangban csak akkor etethetõ, ha azt a IV. mellékletben meghatározott szabályok szerint állították elõ, és

az állattartó telep a felhasználás szándékát elõzetesen bejelentette az illetékes MgSzH területi szervének, amely

a bejelentés alapján nyilvántartásba vette, és errõl értesítette az állattartó telepet.

3.14. A harmadik országból importált, nem élelmiszer-termelõ állatoknak szánt feldolgozott állati eredetû fehérjét

közvetlenül a felhasználás helyére kell szállítani, ahonnan változatlan formában továbbszállítani csak a termék

ártalmatlanítása céljából lehet.

3. számú melléklet a 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelethez

A különleges fertõzési veszélyt jelentõ anyagok (SRM) eltávolítása, elkülönített gyûjtése

és ártalmatlanítása

1. Az elhullott szarvasmarha, juh és kecske testét SRM-nek kell tekinteni, kivéve, ha az SRM-nek minõsülõ testrészeket,

illetve szerveket az illetékes MgSzH területi szervének elõzetes engedélyével a gyûjtõ-átrakó telepen már

eltávolították. Az eltávolított SRM-et a gyûjtõ-átrakó teleprõl olyan feldolgozó üzembe, égetõmûbe, vagy

együttégetõmûbe (továbbiakban: üzem) kell szállítani, amely rendelkezik érvényes engedéllyel az 1. osztályú állati

eredetû melléktermékek (továbbiakban: 1. osztályú melléktermék) feldolgozására, illetve égetésére, együttégetésre,

továbbá hazai üzem esetén a 2. pont szerint nyilvántartásba vették, illetve más tagországi üzem esetén az arra illetékes

hatóság nyilvántartásba vette. Az MgSzH területi szerve az SRM eltávolítására vonatkozó engedélyt akkor adja meg

a gyûjtõ-átrakó telepnek, ha ez a mûvelet olyan módszerrel történik, amely egyértelmûen kizárja az állati hulla többi

részének az SRM-mel való keveredéséneik (szennyezõdésének) lehetõségét.

2. Az MgSzH területi szerve – a készenléti tervben meghatározott részletes szabályok szerint – nyilvántartásba vétel

céljából írásban tájékoztatja az MgSzH Központot az illetékességi területén található, 1. osztályú melléktermék

összegyûjtésére, feldolgozására, égetésre vagy együttégetésére vonatkozó engedéllyel rendelkezõ üzemekrõl.

A nyilvántartásba vett üzem az SRM összegyûjtése, feldolgozása, égetése és együttégetése során köteles a készenléti

tervben foglaltak betartani.

3. A vágásra kerülõ szarvasmarha, juh és kecske esetén az SRM-nek minõsülõ testrészeket, illetve szerveket a vágóhídon

kell eltávolítani, a 4., 5. és 6. pontban foglalt esetek kivételével. Más tagországba történõ szállítás esetén a féltestek,

illetve negyedek gerincoszloppal együtt is kiszállíthatók. Szarvasmarha fejet más tagországba kicsontozás céljából

kiszállítani csak a fogadó tagország elõzetes hozzájárulását követõen lehet. A szarvasmarha fej belföldi daraboló

üzembe kicsontozásra akkor szállítható, ha a daraboló üzemnek e tevékenységre az illetékes MgSzH területi szerve

az 5. pont alapján már engedélyt adott.

4. Belföldön gerincoszloppal együtt a 999/2001/EK rendelet V. melléklete 1.a) pontja ii) alpontjában meghatározott korú

szarvasmarha teste csak állandó hatósági felügyelet alatt álló daraboló üzemrésszel rendelkezõ vágóhídra vagy

darabolóüzembe szállítható.

A vágóhíd helye szerint illetékes MgSzH területi szerve – a vágóhíd írásbeli kérelmére – kivételesen engedélyezheti

a termék gerincoszloppal történõ kiszállítását áruházlánc központi daraboló-csontozó helyiségébe vagy olyan

vágóhídra, illetve daraboló üzembe, ahol nincs élelmiszer-higiéniai kirendeltség, ha a kérelmezõ igazolja, hogy

a fogadás helye szerint illetékes MgSzH területi szerve már engedélyezte a gerincoszlop átvételét.

5. Az állandó hatósági felügyelettel nem rendelkezõ daraboló üzemrésszel rendelkezõ vágóhíd vagy daraboló üzem,

valamint áruházlánc engedélyt kérhet a gerincoszlop eltávolításának helye szerint illetékes MgSzH területi szervétõl

a 999/2001/EK rendelet V. melléklete 1.a) pontja ii) alpontjában meghatározott korú szarvasmarhától származó

terméknek a gerincoszloppal együtt történõ átvételére. Az MgSzH területi szerve az engedélyt akkor adja meg, ha

az SRM-nek minõsülõ gerincoszlop elkülönített gyûjtésének és tárolásának feltételei megvannak és az SRM elszállítása

az 1. pontban meghatározott feldolgozó üzembe, illetve égetõmûbe, együttégetõmûbe biztosított. A kérelmezõ

az MgSzH területi szerve által engedélyezett jármûvel maga is elszállíthatja a feldolgozás helyére az összegyûlt SRM-et.

6. A pofahúsnak 12 hónaposnál idõsebb szarvasmarhák fejérõl történõ kinyeréséhez az MgSzH területi szervének

engedélye szükséges. Az engedélyt az MgSzH területi szerve a vágóhidak esetében a 999/2001/EK rendelet
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V. melléklet 8. pontjában, míg daraboló üzemek esetében az V. melléklet 9. pontjában elõírt követelmények teljesülése

esetén adja meg olyan, legalább két éve mûködõ vágóhídnak/daraboló üzemnek, amely az állati eredetû

melléktermékek ártalmatlanításával kapcsolatos elõírásokat a kérelem benyújtását megelõzõ két év alatt

maradéktalanul betartotta. A pofahús kicsontozására adott engedélyben foglaltak teljesülését – a rendszeres hatósági

állatorvosi ellenõrzésen túl – az MgSzH területi szervének évente legalább egyszer felül kell vizsgálnia.

Jogszabálysértés esetén az engedélyt vissza kell vonni, ilyen esetben új engedély csak a visszavonástól számított két év

eltelte után adható. Vágóhidak esetén nem szükséges külön engedély, ha a mûveletet a szarvasmarhafej

szállítószalagról vagy a kampóról való eltávolítása nélkül végzik, de e feltétel teljesülését a hatósági állatorvosnak

rendszeresen ellenõriznie kell.

7. A vágóhidakon, illetve egyéb helyeken, az állati testbõl eltávolított SRM-et külön, „SRM” felirattal jelölt elõgyûjtõ

tartályban vagy közvetlenül a gyûjtõtartályban kell gyûjteni, és az 1774/2002/EK rendeletben elõírtak szerint meg kell

jelölni. Ha az elõgyûjtõ tartályba nem csak SRM kerül, a továbbiakban azt hulladékot is az SRM-re vonatkozó elõírások

szerint kell kezelni. Az elõgyûjtõ tartályokat legalább naponta a gyûjtõ-átrakó telep, vagy a 8. pont szerinti,

a feldolgozó üzem által biztosított gyûjtõtartályba kell üríteni. Az elõgyûjtõ tartályok csak tisztítás és fertõtlenítés után

használhatók újra.

8. Az elhullott szarvasmarhákat, juhokat és kecskéket a gyûjtõ-átrakó telep, vagy 1. pont szerinti üzem által biztosított

gyûjtõtartályban, vagy az e célra kialakított tisztítható és fertõtleníthetõ helyen kell gyûjteni.

9. Az SRM-et az 1774/2002/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdésében foglalt módszerek valamelyikének alkalmazásával kell

ártalmatlanítani.

10. Az SRM-nek minõsülõ szarvasmarha, juh és kecske hullák, valamint ezen állatok vágása során keletkezõ SRM-nek külön

„SRM” felirattal jelölt tartályban való összegyûjtésérõl – beleértve a megjelölt gyûjtõtartály biztosítását –,

elszállításáról az adott területen mûködõ, az 1. osztályú állati eredetû melléktermékek összegyûjtésére engedéllyel

rendelkezõ gyûjtõ-átrakó telep, illetve feldolgozó üzem köteles gondoskodni.

11. Az SRM ártalmatlanítására nyilvántartásba vett üzem köteles az ilyen anyag feldolgozásáról az MgSzH területi szerve

által meghatározott területek esetében gondoskodni. Ha az adott területen mûködõ, az 1. osztályú állati eredetû

melléktermékek összegyûjtésére engedéllyel rendelkezõ gyûjtõ-átrakó telep, illetve feldolgozó üzem nem

rendelkezik az 1. osztályú melléktermék ártalmatlanítására engedélyezett és nyilvántartásba vett üzemmel, akkor

köteles az SRM-nek minõsülõ állati eredetû melléktermékeket ártalmatlanítás céljából az engedélyezett és

nyilvántartásba vett üzembe szállítani.

A gyûjtõ-átrakó telep és az SRM feldolgozására engedéllyel nem rendelkezõ feldolgozó üzem olyan megállapodást is

köthet az SRM feldolgozásra engedélyezett üzemmel, hogy ezen anyagot közvetlenül az utóbbi gyûjti össze.

12. Az SRM közvetlen égetését, illetve feldolgozás utáni égetését, együttégetését az SRM, illetve ezen anyagból elõállított

termék helye szerint illetékes MgSzH területi szerve határozatban rendeli el.

13. Az MgSzH Központ e mellékletben foglaltak alapján a készenléti tervben meghatározza az SRM eltávolításával,

elkülönített gyûjtésével és ártalmatlanításával kapcsolatos részletes követelményeket.

14. Az adott területen mûködõ, az 1. osztályú állati eredetû melléktermékek összegyûjtésére engedéllyel rendelkezõ

gyûjtõ-átrakó telep, feldolgozó üzem, valamint égetõ-, együttégetõ mû köteles a begyûjtött, feldolgozott, vagy

égetésre, együttégetésre került SRM-rõl a készenléti tervben meghatározott szempontok szerinti nyilvántartást

vezetni, és a nyilvántartott adatokról az MgSzH Központot, illetve az illetékes MgSzH területi szervét azok kérésére

tájékoztatni. A nyilvántartást és ezzel együtt a beszállított SRM-et kísérõ – külön jogszabály szerinti – szállítási

bizonylatok egy példányát legalább három évig meg kell õrizni.
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelete
a szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. §-ának (2) bekezdése 20. pontjában kapott

felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.

rendelet 1. §-ának c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

A rendelet alkalmazási köre

1. § (1) E rendelet hatálya a közegészségügyi szempontból jelentõs Salmonella szerotípusok elleni védekezésre terjed ki.

Az egyes állatállományok vonatkozásában közegészségügyi szempontból jelentõs Salmonella szerotípusok körét az

Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) rendeletben határozza meg.

(2) E rendeletet a szalmonella és egyéb meghatározott, élelmiszerbõl származó zoonózis-kórokozók ellenõrzésérõl szóló,

2003. november 17-i 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 2160/2003/EK rendelet)

I. mellékletében meghatározott állatfajokra és meghatározott hasznosítású állatállományokra kell alkalmazni.

(3) E rendeletet – a 2160/2003/EK rendelettõl eltérve a brojlercsirke- és pulykaállományokból származó, kis mennyiségû

friss hússal való közvetlen ellátásra vonatkozó átmeneti intézkedés megállapításáról szóló 2009. március 13-i

199/2009/EK bizottsági rendelettel összhangban – nem kell alkalmazni azon házityúk brojler- és

hízópulyka-állományokra, amelyek termelõi az állományból származó, az állati eredetû élelmiszerek különleges

higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

I. mellékletének 1.10. pontjában meghatározott friss hússal a kistermelõi élelmiszer-termelés, -elõállítás és -értékesítés

feltételeirõl szóló külön jogszabály szerinti kis mennyiségben látják el

a) a végsõ fogyasztókat, vagy

b) a végsõ fogyasztókat friss hússal közvetlenül ellátó, helyi kiskereskedelmi egységeket.

(4) Azon állatfajok, állományok, illetve hasznosítási irányok vonatkozásában, melyekre nézve e rendelet nem tartalmaz

elõírásokat, de a 2160/2003/EK rendelet I. mellékletében szerepelnek, a szalmonellózis elleni védekezést

(a továbbiakban: védekezés) az élelmiszeripari vállalkozó, gazdaság, illetve keltetõ (a továbbiakban: vállalkozó)

önkéntesen kezdeményezheti a telephelye szerint illetékes kerületi hivatalnál járványügyi intézkedési terv

benyújtásával.

Értelmezõ rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. házityúk: a Gallus gallus fajba tartozó egyed,

2. pulyka: a Meleagris gallopavo fajba tartozó egyed,

3. házityúk tojóállomány: árutojás termelõ házityúk-állomány,

4. keltetõüzem légtere: járványvédelmi szempontból egy légtérként kezelt, egy vagy több keltetõgép légtere vagy az

elõkeltetõ, illetve utókeltetõ terem légtere.

(2) A rendelet végrehajtása során a 2160/2003/EK rendelet szerinti fogalommeghatározásokat is alkalmazni kell.

Az állategészségügyi hatóság feladatai

3. § (1) Az országos fõállatorvos felügyeli a nemzeti ellenõrzési programok kidolgozását és végrehajtását.

(2) Az országos fõállatorvos rendelkezései alapján a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja (a továbbiakban:

MgSzH Központ)

a) kidolgozza, bevezeti, a védekezés idõközi eredményeinek birtokában felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja

a 2160/2003/EK rendelet szerinti nemzeti ellenõrzési programokat, egyeztetve az érintett ágazati termékpálya

szervezeteivel,
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b) összegyûjti a nemzeti ellenõrzési programok végrehajtása során alkalmazott eszközök és kapott eredmények

értékeléséhez szükséges adatokat, és azokat évenként megküldi a Bizottság részére,

c) ellenõrzõ vizsgálatokat végeztet a házityúkot és pulykát tartó gazdaságokban, az élelmiszeripari és – szükség

esetén – a takarmányipari vállalkozások telephelyein annak céljából, hogy azok eleget tesznek-e a védekezéssel

kapcsolatos jogszabályokban foglaltaknak,

d) alaptanulmányokat végeztet a szalmonella fertõzöttség felmérése céljából,

e) a nemzeti ellenõrzési programok keretében vizsgálatok végzésére jogosult magánlaboratóriumokat engedélyezi,

f) az engedélyezett és akkreditációval rendelkezõ laboratóriumok közül kijelöli a nemzeti ellenõrzési programok

keretében hatósági minták vizsgálatára, illetve 'O' csoporttipizálásra jogosult laboratóriumokat.

(3) A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve (a továbbiakban: MgSzH területi szerve)

a) ellenõrzi és felügyeli a kerületi hivatalok nemzeti ellenõrzési programok végrehajtásával kapcsolatos

tevékenységét,

b) ellenõrzi az engedélyezett magánlaboratóriumok nemzeti ellenõrzési programok végrehajtásával kapcsolatos

vizsgálati tevékenységét,

c) ellenõrizheti bármely – e rendelet hatálya alá tartozó állomány – esetében a mintavételezést,

d) a szalmonella-fertõzöttség származásának felderítése érdekében járványügyi nyomozást folytathat,

e) engedélyezi és elrendeli a 9. § (10) bekezdése szerinti ismételt vizsgálatot,

f) ellátja a 2160/2003/EK európai rendeletnek a baromfi szalmonellózis elleni védekezésre vonatkozó nemzeti

programok keretében alkalmazott egyedi védekezési módszerek követelményei tekintetében történõ

végrehajtásáról szóló, 2006. augusztus 1-jei 1177/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1177/2006/EK

rendelet) szerinti hatósági feladatokat,

g) gondoskodik a nemzeti ellenõrzési tervek végrehajtásában résztvevõ hatósági és jogosult állatorvosok

képzésérõl,

h) a szakmai szervezetekkel egyeztetve részt vesz a vállalkozók képzésében,

i) a védekezés helyzetérõl félévente jelentést küld az MgSzH Központnak, illetve kérésre adatot szolgáltat.

(4) A kerületi hivatal

a) nyilvántartásba veszi az érintett vállalkozókat, és a betelepíthetõ légtereket a tartási helyek, a tenyészetek és az

ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszerérõl szóló külön jogszabály alapján kiadott

tenyészetkódon belül arab számmal megjelöli,

b) az érintett takarmányipari vállalkozók külön jogszabály szerinti ellenõrzése során elvégzi az e jogszabályban elõírt

ellenõrzéseket is,

c) értékeli a járványügyi intézkedési tervet és határozatot hoz annak elfogadásáról vagy elutasításáról,

d) szervezi a nemzeti ellenõrzési programok, illetve a (2) bekezdés c) pontja szerinti vizsgálatokhoz szükséges

mintavételt,

e) intézkedik e rendelet hatálya alá tartozó pozitív vizsgálati eredmény esetén,

f) kiadja és az e rendeletben meghatározott esetekben visszavonja a mentességrõl szóló hatósági bizonyítványt,

g) engedélyezi a betelepítést,

h) Salmonella Enteritidis, illetve Salmonella Typhimurium fertõzöttség esetén hatósági mintavételt végez

a szigorított fertõtlenítés hatékonyságának ellenõrzésére,

i) adatot szolgáltat az MgSzH területi szerve részére.

(5) A kerületi hivatal által kijelölt hatósági vagy jogosult állatorvos

a) a (2) bekezdés c) és d) pontja szerinti vizsgálatokhoz és a nemzeti ellenõrzési programok szerinti hivatalból

indított eljárás során mintát vesz (a továbbiakban: hatósági minta) a 2. számú melléklet alapján,

b) e rendelet szerint, továbbá az MgSzH Központ, illetve az MgSzH területi szervének megkeresése alapján adatot

szolgáltat.

(6) A magánállatorvos

a) ellenjegyzi a vállalkozó által elkészített járványügyi intézkedési tervet,

b) a vállalkozó kezdeményezésére mintát vesz (a továbbiakban: vállalkozói minta) az 1. számú melléklet alapján,

c) az MgSzH Központ, az MgSzH területi szerve, illetve a kerületi hivatal megkeresése alapján adatot szolgáltat.
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A laboratóriumok feladatai

4. § (1) A nemzeti referencia laboratórium (a továbbiakban: NRL) feladatait az MgSzH Központ Élelmiszer- és

Takarmánybiztonsági Igazgatósága látja el.

(2) Az NRL feladatai:

a) ellátja a Közösség zoonózis epidemiológiai és szalmonella referencialaboratóriumairól és a nemzeti szalmonella

referencialaboratóriumokról szóló, 2004. július 20-i 2004/564/EK bizottsági határozatának II. Mellékletében

foglaltak szerinti kötelezettségeket és feladatokat,

b) elvégzi a nemzeti ellenõrzési programok végrehajtása során vett minták szerotipizálását,

c) elvégzi a vakcinatörzs elkülönítésére irányuló vizsgálatot a 9. § (9) bekezdése szerint,

d) elvégzi az MgSzH területi szerve által a 9. § (10) bekezdése alapján elrendelt ismételt vizsgálatot, illetve

meghatározza az ez esetekben alkalmazandó mintavételi eljárást,

e) járványügyi nyomozás esetén összehasonlító fágtipizálási vizsgálatokat végez,

f) elvégzi a (5) bekezdés szerinti ismételt hatósági minta vizsgálatát, az antimikrobiális gátló hatásra vonatkozó

vizsgálattal együtt.

(3) Az MgSzH Központ által kijelölt hatósági laboratóriumok

a) elvégzik a hatósági minták bakteriológiai vizsgálatát a 2160/2003/EK rendelet 12. cikkében foglaltak szerint,

b) a hatósági minták vizsgálatán túl elvégezhetik a vállalkozói minták bakteriológiai vizsgálatát is, a 2160/2003/EK

rendelet 12. cikkében foglaltak szerint,

c) elvégzik a 11. § (3) bekezdése szerinti vizsgálatokat, majd az izolált törzset szerotipizálás céljából az NRL-be küldik,

d) e rendelet szerint, illetve megkeresésre adatot szolgáltatnak az MgSzH Központ, az MgSzH területi szerve, illetve

a kerületi hivatal részére.

(4) Az MgSzH Központ által engedélyezett magánlaboratóriumok

a) elvégzik a vállalkozói minták bakteriológiai vizsgálatát a 2160/2003/EK rendelet 12. cikkében foglaltak szerint,

b) közül a 3. § (2) bekezdés f) pontja alapján kijelöltek elvégzik a hatósági minták bakteriológiai vizsgálatát

a 2160/2003/EK rendelet 12. cikkében foglaltak szerint, illetve elvégzik a 11. § (3) bekezdése szerinti vizsgálatokat,

majd az izolált törzset szerotipizálás céljából az NRL-be küldik,

c) az elvégzett vizsgálatok eredményeirõl negyedévente összesítést küldenek az MgSzH területi szervének, illetve

megkeresésre adatot szolgáltatnak az MgSzH Központ, az MgSzH területi szerve, illetve a kerületi hivatal részére.

(5) A minták vizsgálatának eredményérõl a vizsgáló laboratórium értesíti a vállalkozót, a mintavevõ állatorvost, a kerületi

hivatalt, illetve pozitív eredmény esetén az MgSzH területi szervét is.

(6) A vizsgáló laboratóriumok kötelesek az általuk elvégzett vizsgálatokról naprakész nyilvántartást vezetni és valamennyi

erre vonatkozó dokumentumot 3 évig megõrizni.

(7) A vizsgáló laboratórium köteles jelezni az MgSzH területi szervének és a kerületi hivatalnak, ha a vizsgált minták

a normális bélflórát sem tartalmazzák. Ebben az esetben az érintett állatállományra vagy légtérre vonatkozóan

a kerületi hivatal mindaddig megtiltja az állatok, a keltetõtojás és az árutojás ki-, illetve beszállítását (a továbbiakban:

forgalmi korlátozás), amíg a vállalkozónál vett minta legalább a normális bélflórát nem tartalmazza. Amennyiben

a steril minta hatósági minta volt, a forgalmi korlátozás csak azután oldható fel, ha a vállalkozó a hatóság költségeit

megtérítette. Az ismétlõ minta vizsgálatát – az antimikrobiális gátló hatásra irányuló vizsgálattal együtt – az NRL végzi

el, a mintavétel és a vizsgálatok költségei a vállalkozót terhelik. A steril minta vizsgálata alapján mentességrõl szóló

hatósági bizonyítvány nem adható ki.

A vállalkozó feladatai

5. § A 8. § (1) bekezdése alapján a védekezésre kötelezett, illetve a védekezést önállóan vállaló vállalkozó köteles:

a) a nemzeti védekezési programokba bejelentkezni a 8. § (3) bekezdésében foglaltak szerint,

b) a 8. § (4) bekezdése alapján elkészíteni a járványügyi intézkedési tervet és az abban foglalt szalmonellózis

felderítésére szolgáló mintavételi vizsgálati programot (a továbbiakban: vizsgálati program),

c) elvégeztetni a vizsgálati program szerinti vállalkozói mintavételeket és a minták vizsgálatát,

d) a hatósági mintavétel végrehajtására a vizsgálati program szerinti idõpont elõtt legkésõbb 48 órával felkérni

a hatósági vagy a jogosult állatorvost,
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e) gondoskodni a fertõzött légtér kiürítését követõen a tartási hely (az épület, annak felszerelési és berendezési

tárgyai, a hozzá tartozó helyiségek és közlekedõ utak) takarításáról és az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról

szóló külön jogszabály szerinti szigorított fertõtlenítésérõl, valamint rágcsáló- és rovarirtásáról,

f) Salmonella Enteritidistõl, illetve Salmonella Typhimuriumtól eltérõ szerotípussal való fertõzöttség esetén – a 11. §

(7) bekezdésében meghatározott kivétellel – az érintett légtér újratelepítése elõtt környezeti tamponmintával

megbizonyosodni a fertõtlenítés hatékonyságáról,

g) a vizsgálati programról nyilvántartást vezetni és a programra vonatkozó valamennyi dokumentumot 3 évig

megõrizni. A dokumentációnak tartalmaznia kell a mintázott állományra és a mintára vonatkozó adatokat is

(a mintavétel ideje, az állomány azonosítója a mintázott járványtani egységre, légtérre megadva, az állomány kora

a mintázáskor, a minta jellege, a minta kódszáma, a vizsgáló laboratórium, valamint a vizsgálat eredménye).

Költségek viselése

6. § (1) A vizsgálati program szerinti vállalkozói minták vizsgálatát – beleértve a takarmány-vállalkozónál végzett vizsgálatot

is – az érintett vállalkozó költségére kell elvégezni.

(2) A hatósági minta helyettesíti a vállalkozói mintát, amennyiben a vizsgálati programban a vállalkozói minta vételére

3 napon belül sor került volna.

(3) A hatósági minták vizsgálatának költségei a 4. § (7) bekezdése és a 9. § (10) bekezdésében foglaltak kivételével az

államot terhelik.

A védekezés célja

7. § (1) A védekezés során

a) a házityúk tenyészállományok esetében a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Gallus gallus

fajba tartozó tenyészállományokban egyes szalmonella-szerotípusok gyakoriságának csökkentésére irányuló

közösségi célkitûzés tekintetében történõ végrehajtásáról és a 2160/2003/EK rendelet módosításáról szóló, 2005.

június 30-i 1003/2005/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1003/2005/EK rendelet) 1. cikke,

b) házityúk tojóállományok esetében a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Gallus gallus fajba

tartozó tojótyúkokban lévõ egyes szalmonella-szerotípusok elõfordulási gyakoriságának csökkentésére irányuló

közösségi célkitûzés tekintetében történõ végrehajtásáról, valamint az 1003/2005/EK rendelet módosításáról

szóló 2006. július 31-i 1168/2006/EK bizottsági rendelete (a továbbiakban 1168/2006/EK rendelet) 1. cikke

(1) bekezdésének a) pontjának i. alpontja,

c) házityúk brojlerállományok esetében a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek

a brojlercsirkékben elõforduló Salmonella enteritidis és Salmonella typhimurium elõfordulási gyakoriságának

csökkentésére irányuló közösségi célkitûzés tekintetében történõ végrehajtásáról és az 1091/2005/EK rendelet

hatályon kívül helyezésérõl szóló 2007. június 12-i 646/2007/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 646/2007/EK

rendelet) 1. cikke (1) bekezdése,

d) a tenyész- és hízópulyka-állományok esetében a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek

a pulykákban elõforduló Salmonella Enteritidis és Salmonella Typhimurium elõfordulási gyakoriságának

csökkentésére irányuló közösségi célkitûzés tekintetében történõ végrehajtásáról szóló 2008. június 20-i

584/2008/EK rendelete (a továbbiakban: 584/2008/EK rendelet) 1. cikke (1) bekezdése b) pontja

szerinti célt kell elérni.

(2) A védekezés során a vonatkozó közösségi jogszabályok, valamint az alábbi bizottsági határozatokkal jóváhagyott

nemzeti ellenõrzési programok szerint kell eljárni:

a) a Bizottság 2006/759/EK határozata (2006. november 8.) a Gallus gallus fajba tartozó tenyészállományokban

elõforduló szalmonellafertõzés ellenõrzésére irányuló egyes nemzeti programok jóváhagyásáról,

b) a Bizottság 2007/848/EK határozata (2007. december 11.) a Gallus gallus fajba tartozó tojótyúkállományokban

elõforduló szalmonellafertõzés ellenõrzésére irányuló egyes nemzeti programok jóváhagyásáról,

c) a Bizottság 2008/815/EK határozata (2008. október 20.) a Gallus gallus brojlercsirke-állományokban elõforduló

szalmonellafertõzés ellenõrzésére irányuló egyes nemzeti programok jóváhagyásáról,

d) a Bizottság 2009/771/EK határozata (2009. október 20.) a pulykákban elõforduló szalmonellafertõzés elleni

védekezésre irányuló egyes nemzeti programok jóváhagyásáról.
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Részvétel a védekezési programban, betelepítés

8. § (1) A védekezés kötelezõ:

a) valamennyi tenyészpulyka-állományban,

b) a legalább 250 egyedbõl álló házityúk tenyészállományban,

c) a legalább 50 egyedbõl álló házityúk tojóállományban

d) valamennyi, e rendelet hatálya alá tartozó házityúk brojler- és hízópulyka-állományban, a 2160/2003/EK rendelet

1. cikkének (3) bekezdése szerinti állományok kivételével.

(2) A védekezés önkéntes:

a) a keltetõüzemet üzemeltetõ vállalkozók részére,

b) a 250 egyednél kevesebb egyedbõl álló házityúk tenyészállományban,

c) az 50 egyednél kevesebb egyedbõl álló házityúk tojóálloányban,

d) azon állatfajok, állományok, illetve hasznosítási irányok vonatkozásában, melyekre nézve e rendelet nem

tartalmaz elõírásokat.

(3) Az (1) bekezdés szerint védekezésre kötelezett, illetve a védekezést önkéntesen vállaló vállalkozónak

a baromfiállomány, illetve keltetõüzem magánállatorvosi felügyeletét ellátó állatorvos által ellenjegyzett járványügyi

intézkedési terv benyújtásával kell a nemzeti ellenõrzési programokban való részvételre jelentkeznie a telephelye

szerint illetékes kerületi hivatalnál, amely a vállalkozókat a 3. § (4) bekezdésének a) pontja alapján nyilvántartásba

veszi.

(4) A járványügyi intézkedési tervet a járványvédelem általános szabályai, a jó higiéniai gyakorlat és a vonatkozó hazai és

uniós jogi aktusok szerint kell kidolgozni. A tervnek tartalmaznia kell legalább az új állomány betelepítésekor, illetve az

új keltetõtojások keltetõbe helyezésekor elvégzendõ megelõzõ intézkedések (pl. takarítás, fertõtlenítés stb.) körét,

a rendszeres kártevõirtási tervet és az általános járványügyi higiéniai intézkedések körét (pl. személyi higiéniai

szabályok, az állatforgalommal kapcsolatos higiéniai feltételek, az állati eredetû melléktermék kezelésének szabályai,

az állatgyógyászati készítmények alkalmazásának szabályai, az ivóvíz- és takarmányhigiéniai szabályok, saját

takarmánykeverõ üzem esetén külön kitérve a gazdaságon belüli takarmányhigiéniai intézkedésekre). A járványügyi

intézkedési tervnek tartalmaznia kell a 9. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kidolgozott, a szalmonellózis

felderítésére szolgáló vizsgálati programot.

(5) Az (4) bekezdés szerinti tervet a kerületi hivatalhoz kell benyújtani, házityúk tenyész- és tojóállomány esetében

minden betelepítéskor, házityúk brojlerállomány és hízópulyka-állomány esetében az adott év elsõ termelési

ciklusába tartozó állomány betelepítésekor. A tervet a kerületi hivatal értékeli, elfogadásáról vagy elutasításáról

határozatban dönt. Amennyiben az értékelés során a kerületi hivatal a tervet elégtelennek ítéli, 30 napos határidõ

megjelölése mellett annak módosítására szólítja fel a vállalkozót.

(6) Ha a vállalkozó nem rendelkezik elfogadott tervvel, az érintett állományt úgy kell kezelni, mint amely

a) az (1) bekezdés szerint védekezésre kötelezett állományok esetében nem tartozik a nemzeti ellenõrzési

programok hatálya alá, és ennek megfelelõen a hatósági állatorvos ismeretlen egészségügyi állapotú állománnyá

minõsíti azt,

b) a védekezést önkéntesen vállaló, regisztrált vállalkozó állománya esetén nem vesz részt a védekezésben,

c) keltetõ esetén nem vesz részt a szalmonella elleni védekezésben.

(7) Az ismeretlen egészségügyi állapotú házityúk tojóállományból származó étkezései tojások – tekintettel

a 2160/2003/EK rendelet II. melléklete D. része 2. pontjára – csak hõkezelt tojástermék elõállító üzemben történt

hõkezelés után bocsáthatók emberi fogyasztásra.

(8) A legalább 50 egyedbõl álló házityúk tojóállományok esetében csak Salmonella Enteritidistõl és Salmonella

Typhimuriumtól mentes tojóállományt lehet betelepíteni, függetlenül az állomány korától.

(9) Házityúk és pulyka keltetõtojásokat gépi keltetésre felhasználni vagy forgalomba hozni, illetve e rendelet hatálya alá

tartozó baromfiállományt továbbtartásra értékesíteni csak Salmonella Enteritidis és Salmonella Typhimurium

mentességrõl szóló hatósági bizonyítvány birtokában szabad.

(10) A szalmonella elleni védekezésben részt vevõ házityúk- és pulykaállományok egyedei és termékei (árutojás,

keltetõtojás) csak olyan, az Útmutatóban meghatározott kísérõirattal értékesíthetõk, illetve szállíthatók, mely

a Salmonella-státuszra vonatkozó információkat tartalmazza.
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Mintavétel, a minták vizsgálata

9. § (1) A 8. § (1) bekezdése szerinti, és a védekezésben önkéntesen részt vevõ, 8. § (2) bekezdése szerinti állományok kötelezõ

vállalkozói mintavételeit az 1. számú mellékletben, hatósági mintavételeit a 2. számú mellékletben meghatározott

idõpontokban és módon kell elvégezni.

(2) A keltetõállomáson vett mintából történõ szalmonella kimutatást követõen a keltetõtojás eredete szerinti

gazdaságban, a származási gazdaság helye szerint illetékes MgSzH területi szerve és a kerületi hivatal értesítése mellett

megerõsítõ mintavétel céljából soron kívüli hatósági mintát kell venni az 1003/2005/EK rendelet mellékletének

2.2.2.2. pontjában meghatározott módon.

(3) A mintákat haladéktalanul a vizsgáló laboratóriumba kell küldeni. Amennyiben a minta laboratóriumba érkezése

24 órán belül nem megoldható, a minta 3–5 °C-on legfeljebb 48 órán keresztül tárolható a laboratóriumba érkezésig.

A laboratóriumban a mintákat hûtve kell tárolni a vizsgálatig, amelyet a beérkezéstõl számított 48 órán belül és

a mintavételtõl számított 96 órán belül meg kell kezdeni.

(4) A nemzeti ellenõrzési programok mintáinak vizsgálatát csak az MgSzH Központ által kijelölt hatósági vagy

engedélyezett magánlaboratóriumok végezhetik a 4. §-ban foglaltak szerint.

(5) A minták vizsgálatát e rendelet 1. számú mellékletben foglaltak, a naposkori minták vizsgálatát e rendelet 2. számú

mellékletében foglaltak szerint kell elvégezni.

(6) Az e rendelet szerinti vizsgálati programok keretében gyûjtött mintákhoz a mintát vevõ állatorvosnak az NRL

honlapján közzétett minta szerinti mintakísérõ iratot (a továbbiakban: mintakísérõ irat) kell csatolnia. A mintakísérõ

iratot az érintett vállalkozónak is el kell látnia aláírásával. A vizsgáló laboratóriumnak, illetve pozitív eredmény esetén

a szerotipizálást végzõ NRL-nek ugyanezt a mintakísérõ iratot kell kitöltenie. A minta vizsgálatra való alkalmatlansága,

a mintakísérõ irat hiánya vagy nem megfelelõ kitöltése esetén a laboratórium a vizsgálatot megtagadhatja.

(7) A laboratórium a vizsgálat eredményérõl haladéktalanul értesíti a kerületi hivatalt és a mintavevõ állatorvost, továbbá

pozitív vizsgálati eredmény esetén a vállalkozót, valamint az MgSzH területi szervét is. Pozitív vizsgálati eredmény

esetén a laboratórium az izolált törzset megerõsítõ vizsgálat és szerotipizálás céljából a mintakísérõ irat eredeti

példányával együtt az NRL-be küldi. A kísérõirat másolatát a vizsgáló laboratórium köteles 3 évig megõrizni.

(8) Az NRL az általa elvégzett szerotipizálás eredményét rávezeti a mintakísérõ iratra, azt távmásolón haladéktalanul

megküldi a törzset izoláló laboratóriumnak, a kerületi hivatalnak, az MgSzH területi szervének és a mintát beküldõ

állatorvosnak és postai úton az érintett vállalkozónak. A kísérõirat másolatát és a vizsgálati eredményközlõ

dokumentumot valamennyi érintett fél köteles 3 évig megõrizni.

(9) Amennyiben az állományt a kísérõirat szerint az izolált szerotípussal azonos homológ élõ szalmonellát tartalmazó

vakcinával vakcinázták, az NRL a vállalkozó kérésére elvégzi a vakcinatörzs elkülönítésére irányuló vizsgálatot is.

(10) Az MgSzH területi szerve ismételt hatósági vizsgálat elvégzését rendeli el, ha az elsõ mintavétel során nyert vizsgálati

eredmények felvetik a mintavétel, a mintaküldés vagy a laboratóriumi vizsgálatok végzésére vonatkozó elõírásoknak

a vizsgálati eredményt befolyásoló megsértését. Az ismétlõ minta vételének szabályait az NRL határozza meg, és

annak vizsgálatát csak az NRL végezheti el.

(11) Az MgSzH Központ által erre kijelölt és engedéllyel rendelkezõ laboratórium az 'O' csoporttipizálás eredményérõl

haladéktalanul értesíti a mintavevõ állatorvost, a vállalkozót, a kerületi hivatalt és az MgSzH területi szervét is, valamint

az izolált törzset az NRL-be küldi szerotipizálás céljából.

A hatóságilag mentes állományok

10. § (1) A védekezésben részt vevõ állományokat és keltetõket a kerületi hivatal Salmonella Enteritidis és Salmonella

Typhimurium vonatkozásában mentesnek minõsítheti. A vállalkozó kérelmére az igazolás valamennyi/más

szerotípus(ok)ra is kiterjeszthetõ, amennyiben azok jelenlétét a laboratórium vizsgálata kizárta. A minõsítést

a vállalkozónak kell kérelmeznie az állomány helye szerint illetékes kerületi hivatalnál.

(2) A mentességrõl szóló hatósági bizonyítványt negatív eredményû minta alapján a kerületi hivatal a 4. számú melléklet

szerint adja ki.

(3) A vállalkozónál egy állomány akkor is mentesnek minõsíthetõ, ha az adott gazdaság más állományában pozitív

mintákat is találtak, amennyiben a kerületi hivatal megbizonyosodik a pozitív állomány megfelelõ járványvédelmi

izoláltságáról.

(4) Az állomány tartási helyének változása esetén új mentességrõl szóló hatósági bizonyítványt kell beszerezni, amelyet

a vizsgálati programban soron következõ vizsgálat negatív eredménye alapján kell kiadni.
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Eljárás pozitív vizsgálat eredmény esetén

11. § (1) Amennyiben a házityúk tenyész- vagy tojóállományban, tenyészpulyka-állományban, illetve a keltetõüzemben vett

minta pozitív eredményû, a vállalkozó 22 munkanapon belül felülvizsgálja járványügyi intézkedési tervét, és ismételt

jóváhagyásra benyújtja azt a kerületi hivatalhoz. A felülvizsgált tervnek tartalmaznia kell a higiéniai viszonyok,

különösen a fertõtlenítési eljárások és a kártevõirtás hatékonyságának felülvizsgálatát, a fertõzõdés lehetséges okára

vonatkozó vizsgálatok eredményét és a szükségesnek tartott intézkedések felsorolását. A tervet a kerületi hivatal

22 munkanapon belül értékeli és amennyiben a tervet járványvédelmi szempontból elégtelennek ítéli, annak

módosítására szólítja fel a vállalkozót.

(2) Amennyiben a házityúk brojler-, illetve a hízópulyka-állományban vett minta pozitív eredményû, a vállalkozó az

eredmény kézhezvételét követõen 11 munkanapon belül felülvizsgálja járványügyi intézkedési tervét, és ismételt

jóváhagyásra benyújtja azt a kerületi hivatalhoz. Az intézkedési tervnek tartalmaznia kell a higiéniai viszonyok,

különösen a fertõtlenítési eljárások és a kártevõirtás (rovar- és rágcsálóirtás) hatékonyságának felülvizsgálatát,

a fertõzõdés lehetséges okára vonatkozó vizsgálatok eredményét és a szükségesnek tartott intézkedések felsorolását.

A tervet a kerületi hivatal 11 munkanapon belül értékeli és amennyiben a tervet járványvédelmi szempontból

elégtelennek ítéli, annak módosítására szólítja fel a vállalkozót.

(3) Ha a házityúk brojler-, illetve a hízópulyka-állomány szalmonella vizsgálatának eredménye pozitív, a vállalkozó

kezdeményezésére az MgSzH Központ által erre kijelölt és engedéllyel rendelkezõ laboratóriumban lehetõség van

csoportspecifikus 'O'ellenanyag felhasználásával a Salmonella Enteritidis és Salmonella Typhimurium szerotípusokkal

való fertõzöttség gyors kizárására. Ebben az esetben az izolált törzset az 'O' csoporttipizálást végzõ laboratórium küldi

meg az NRL-be a szerotípus pontos meghatározására.

(4) Amennyiben csoport-specifikus 'O' ellenanyag felhasználásával a Salmonella Typhimurium, illetve Salmonella

Enteritidis fertõzöttség kizárható, akkor az adott házityúk brojler- vagy hízópulyka-állomány a kerületi hivatal

határozatával bocsátható bocsátható. Egyidejûleg a (2) és az (5) bekezdés szerinti intézkedéseket is alkalmazni kell.

(5) Amennyiben a szerotipizálás során az NRL a Salmonella Enteritidistõl, illetve Salmonella Typhimuriumtól eltérõ

szerotípussal való fertõzöttséget állapít meg, a kerületi hivatal – amennyiben azzal vállalkozó rendelkezik –

haladéktalanul visszavonja az állomány adott szerotípusra kiterjedõ mentességrõl szóló hatósági bizonyítványát.

A vállalkozó köteles gondoskodni az állomány termelési ciklusát követõen a tartási hely (az épület, annak felszerelési és

berendezési tárgyai, a hozzá tartozó helyiségek és közlekedõ utak) takarításáról és az Állategészségügyi Szabályzat

kiadásáról szóló külön jogszabály szerinti szigorított fertõtlenítésérõl, valamint rágcsáló- és rovarirtásáról.

(6) A vállalkozó az érintett légteret csak akkor telepítheti be újra, ha a fertõtlenítés hatékonyságáról környezeti

tamponminta negatív eredményû laboratóriumi vizsgálata alapján megbizonyosodik. A környezeti tamponminta

mintavételi és vizsgálati költségei a vállalkozót terhelik.

(7) Amennyiben házityúk tenyészállomány esetében az NRL olyan Salmonella szerotípussal való fertõzöttséget állapít

meg, amely az 1003/2005/EK rendelet szerinti közösségi célkitûzés körébe tartozik, a takarmány vonatkozásában

a 12. § (9) bekezdése szerint, a légtér újbóli betelepítése tekintetében a 12. § (8) bekezdése szerint kell eljárni.

Eljárás Salmonella Enteritidis, illetve Salmonella Typhimurium fertõzés esetén

12. § (1) Amennyiben a szerotipizálás során az NRL Salmonella Enteritidis, illetve Salmonella Typhimurium fertõzöttséget

állapít meg, az érintett állomány és az abból származó termékek vonatkozásában a kerületi hivatal forgalmi korlátozást

rendel el és a mentességrõl szóló hatósági bizonyítványt haladéktalanul visszavonja. Egyidejûleg a gazdaság többi

állományának mentességrõl szóló hatósági bizonyítványát is vissza kell vonni, amennyiben a fertõzött állomány

járványvédelmi izoláltsága nem megfelelõen biztosított.

(2) A vizsgálatot megismételni kizárólag az MgSzH területi szerve által a 9. § (10) bekezdése szerinti ismételt hatósági

mintavétellel lehet. Az ismételt vizsgálathoz a mintavételt a lehetõ legrövidebb idõn belül, csak hatósági vagy jogosult

állatorvos végezheti el. A mintákat az NRL vizsgálja, az antimikrobiális gátló hatás kimutatására irányuló vizsgálattal

együtt. Amennyiben az ismételt mintavétel eredménye negatív, vagy olyan szalmonella-szerotípussal való

fertõzöttséget állapít meg, amelyre a nemzeti ellenõrzési programok nem terjednek ki, valamint antimikrobiális gátló

hatás nem mutatható ki, a kerületi hivatal feloldja a forgalmi korlátozást az állomány és termékei vonatkozásában.

Amennyiben antimikrobiális gátló hatás mutatható ki, a kerületi hivatal kivizsgálja az antibiotikum-használat

körülményeit és a forgalmi korlátozást mindaddig fenntartja, amíg be nem igazolódik, hogy az antibiotikum

használatára nem a szalmonellózis kezelése céljából került sor.
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(3) Amennyiben az ismételt vizsgálat is Salmonella Enteritidissel vagy Salmonella Typhimuriummal való fertõzöttséget

állapít meg, vagy az MgSzH területi szerve ismételt vizsgálatot nem rendel el, az érintett állomány a vágóhíddal és

a vágóhidat felügyelõ hatósági állatorvossal történõ elõzetes egyeztetést követõen az elkülönített vágásra vonatkozó

állat-egészségügyi szabályok megtartása mellett levágatható.

(4) Házityúk tenyész- és tenyészpulyka-állományok esetében Salmonella Enteritidis vagy Salmonella Typhimurium

fertõzöttség esetén a 2160/2003/EK rendelet II. mellékletének C. része, házityúk tojóállományok esetében

a 2160/2003/EK rendelet II. mellékletének D. része szerint kell eljárni.

(5) A fertõzött állományból származó hús a szalmonellák ártalmatlanítása nélkül belföldön forgalomba hozható,

amennyiben a fertõzött állomány levágását követõ feldolgozási folyamatokat elkülönítik az egyéb állati eredetû

alapanyagok feldolgozásától, kezelésétõl, és a vágóhidat felügyelõ hatósági állatorvost 48 órával a vágást megelõzõen

értesítették. A fertõzött állomány levágásából és feldolgozásából származó élelmiszer-alapanyag minden legkisebb

csomagolási egységén az azonosító jel, illetve a létesítményen belül a nyomonkövetési jelölés közvetlen közelében,

valamint a kísérõ kereskedelmi dokumentumon jól olvashatóan, letörölhetetlenül fel kell tüntetni a „Csak hõkezelés

(alapos sütés vagy fõzés) után fogyasztható” szöveget.

(6) Amennyiben a fertõzött állományból származó hús a szalmonella ártalmatlanításával kerül feldolgozásra (hõkezelés,

hõkezelt termék elõállítása), a szalmonella hatékony és igazolt ártalmatlanításáig a fertõzött állomány levágását

követõ feldolgozási folyamatokat el kell különíteni az egyéb állati eredetû alapanyagok feldolgozásától, kezelésétõl, és

48 órával a vágás elõtt értesíteni kell az vágóhidat felügyelõ hatósági állatorvost. A fertõzött állományból származó

élelmiszer-alapanyag minden legkisebb csomagolási egységén az azonosító jel, illetve a létesítményen belül

a nyomonkövetési jelölés közvetlen közelében fel kell tüntetni, a „Szalmonellával fertõzött állományból származó”

feliratot, és azt csak olyan élelmiszer elõállítására lehet felhasználni, amelynek gyártástechnológiai lépései garantálják

a végtermék élelmiszer szalmonella mentességét. Minden ilyen élelmiszer tétel szalmonella mentességét

a kiskereskedelmi forgalomba bocsátás elõtt laboratóriumi mikrobiológiai vizsgálatok eredményével kell igazolni,

továbbá errõl a vágóhidat felügyelõ hatósági állatorvost haladéktalanul értesíteni kell. A szalmonellát már igazoltan

nem tartalmazó hõkezelt terméket az üzem saját önellenõrzési eredményére alapozva forgalomba hozhatja.

(7) A fertõzött állomány tartási helyének kiürítését követõen a vállalkozó köteles gondoskodni a tartási hely (az épület,

annak felszerelési és berendezési tárgyai, a hozzá tartozó helyiségek és közlekedõ utak) takarításáról és az

Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló külön jogszabály szerinti szigorított fertõtlenítésérõl, valamint rágcsáló-

és rovarirtásáról. A maradék almot az állati hulladékok kezelésérõl szóló külön jogszabályban foglaltak szerint

ártalmatlanítani kell. A teendõk elvégzése után a vállalkozó értesíti a kerületi hivatalt, aki ellenõrzi a végrehajtott

intézkedések hatékonyságát.

(8) A kerületi hivatal az érintett légtérbe történõ újratelepítést csak akkor engedélyezi, ha a fertõtlenítés hatékonyságáról

hatósági környezeti tamponminta negatív eredményû laboratóriumi vizsgálata alapján megbizonyosodik.

(9) A fertõzött állománnyal etetett takarmányban a szalmonellák jelenlétét a takarmányok elõállításáról, forgalomba

hozataláról és felhasználásáról szóló külön jogszabályban foglaltak szerint haladéktalanul meg kell vizsgálni, kivéve

a naposkori pozitív minta esetében. A vizsgálat negatív eredménnyel történõ lezárásáig a takarmány csak a fertõzött

állománnyal etethetõ. A takarmány fertõzöttségének megállapítása esetén a takarmányt a takarmányok elõállításáról,

forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló külön jogszabályban foglaltak szerint ártalmatlanítani kell, és az

annak tárolására, illetve szállítására használt eszközöket fertõtleníteni kell. Fertõzöttség megállapítása esetén

a takarmány forrása szerinti takarmányipari vállalkozónál külön vizsgálatot kell tartani szalmonellák felderítésére.

(10) Azokban a keltetõüzemekben, ahová fertõzött állományból származó keltetõtojás került, a 2160/2003/EK rendelet

II. mellékletének C. részének 3. és 5. pontja szerint kell eljárni, továbbá a (7) és (8) bekezdésben foglaltakat megfelelõen

alkalmazni kell. Amennyiben a keltetõüzem rendelkezik mentességrõl szóló hatósági bizonyítvánnyal, a kerületi

hivatal azt haladéktalanul visszavonja. A keltetõüzem köteles nyilvántartásai alapján a szennyezettség forrásának

felderítésében közremûködni és a költségeket viselni.

Eljárás keltetõüzemekben elõforduló szalmonella fertõzöttség esetén

13. § (1) Amennyiben a keltetõüzemben vett minta vizsgálatakor a szerotipizálás során az NRL a Salmonella Enteritidistõl,

illetve Salmonella Typhimuriumtól eltérõ szerotípussal való fertõzöttséget állapít meg, – amennyiben a vállalkozó

azzal rendelekezik – a kerületi hivatal haladéktalanul visszavonja az érintett légtér adott szerotípusra kiterjedõ

mentességrõl szóló hatósági bizonyítványát.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 194. szám 47949



(2) Amennyiben a keltetõüzemben vett minta vizsgálatakor a szerotipizálás során az NRL Salmonella Enteritidis, illetve

Salmonella Typhimurium fertõzöttséget állapít meg, a kerületi hivatal haladéktalanul visszavonja az érintett légtér

mentességrõl szóló hatósági bizonyítványát és forgalmi korlátozást rendel el. Az érintett légtérben tartott összes tojást

és kikelt csibét, illetve pipét az állati hulladékok kezelésérõl szóló külön jogszabályban foglaltak szerint meg kell

semmisíteni. A keltetõt üzemeltetõ vállalkozó egyúttal saját költségére intézkedik a 9. § (2) bekezdése szerinti

megerõsítõ vizsgálat elvégzésérõl. Pozitív eredményû vizsgálat esetén a tenyészállomány vonatkozásában a 12. §-ban

foglaltak szerint kell eljárni.

(3) A keltetõüzem fertõzött légterének kiürítését követõen a vállalkozó köteles gondoskodni a légtér (az épület, annak

felszerelési és berendezési tárgyai, a hozzá tartozó helyiségek és közlekedõ utak) takarításáról és az Állat-egészségügyi

Szabályzat kiadásáról szóló külön jogszabály szerinti szigorított fertõtlenítésérõl, valamint rágcsáló- és rovarirtásáról.

(4) A keltetõüzem érintett légtere csak akkor telepíthetõ be újra, ha

a) Salmonella Enteritidis, illetve Salmonella Typhimuriumtól eltérõ szerotípussal való fertõzöttség esetén

a vállalkozó a fertõtlenítés hatékonyságáról környezeti tamponminta negatív eredményû – saját költségére

végzett – laboratóriumi vizsgálatával megbizonyosodik.

b) Salmonella Enteritidissel, illetve Salmonella Typhimuriummal való fertõzöttség esetén a kerületi hivatal

a fertõtlenítés hatékonyságáról környezeti tamponminta negatív eredményû laboratóriumi vizsgálatával

megbizonyosodik.

(5) Az adott légtérbe való újratelepítést követõen új mentességrõl szóló hatósági bizonyítványt kell kérelmezni, amelyet

a következõ negatív eredményû vizsgálat alapján kell kiadni.

Gyógykezelésre és vakcinázásra vonatkozó szabályok

14. § (1) A nemzeti ellenõrzési programok keretében az antimikrobiális hatású készítmények alkalmazása tekintetében az

1177/2006/EK rendelet 2. cikkének elõírásai szerint kell eljárni.

(2) A baromfiállományok szalmonellózis elleni vakcinázása nem kötelezõ, az önkéntes vakcinázás során az 1177/2006/EK

rendelet elõírásai szerint kell eljárni. A szalmonellózis elleni vakcinás védekezés részletes programját a 8. §

(4) bekezdése szerinti járványügyi intézkedési tervnek tartalmaznia kell.

(3) A vakcina alkalmazásáról dokumentációt és kezelési naplót kell vezetni, amelyet a kerületi hivatal kockázatbecslés

alapján ellenõriz. Az ellenõrzésnek külön ki kell terjednie a vakcinázási program szakszerûségére és az oltóanyag

használati utasítás szerinti alkalmazására. A megfelelõ mennyiségû oltóanyag felhasználását a vállalkozónak

számlával, a vakcina szakszerû használatának megtörténtét az állatorvosnak aláírásával, pecsétlenyomatával kell

igazolnia.

Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével a szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól szóló 2/2008. (I. 4.) FVM rendelet

hatályát veszti.

(3) Ez a rendelet a Közösség zoonózis epidemiológiai és szalmonella referencialaboratóriumairól és a nemzeti szalmonella

referencialaboratóriumokról szóló, 2004. július 20-i 2004/564/EK bizottsági határozat 3. cikkének és II. mellékletének

való megfelelést szolgálja.

(4) Ez a rendelet a következõ közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2160/2003/EK rendelete (2003. november 17.) a szalmonella és egyéb

meghatározott, élelmiszerbõl származó zoonózis-kórokozók ellenõrzésérõl,

b) a Bizottság 1003/2005/EK rendelete (2005. június 30.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek

a Gallus gallus fajba tartozó tenyészállományokban egyes szalmonella-szerotípusok gyakoriságának

csökkentésére irányuló közösségi célkitûzés tekintetében történõ végrehajtásáról és a 2160/2003/EK rendelet

módosításáról,

c) a Bizottság 1168/2006/EK rendelete (2006. július 31.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek

a Gallus gallus fajba tartozó tojótyúkokban lévõ egyes szalmonella-szerotípusok elõfordulási gyakoriságának

csökkentésére irányuló közösségi célkitûzés tekintetében történõ végrehajtásáról, valamint az 1003/2005/EK

rendelet módosításáról,
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d) a Bizottság 1177/2006/EK rendelete (2006. augusztus 1.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi

rendeletnek a baromfi szalmonellózis elleni védekezésre vonatkozó nemzeti programok keretében alkalmazott

egyedi védekezési módszerek követelményei tekintetében történõ végrehajtásáról,

e) a Bizottság 646/2007/EK rendelete (2007. június 12.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek

a brojlercsirkékben elõforduló Salmonella enteritidis és Salmonella typhimurium elõfordulási gyakoriságának

csökkentésére irányuló közösségi célkitûzés tekintetében történõ végrehajtásáról és az 1091/2005/EK rendelet

hatályon kívül helyezésérõl,

f) a Bizottság 584/2008/EK rendelete (2008. június 20.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek

a pulykákban elõforduló Salmonella Enteritidis és Salmonella Typhimurium elõfordulási gyakoriságának

csökkentésére irányuló közösségi célkitûzés tekintetében történõ végrehajtásáról,

g) a Bizottság 199/2009/EK rendelete (2009. március 13.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettõl

eltérve a brojlercsirke- és pulykaállományokból származó, kis mennyiségû friss hússal való közvetlen ellátásra

vonatkozó átmeneti intézkedés megállapításáról.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelethez

Vállalkozói mintavételek a házityúk- és pulykaállományokban

Mintagyûjtés idõpontja Mintázandó állomány Mintagyûjtés módja Minták vizsgálata

Keltetõ Keltetett állományok Az 1003/2005/EK rendelet
mellékletének
2.2.2.1. pontjában foglaltak
szerint

Az 1003/2005/EK rendelet
mellékletének 3. pontjában
foglaltak szerint

1. nap Házityúk
tenyészállományok

A szállító jármûbõl
a csibeszállító dobozok
belsõ felületérõl
(10 × 15 cm) vett minták
betelepítendõ
légeterenként (25 g,
rakományonként
5 dobozból), elhullott
csibék/pipék (min. 10 db,
max. 60 db, illetve ha
10-nél kevesebb van, akkor
10 db-ra kiegészítendõ az
élõkbõl)

E rendelet 2. számú
melléklete szerint

Házityúk
tojóállományok

Tenyészpulyka-
állományok

4. élethét Házityúk
tenyészállományok

Az 1003/2005/EK rendelet
mellékletének
2.2.2.1. pontjában foglaltak
szerint

Az 1003/2005/EK rendelet
mellékletének 3. pontjában
foglaltak szerintTenyészpulyka-

állományok

A tojásrakási fázis vagy
tojóegységbe kerülés elõtt
két héttel

Házityúk
tenyészállományok

Az 1003/2005/EK rendelet
mellékletének
2.2.2.1. pontjában foglaltak
szerint1

Az 1003/2005/EK rendelet
mellékletének 3. pontjában
foglaltak szerintTenyészpulyka-

állományok

Házityúk
tojóállományok

Az 1168/2006/EK rendelet
mellékletének
2.2. pontjában foglaltak
szerint1

Az 1168/2006/EK rendelet
mellékletének 3. pontjában
foglaltak szerint
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Mintagyûjtés idõpontja Mintázandó állomány Mintagyûjtés módja Minták vizsgálata

A tojásrakási
fázisban

Minden
második
héten

Házityúk
tenyészállományok

Az 1003/2005/EK rendelet
mellékletének
2.2.2.1. pontjában foglaltak
szerintMinden

harmadik
héten

Tenyészpulyka-állományok

Minden
15. héten

Házityúk tojóállományok Az 1168/2006/EK rendelet
mellékletének 3. pontjában
foglaltak szerint

A vágást megelõzõ 3 héten
belül

Házityúk brojlerállományok A 646/2007/EK rendelet
mellékletének 2. pontjában
foglaltak szerint

A 646/2007/EK rendelet
mellékletének 3. pontjában
foglaltak szerint

Hízópulyka-állományok Az 584/2008/EK rendelet
mellékletének
2.2.2. pontjában foglaltak
szerint

Az 584/2008/EK rendelet
mellékletének 3. pontjában
foglaltak szerint

Tenyészpulyka-állományok Az 1003/2005/EK rendelet
mellékletének
2.2.2. pontjában foglaltak
szerint

1 Vedletett, második termelési ciklusba kerülõ állománynál a tojásrakási fázis beindulásakor 1 db hatósági mintavétel, ezt követõen a házityúk

tojóállományokra vonatkozó vizsgálatok szerint.

2. számú melléklet a 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelethez

Hatósági mintavételek a házityúk- és pulykaállományokban

Mintázandó állomány Mintagyûjtés idõpontja Mintagyûjtés módja Minták vizsgálata

Keltetõk Az 1003/2005/EK rendelet
mellékletének
2.1.2.1. pontja alapján
16 hetente

Az 1003/2005/EK rendelet
melléklete 2.2.1. pontjában
foglaltak szerint

Az 1003/2005/EK rendelet
mellékletének 3. pontjában
foglaltak szerint

Házityúk
tenyészállományok

A termelési ciklusban, az
1003/2005/EK rendelet
mellékletének
2.1.2.2. pontja szerint

Az 1003/2005/EK rendelet
mellékletének
2.2.2.2. pontjában foglaltak
szerint

Az 1003/2005/EK rendelet
mellékletének 3. pontjában
foglaltak szerint

Tenyészpulyka-állományok Az 584/2008/EK rendelet
melléklete 1. pontjának
b) (iii) alpontja szerint
a kerületi hivatal évente
határozza meg2

Házityúk tojóállományok Az 1168/2006/EK rendelet
mellékletének 2.1. pontja
szerint

Az 1168/2006/EK rendelet
mellékletének
2.2. pontjában foglaltak
szerint

Az 1168/2006/EK rendelet
mellékletének 3. pontja
szerint

Házityúk brojlerállományok A 646/2007/EK rendelet
melléklete 1. b) pontja
alapján a kerületi hivatal
évente határozza meg2

A 646/2007/EK rendelet
melléklete 2. pontjában
foglaltak szerint

A 646/2007/EK rendelet
mellékletének 3. pontjában
foglaltak szerint

Hízópulyka-állományok Az 584/2008/EK rendelet
melléklete 1. pontjának
b) (iii) alpontja szerint
a kerületi hivatal évente
határozza meg2

Az 584/2008/EK rendelet
melléklete 2.2.2. pontjában
foglaltak szerint

Az 584/2008/EK rendelet
mellékletének 3. pontjában
foglaltak szerint

2 A kerületi hivatal a tervezett mintavételekrõl tájékoztatja a vállalkozót.
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3. számú melléklet a 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelethez

Vizsgálati módszerek a naposkori minták vizsgálatához

1. A szállítódoboz bélésének vizsgálata

A naposbaromfi szállítására szolgáló dobozok bélésébõl (legalább 5 dobozból) gyûjtött, 25 g meconiummal és

bélsárral szennyezett, 10 × 15 cm-nél nem nagyobb bélésanyagot kell egy mintaként feldolgozni. A mintákat jelöléssel

ellátva légmentesen záró mûanyag zacskókban kell vizsgálatra küldeni.

Elõdúsítás: a mintát 225 ml 1%-os peptonvízzel 30 másodpercig kell összerázni és 37 °C-on 18�2 óráig inkubálni. Ezt

követõen a vizsgálatot az MSZ EN ISO 6579 szabvány D mellékletének megfelelõen kell elvégezni.

Pozitív mintánként egy izolátumot kell szerotipizálni.

2. Naposbaromfi-hulla/leölt naposbaromfi vizsgálata

10 csibe/pipe májából és/vagy szikzsákjából, vékonybelébõl és vakbelébõl 0,5-0,5 g-nyi darabot kell kivenni és azokból

szervenként gyûjtõmintát képezni (összesen 3 gyüjtõminta). Az elõdúsítást 1:10-szeres mennyiségû 1%-os

peptonvízben kell végezni, a mintákat 37 �C-on 18�2 óráig kell inkubálni. Ezt követõen a vizsgálatot az MSZ EN ISO

6579 szabvány D mellékletének megfelelõen kell elvégezni.

Pozitív mintánként egy izolátumot kell szerotipizálni.

4. számú melléklet a 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelethez

Mentességrõl szóló hatósági bizonyítvány mintája

............................................................................. Megyei MgSzH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága

............................................... Kerületi Hivatal Iktatási szám:

Cím:

A Salmonella-mentesség igazolása

Igazolom, hogy a szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól szóló 180/2009. (XII. 29.) FVM rendeletben elõírtak

és a .............................................................................. (vizsgálatra jogosult laboratóriumban) végzett vizsgálatok alapján,

a .............................................................................................................................................................................................. tulajdonát képezõ

.......................................................................................................................... székhelyû ........................................................................ címû és

........................................... nyilvántartási számú telephelyen található (az állomány azonosítója: ........................................ az

állomány betelepítéskori létszáma: ....................................................) ............................................................................. fajú állomány

(tenyészcélú, keltetõüzem, árutojás-termelõ, brojler)

Salmonella mentes/

Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium

és Salmonella .............................................

mentes

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

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

kerületi fõállatorvos

Laboratóriumi vizsgálatok

iktatószáma és dátuma:
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A honvédelmi miniszter 19/2009. (XII. 29.) HM rendelete
a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés

f) pont fa)–fc) alpontjaiban, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (7) bekezdés a) pont

aj) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény egyes

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben

eljárva a következõket rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS ÉS ÉRTELMEZÕ RENDELKEZÉSEK

Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet állapítja meg a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló

2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban Hjt.) 126. §-ában meghatározott lakhatási támogatásokra – beleértve a lakások

és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény

(a továbbiakban: Lakástörvény) hatálya alá tartozó lakások és személygépkocsi-tároló helyiségek (állóhelyek) bérletére

és elidegenítésére – vonatkozó szabályoknak a Honvédelmi Minisztériumban (a továbbiakban: HM), továbbá

a honvédelemért felelõs miniszter alárendeltségébe, közvetlen, valamint fenntartói irányítása és közvetlen felügyelete

alá tartozó szervezeteknél, valamint a Magyar Honvédség katonai szervezeteinél (a továbbiakban együtt: honvédelmi

szerv) történõ alkalmazását.

(2) A honvédelmi szerv lakás- és helyiségügyeiben, valamint a lakás és helyiség elidegenítésekor a Lakástörvényt

e rendelettel együtt kell alkalmazni.

(3) Ahol a Lakástörvény bérbeadói hozzájárulást ír elõ, azt e rendelet szerint kell elbírálni. Az elbírálás során a bérbeadói

jogokat a lakás helye szerint illetékes honvédelmi szerv helyi lakásgazdálkodási szerve gyakorolja.

A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet alkalmazási köre kiterjed

a) a Magyar Honvédség állományába tartozó, és ott vagy a Hjt. 46. § (3) bekezdésében meghatározott szerveknél

szolgálatot teljesítõ, tiszti és tiszthelyettesi állományú hivatásos és szerzõdéses katonára,

b) a honvédelmi szerv köztisztviselõjére, közalkalmazottjára és munkavállalójára, kivéve, ha a XII–XIII. fejezetben

foglalt lakhatási támogatások tekintetében a kollektív szerzõdés másként rendelkezik,

c) a HM rendelkezése alatt lévõ (a továbbiakban: HM rendelkezésû) lakásra és szükséglakásra, nem lakás céljára

szolgáló, bérbeadás útján hasznosított helyiségre, valamint honvédségi szállóra és garzonházra,

d) a honvédelmi szerv lakásbizottságára, lakásgazdálkodási és lakóházkezelõ szervére, valamint a személyügyi és

pénzügyi szervekre,

e) a szolgáltatási szerzõdésben vállalt feladatok tekintetében a lakóházkezelést a HM megbízásából ellátó nem

honvédelmi szervre (a továbbiakban: Szolgáltató).

(2) A katonai bíróra és a katonai ügyészség hivatásos állományú tagjára e rendeletnek a honvédelmi szerv hivatásos

állományú tagjára vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A rájuk vonatkozó mértékig e rendeletet kell alkalmazni

a) a szolgálati, rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátásban részesülõ volt hivatásos katonára (a továbbiakban

együtt: szolgálati nyugállományú katona),

b) a hivatásos, valamint a szolgálati nyugállományú katonának a Hjt. 2. § (28) bekezdésében meghatározott közeli

hozzátartozójára, továbbá özvegyére és túlélõ élettársára.

Értelmezõ rendelkezések

3. § (1) Lakhatási támogatások:

a) HM rendelkezésû bérlakás juttatása,

b) szálló- és garzonelhelyezés,
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c) vissza nem térítendõ juttatás,

d) munkáltatói kölcsön,

e) lakbértámogatás (kiegészítés),

f) lakásüzemeltetési hozzájárulás,

g) albérletidíj-hozzájárulás.

(2) HM rendelkezésû:

a) a Magyar Állam tulajdonában és a HM vagyonkezelésében lévõ lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiség, valamint

a szállóelhelyezést szolgáló helyiség,

b) a szövetkezeti vagy társasházban lévõ, a Magyar Állam tulajdonában álló olyan öröklakás, amelynek bérbeadására

a honvédelmi szerv a vagyonkezelõi jog alapján jogosult,

c) az önkormányzati tulajdonban levõ lakás és nem lakás céljára szolgáló olyan helyiség, amelyre a honvédelmi

szervnek e rendelet hatálybalépésekor bérlõkijelölési vagy bérlõkiválasztási joga áll fenn, vagy azt

megállapodással utóbb megszerzi,

d) az olyan lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség, amelyre a honvédelmi szerv magánbefektetõvel kötött

szerzõdés alapján – függetlenül attól, hogy az a Magyar Állam tulajdonába és a HM vagyonkezelésébe kerül-e –

elhelyezési célú használati, hasznosítási jogot szerzett (a továbbiakban: magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás,

nem lakás céljára szolgáló helyiség),

e) a magán- vagy vegyesvállalkozás keretében épített lakás és helyiség, amelyre a honvédelmi szerv szerzõdés

alapján vevõkijelölési jogot szerzett.

(3) E rendelet értelmében

a) magánberuházásból létesített HM rendelkezésû az olyan magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás, nem lakás

céljára szolgáló helyiség, ami az elhelyezési célú megállapodás alapján a Magyar Állam tulajdonába és a HM

vagyonkezelésébe kerül;

b) vállalkozói HM rendelkezésû az olyan magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás, nem lakás céljára szolgáló

helyiség, ami az elhelyezési célú megállapodás alapján nem kerül a Magyar Állam tulajdonába és a HM

vagyonkezelésébe.

(4) Elhelyezési célúnak minõsül minden olyan magánbefektetõvel kötött megállapodás, amellyel a honvédelmi szerv

jogosulttá válik az e rendelet alapján arra jogosult személynek mint a lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség

bérlõjének kijelölésére vagy kiválasztására. A magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás, nem lakás céljára szolgáló

helyiség bérbeadói jogát az elhelyezési célú megállapodás alapján gyakorolhatja a honvédelmi szerv vagy

a magánbefektetõ, illetve annak arra feljogosított képviselõje.

(5) Munkakörhöz kötött lakás a házfelügyelõi, szálló- és lõtérgondnoki, a mûterem-, valamint más, a honvédelmi szerv

területén lévõ lakás.

(6) Vezetõi lakás a vezetõi beosztáshoz rendelt lakás. E tekintetben vezetõi beosztás:

a) a helyõrségparancsnoki megbízatással együtt járó parancsnoki beosztás,

b) az állami vezetõk juttatásairól szóló jogszabályban megjelölt állami vezetõ által a honvédelmi szervnél betöltött

tisztség, illetve beosztás,

c) az országos parancsnoki beosztás.

(7) Honvédségi szálló:

a) a helyõrségi szálló, továbbá

b) a laktanyai tiszti és tiszthelyettesi szállás.

(8) A rendelet alkalmazásában

a) bérbeadó: az állami tulajdonú HM rendelkezésû lakások és személygépkocsi-tároló helyiségek, illetve állóhelyek

tekintetében a helyi lakásgazdálkodási szerv, az állami tulajdonú HM rendelkezésû lakóépülethez tartozó nem

lakáscélú helyiségek tekintetében a területi lakásgazdálkodási szerv;

b) kezelõ: az állami tulajdonú HM rendelkezésû lakóépületek (lakások) és nem lakáscélú helyiségek tekintetében

a helyi lakóházkezelõ szerv;

c) magánbefektetõ: az olyan természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet,

amellyel a honvédelmi szerv elhelyezési célú megállapodást köt.

(9) E rendelet alkalmazásában

a) HM központi közgazdasági és pénzügyi feladatokat ellátó szerve a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség,

b) HM központi lakásgazdálkodási szerv a HM Védelemgazdasági Fõosztály,

c) területi lakásgazdálkodási szerv a HM Infrastrukturális Ügynökség,
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d) területi lakásgazdálkodási szerv lakásügyi egysége a HM Infrastrukturális Ügynökség Budapesti

Lakásgazdálkodási Osztály,

e) területi lakásgazdálkodási szerv lakhatástámogatási egysége a HM Infrastrukturális Ügynökség Lakhatás

Támogató Osztály.

(10) A rendelet alkalmazásában szolgálati és lakásgazdálkodási érdek:

a) a Magyar Honvédség strukturális változásaival összefüggõ lakásellátási és lakásgazdálkodási feladatok

megvalósítása,

b) a honvédelmi szervek ellátásához szükséges mennyiségû és minõségû HM rendelkezésû lakás megtartása,

c) a lakásállomány mobilitásának segítése,

d) az áthelyezésekkel, kinevezésekkel, vezénylésekkel összefüggõ lakhatás megoldását célzó ellátás,

e) harckészültségi és biztonságpolitikai feladathoz kapcsolt lakásellátás,

f) a honvédelmi szerv mûködõképességének szempontjából fontos beosztás, munkakör betöltése.

(11) E rendelet alkalmazásában a haderõ átalakításával, átszervezéssel összefüggõ, helyõrségváltással együtt járó

áthelyezésnek kell tekinteni, ha az állomány tagját

a) megszûnõ katonai szervezet vagy annak legalább századszintû szervezeti eleme állományából a megszûnéssel

egyidejûleg vagy azt megelõzõen legfeljebb 6 hónappal a beosztásából felmentették, és

b) más helyõrségben lévõ katonai szervezet állományába nevezték ki, helyezték át vagy vezényelték más – a korábbi

beosztásáétól eltérõ településen lévõ – szervhez határozatlan idõtartamra.

(12) A haderõ átalakításával, átszervezéssel összefüggõ, helyõrségváltással együtt járó áthelyezésnek kell tekinteni azt is,

ha az állomány tagját

a) beosztásának (11) bekezdés a) pontja szerinti megszûnését követõen rendelkezési állományba helyezték, majd

a rendelkezési állományból a (11) bekezdés b) pontja szerint nevezték ki, helyezték át, vezényelték, vagy

b) beosztásának (11) bekezdés a) pontja szerinti megszûnése nélkül, új katonai képesség létrehozásával

összefüggésben nevezték ki, helyezték át a korábbi beosztásáétól eltérõ településen lévõ katonai szervezet

állományába.

A lakások és helyiségek hasznosítása

4. § (1) Lakás lakásgazdálkodási körbe vonásáról és hasznosításáról, továbbá a lakásgazdálkodási körbõl történõ kivonásáról

a HM központi lakásgazdálkodási szerv vezetõje dönt.

(2) HM rendelkezésû lakás nem lakás céljára csak kivételesen, a HM központi lakásgazdálkodási szerv elõzetes

engedélyével, az abban meghatározott feltételekkel hasznosítható. Magánbefektetõi HM rendelkezésû lakást nem

lakás céljára nem lehet hasznosítani.

(3) A munkakörhöz kötött lakás más célra történõ hasznosítása csak akkor engedélyezhetõ, ha egyidejûleg azonos

feltételek mellett a munkakörhöz kötött lakás céljára másik lakás tartalékolható.

(4) Helyõrségi szálló elhelyezés céljára kizárólag állami tulajdonú HM vagyonkezelõi jogú lakás hasznosítása

engedélyezhetõ.

(5) HM rendelkezésû szálló férõhely, szálló vagy annak egy része, valamint személygépkocsi-tároló helyiség, továbbá

állóhely más célra csak a HM központi lakásgazdálkodási szerv elõzetes engedélyével, az abban meghatározott

feltételekkel használható vagy adható bérbe.

(6) A HM vagyonkezelésében lévõ lakás munkakörhöz kötött jellegûvé minõsítésérõl és e jelleg megszüntetésérõl,

továbbá a HM rendelkezésû lakás vezetõi lakássá minõsítésérõl és e minõsítés megszüntetésérõl a HM központi

lakásgazdálkodási szerv vezetõje dönt.

II. FEJEZET

IGÉNYJOGOSULTSÁG

5. § (1) HM rendelkezésû lakásra jogosult:

a) a hivatásos katona és az özvegye,

b) a hivatásos állományból szolgálati (rokkantsági, baleseti rokkantsági) nyugállományba helyezett katona és az

özvegye,

c) a hivatásos és szolgálati nyugállományú katonát túlélõ élettársa, feltéve, hogy az együttélésbõl közös gyermekük

született, vagy a halál bekövetkezését megelõzõen az együttélés folyamatosan legalább öt éven át tartott.
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(2) A hivatásos katona özvegye, valamint a szolgálati nyugállományba helyezett katona vagy özvegye a végleges

letelepedési helyét egy alkalommal megválaszthatja olyan településen, ahol a honvédelmi szerv lakással rendelkezik.

Budapesten csak akkor jogosult e címen lakásra, ha korábban õ vagy a házastársa ott rendelkezett önálló lakással

(tulajdon, bérlet), vagy ha az utolsó szolgálati helye Budapest helyõrségben volt.

(3) Nem teljesíthetõ a (2) bekezdés szerinti végleges letelepedés iránt benyújtott lakásigény, ha a kérelmezõ esetében

a 9. § (1) és (2) bekezdésében megállapított okok valamelyike fennáll. A 9. § (1) bekezdés b) pontját és (2) bekezdés

c) pontját a végleges letelepedés helyéül választott település vonatkozásában kell alkalmazni.

(4) A vállalkozói HM rendelkezésû lakás a honvédelmi szervvel szolgálati, köztisztviselõi, közalkalmazotti, munkajogi

jogviszonyban álló hivatásos katona, szerzõdéses katona, köztisztviselõ, közalkalmazott, munkavállaló részére adható

bérbe.

6. § (1) HM rendelkezésû lakás juttatható

a) a szerzõdéses állomány tagja részére, amennyiben a szerzõdéses szolgálatban 5 évet már eltöltött és összesen

legalább 10 év szolgálatot vállalt,

b) a legalább öt éve folyamatosan a honvédelmi szerv állományába tartozó köztisztviselõ, közalkalmazott és

munkavállaló részére, amennyiben azt beosztásának ellátása feltétlenül indokolja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ötéves idõfeltétel alól két és fél év letöltését követõen – különös méltánylást

érdemlõ esetben – az illetékes helyõrségi, Budapesten a keretgazda lakásbizottság felmentést adhat. Nem kell

felmentés a vezetõi és a munkakörhöz kötött lakás juttatásához.

7. § (1) Az igényjogosult személy részére a szolgálati vagy a munkahelye (a továbbiakban együtt: szolgálati hely) szerinti

lakásgazdálkodási körzetben lévõ és vonzáskörzetébe is tartozó olyan településen juttatható HM rendelkezésû lakás,

ahol azzal a honvédelmi szerv rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni a lakásfelajánlás és a magánszemélyek közötti lakáscsere esetén is.

(3) E rendelet alkalmazásában lakásgazdálkodási körzetnek kell tekinteni:

a) az 1. mellékletben meghatározott területileg illetékes helyi lakásgazdálkodási szerv székhelye szerinti, továbbá az

illetékességébe utalt más helyõrségi és egyéb településeket,

b) Budapest helyõrség viszonylatában a területi lakásgazdálkodási szerv lakásügyi egységének illetékességébe

tartozó Budapest fõvárost, valamint az illetékességébe utalt településeket.

(4) E rendelet alkalmazásában vonzáskörzetnek kell tekinteni:

a) a HM rendelkezésû lakásra jogosult személy szolgálati helye szerinti települést, továbbá

b) azokat a településeket, amelyek közelebb esõ közigazgatási határa a szolgálati hely szerinti helyõrségi település

közigazgatási határától közforgalom számára nyitott, szilárd burkolatú úton mért legfeljebb 40 km-es távolságra

van, és

c) amelyektõl a szolgálati hely szerinti helyõrségi település menetrend szerint közlekedõ tömegközlekedési

eszközzel – a járat üzemeltetõje által közzétett menetrend szerint – legfeljebb egy óra alatt megközelíthetõ.

(5) Amennyiben a Hjt. 2. §-ának (11) bekezdésében meghatározott szolgálati hely és a szolgálatteljesítés helye szerinti

település nem azonos, e rendelet alkalmazásában szolgálati helynek azt a belföldi települést kell tekinteni, ahol az

állomány tagja – a Hjt. 52. §-a szerinti vezénylés esetét kivéve – a szolgálatot kinevezéssel, áthelyezéssel, rendelkezési

állományból más szervhez határozatlan idõtartamra szóló vezényléssel teljesíti. Helyõrségi település az a helység,

amelyben katonai szervezet vagy annak szervezeti eleme mûködik.

(6) A rendelkezési állományban lévõ, más szervhez nem vezényelt személy esetében e rendelet alkalmazásában szolgálati

helynek azt az utolsó belföldi települést kell tekinteni, ahol az állomány tagja – a Hjt. 52. §-a szerinti vezénylés esetét

kivéve – a szolgálatot kinevezéssel, áthelyezéssel, rendelkezési állományból más szervhez határozatlan idõtartamra

szóló vezényléssel teljesítette.

(7) Vezetõi lakás kizárólag az arra jogosult személy szolgálati helye szerinti helyõrségi településen juttatható.

(8) Munkakörhöz kötött lakás a szolgálat teljesítésének, illetve a munkakör ellátásának helyén (helyszínén) adható bérbe.

8. § (1) Ha az 5. és 6. §-ban meghatározott személynek vagy házastársának (élettársának) HM rendelkezésû bérlakása van,

részére csak akkor juttatható ugyanazon vagy más településen határozatlan idõtartamra másik lakás, ha a meglévõ

bérleményét a honvédelmi szerv rendelkezésére bocsátja. E feltétel vállalását a bérlõ a meglévõ lakásbérleti szerzõdés

közös megegyezéssel történõ térítésmentes megszüntetésére irányuló bérlõi nyilatkozattal teheti meg, amelyhez

önkormányzati tulajdonú, HM rendelkezésû lakás esetén csatolnia kell a bérbeadó hasonló tartalmú nyilatkozatát is.
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(2) Ha az 5. és 6. §-ban meghatározott személynek vagy házastársának (élettársának) olyan önkormányzati bérlakása van,

amely a 3. § (2) bekezdés c) pontja szerint nem tekinthetõ HM rendelkezésûnek, részére – a (3) bekezdésben

meghatározott kivétellel – csak akkor juttatható HM rendelkezésû lakás ugyanazon a településen, ha az

önkormányzati lakás bérlõkiválasztási joga a HM javára megállapodással megszerezhetõ.

(3) A (2) bekezdéstõl eltérõen juttatható HM rendelkezésû lakás, ha az önkormányzati lakásra legfeljebb öt évre szóló,

pályázati úton megszerzett bérleti jog áll fenn, és a bérbeadó önkormányzat úgy nyilatkozik, hogy a bérleti szerzõdést

nem kívánja meghosszabbítani, illetve az idõtartam elteltét követõen nem kíván bérleti szerzõdést kötni.

(4) Egy személy, vagy egy házaspár vagy egy élettársi párkapcsolatban élõ személyek – önállóan vagy együttesen – csak

egy HM rendelkezésû lakást bérelhetnek határozatlan idõtartamra vagy a 30. § (1) bekezdése szerinti feltétel

bekövetkezéséig.

9. § (1) Nem teljesíthetõ a HM rendelkezésû lakás iránti igény, ha a kérelmezõ

a) a honvédelmi szervtõl vissza nem térítendõ juttatásban részesült, vagy a házastársa (élettársa) – a házasság vagy

az élettársi kapcsolat fennállása alatt – részesült e támogatásban;

b) a szolgálati helye szerinti településen vagy annak vonzáskörzetében a 10. §-ban megállapított jogos igényének

megfelelõ, beköltözhetõ lakás van a tulajdonában vagy a haszonélvezetében, vagy ha a házastársa, élettársa,

továbbá a saját háztartásában nevelt kiskorú gyermeke (örökbefogadott, mostoha vagy nevelt gyermeke)

tulajdonában, haszonélvezetében – beleértve a felsoroltak közös tulajdonát, haszonélvezetét is – van ilyen lakás;

c) az általa önállóan vagy a házastársával (élettársával) együttesen bérelt (jogcím nélkül használt) HM rendelkezésû,

illetõleg a HM rendelkezési körébe nem tartozó állami vagy önkormányzati tulajdonú lakást a maga vagy más

személy részére megvásárolta, illetve az ilyen lakás megvásárlásához más személy javára hozzájárult;

d) házastársa (élettársa) – a házasság vagy az élettársi kapcsolat fennállása alatt – HM rendelkezésû, illetõleg a HM

rendelkezési körébe nem tartozó állami vagy önkormányzati tulajdonú lakást elõvásárlási vagy vételi jog

jogosultjaként a maga vagy más személy részére megvásárolt, illetve az ilyen lakás megvásárlásához más személy

javára hozzájárult;

e) a lakásügyének a 187. § (1)–(2) bekezdései, továbbá a 188. § (2) bekezdése szerinti megoldásához a honvédelmi

szervtõl munkáltatói kölcsönt kapott, vagy a házastársa (élettársa) – a házasság vagy az élettársi kapcsolat

fennállása alatt – részesült e támogatásban;

f) HM rendelkezésû lakásának bérleti jogáról 1994. január 1-jét megelõzõen térítés ellenében lemondott, vagy 1994.

január 1-jét követõen a lakásbérleti szerzõdésének közös megegyezéssel történt megszüntetése alapján kiürítési

térítésben (a továbbiakban: kiürítési térítés) részesült;

g) kérelmére a helyi lakásgazdálkodási szerv a HM rendelkezésû lakása HM szolgálati jellegét 1994. január 1-jét

megelõzõen megszüntette, vagy annak bérlõkijelölési, valamint további bérlõkiválasztási jogáról 1994. január

1-jét követõen lemondott;

h) a szolgálati helye szerinti településen vagy annak vonzáskörzetében a 10. §-ban megállapított jogos igényének

megfelelõ lakás lízingbe vevõi jogával rendelkezik, vagy ha a házastársa, élettársa, vagy saját háztartásában nevelt

kiskorú gyermeke (örökbe fogadott, mostoha vagy nevelt gyermeke) kizárólagosan vagy közösen rendelkezik

e joggal.

(2) A lakásbérlet megszûnésének, a cseretérítés kifizetésének, az adásvételi szerzõdés megkötésének idõpontjától,

illetõleg a jogcím nélküli lakáshasználat megszûnésétõl számított öt éven belül nem teljesíthetõ a HM rendelkezésû

lakás iránti igénye annak, aki

a) a HM rendelkezésû lakásra fennállott bérleti szerzõdésének megszûnését követõen a lakásban bérlõtársat vagy

jogcím nélküli használót hagyott hátra;

b) HM rendelkezésû lakás juttatásával összefüggésben cseretérítésben részesült;

c) a szolgálati, illetõleg munkahelye szerinti településen lévõ, a 10. §-ban megállapított jogos igényének megfelelõ,

beköltözhetõ, saját tulajdonú lakását elidegenítette;

d) a Lakástörvény 24. § (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti bérbeadói felmondás következtében vált a HM

rendelkezésû lakás jogcím nélküli használójává.

(3) Az (1) bekezdés b)–h) pontjában, továbbá a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kizáró okok alól a HM Központi

Lakásbizottság, a (2) bekezdés b) pontjában foglalt kizáró okok alól a helyõrségi – Budapesten az illetékes keretgazda –

lakásbizottság adhat felmentést a méltányolható körülmények, valamint a szolgálati és lakásgazdálkodási érdek

együttes mérlegelésével. Az eljáró bizottság ezzel egyidejûleg köteles meghatározni a lakásjuttatás e rendelet szerint

megállapítható tartamát, amelyet a felmentõ döntésrõl szóló értesítésben közöl a kérelmezõvel.
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(4) A felmentés – beleértve a (2) bekezdés szerinti idõtartam lejártával bekövetkezõ mentesülést követõ lakásjuttatást is –

a) határozatlan idõtartamra vagy a 30. § (1) bekezdés szerinti feltétel bekövetkezéséig kizárólag az (1) bekezdés e) és

f) pontjában, továbbá a (2) bekezdés a) és b) pontjában foglalt kizáró ok alól,

aa) a munkáltatói kölcsönbõl még fennálló tartozás, és a kölcsönbõl addig nyújtott engedmények,

ab) lakásbérleti jogról történt lemondás címén kapott térítés, továbbá kiürítési térítés,

ac) a meglévõnél nagyobb szobaszámú vagy magasabb komfortfokozatú lakás juttatása esetére

lakás-használatbavételi díjkülönbözet vagy cseretérítés,

egyösszegben történõ visszafizetésének feltételével adható;

b) vállalkozói HM rendelkezésû lakás juttatása esetében az a) pontban foglalt esetekben a 31. § (1) bekezdése szerinti

feltétellel adható.

(5) A másik helyõrségbe – különösen a haderõ átalakítása vagy átszervezés során – kinevezett, áthelyezett, rendelkezési

állományból más szervhez határozatlan idõtartamra vezényelt (a továbbiakban: áthelyezett) személy részére az

(1) bekezdés b)–g) pontjaiban, valamint a (2) bekezdés b) pontjában foglalt kizáró okok alól

a) HM rendelkezésû lakás juttatására – a b) pontban foglalt kivételekkel – az új szolgálati hely szerinti településen

betöltött beosztásának megszûnéséig, vagy

b) vállalkozói HM rendelkezésû lakás juttatására az új szolgálati hely szerinti településen betöltött beosztásának, de

legfeljebb a honvédelmi szerv és a magánbefektetõ között fennálló elhelyezési célú megállapodás megszûnéséig

mint feltétel bekövetkezéséig szólóan is adhat a HM Központi Lakásbizottság felmentést. A felmentésben részesült

személyt a (4) bekezdés a) pontjának aa)–ac) alpontjában megállapított visszafizetési kötelezettség nem terheli.

(6) Vezetõi és munkakörhöz kötött lakásra jogosult személyek tekintetében az (1) bekezdés b) pontját nem kell

alkalmazni.

(7) A (2) bekezdés c) pontját kell alkalmazni akkor is, ha az igénylõ házastársának, élettársának, továbbá a saját

háztartásában nevelt kiskorú gyermekének (örökbe fogadott, mostoha vagy nevelt gyermekének) a tulajdonában lévõ

lakás elidegenítésére, vagy harmadik személy tulajdonában lévõ lakáson fennálló haszonélvezeti jog

megszüntetésére – beleértve a felsoroltak közös, illetõleg az igénylõvel közös tulajdonát, haszonélvezetét is – került

sor.

(8) A felmentési kérelem elbírálása során méltányolható körülményként lehet figyelembe venni különösen, ha

a kérelmezõ

a) saját háztartásában kiskorú gyermeket nevel vagy más, tartásra szoruló és vele együtt költözõ hozzátartozó

ellátásáról gondoskodik;

b) vagyoni helyzete alapján az általánosan elfogadott szintû lakhatását önerõbõl vagy a HM által nyújtható más

lakhatási támogatás igénybevételével sem tudja megoldani;

c) új beosztásba helyezése, kinevezése másik helyõrségbe nem saját kérelmére, a szolgálat érdekében – különösen

a haderõ átalakításával összefüggésben – történt;

d) a korábbi szolgálati helyén vagy annak vonzáskörzetében lévõ köztulajdonú lakását a helyõrségváltással is járó

– nem saját kérelemre történt – beosztásba helyezése, kinevezése elõtt vásárolta meg, illetve engedményezte

más személy javára az elõvásárlási jogát;

e) helyõrségváltással is járó – nem saját kérelemre történt – beosztásba helyezése elõtt a korábbi szolgálati helye

szerinti településen vagy annak vonzáskörzetében a HM által nyújtott lakáscélú támogatással saját tulajdonú

lakást épített, vásárolt;

f) nyugállományba helyezése folyamatban van vagy az megtörtént, és családi vagy egészségi állapotával

összefüggésben a jelenlegi lakhelyétõl eltérõ településen kíván véglegesen letelepedni;

g) házasságát bíróság jogerõs ítélettel felbontotta vagy élettársi kapcsolata megszûnt, és ennek

következményeként lakással nem rendelkezik.

Az igény mértéke

10. § (1) Az együtt lakó személyek számától függõen a lakásigény mértéke

– 2 személyig: egy-két és fél lakószoba,

– 3 személy esetén: másfél-három lakószoba,

– 4 személy esetén: kettõ-három és fél lakószoba,

– 5 személy esetén: két és fél-négy lakószoba,

– 6 személy esetén: három-négy és fél lakószoba,
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– 7 személy esetén: három és fél-öt lakószoba,

– 8 személy esetén: négy-öt lakószoba,

– 8-nál több személy esetén: legalább négy és fél lakószoba.

E rendelet alkalmazásában két fél lakószoba egy lakószobának felel meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igény mértékét meghaladó nagyságú lakás csak a HM Központi Lakásbizottság

elnökének elõzetes engedélyével juttatható. Nem szükséges elõzetes engedély, ha az igény mértékét legfeljebb egy

lakószobával meghaladó lakást tartósan beteg személy elkülönítése vagy a bérlõ beosztásának, illetõleg munkájának

ellátása indokolja.

(3) Ahol a rendelet a HM rendelkezésû lakás meghatározott személy részére történõ bérbeadását vagy a lakásbérleti

jogviszony folytatását írja elõ, az (1) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

(4) A lakásigény mértékének megállapításánál az együtt lakó személyek körében a bérlõt (igénylõt), házastársát

(élettársát), gyermekét (örökbe fogadott, nevelt, mostohagyermekét), unokáját, továbbá szülõjét, örökbe fogadó,

nevelõ- és mostohaszülõjét kell figyelembe venni. A lakásbérleti jogviszony tartama alatt beköltözött személy csak

akkor vehetõ figyelembe, ha befogadására a bérlõ a bérbeadó hozzájárulása nélkül is jogosult volt, vagy ha az arra

jogosító hozzájárulást állandó jellegû befogadásra (bejelentkezésre) kapta meg. A születendõ gyermeket a terhesség

megállapításától kell figyelembe venni.

(5) A (2) bekezdés szerint tartósan betegnek kell tekinteni azt, aki

a) fertõzõ vagy fertõzõképességre gyanús gümõkóros,

b) hastífusz vagy paratífusz bacilusgazda,

c) cselekvõképtelen elmebeteg.

(6) A (2) bekezdés alkalmazásában figyelembe vehetõ beosztás, illetõleg munkavégzés

a) a hivatásos szolgálati viszonyban, az állománytábla szerint I. besorolási osztályba VII. vagy annál magasabb

beosztási kategóriába besorolt beosztás,

b) köztisztviselõi jogviszony alapján fõosztályvezetõi vagy ennél magasabb beosztás,

c) hivatásos szolgálati viszony, köztisztviselõi vagy közalkalmazotti jogviszony alapján végzett rendszeres

kutatómunka, tudományos és publicisztikai tevékenység a jogszabályban meghatározott tudományos minõsítés

esetén.

(7) Vezetõi lakás tekintetében az igény mértékét nem kell figyelembe venni.

11. § Ha az állami tulajdonú, HM vagyonkezelõi jogú lakás bérbeadására nem honvédelmi szervvel kötött megállapodással

kerül sor, a 10. § rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

A lakásigénylés rendje

12. § A HM rendelkezésû lakás iránti kérelmet (lakásigénylést) az arra a célra rendszeresített igénylõlapon – a honvédelmi

szerv állományába tartozók esetében a szolgálati út betartásával – a szolgálati (munka-) hely szerint illetékes helyi

lakásgazdálkodási szervhez, Budapesten az illetékes keretgazda lakásbizottsághoz kell benyújtani.

13. § (1) Az 5. § (2) bekezdésben meghatározott jogosultak, valamint a szolgálati nyugállományba helyezését megelõzõ öt

évben a hivatásos katona, a végleges letelepedés helyéül megválasztott település szerint illetékes helyi

lakásgazdálkodási szervhez, Budapesten az illetékes keretgazda lakásbizottsághoz nyújthatja be a kérelmét.

(2) A helyi lakásgazdálkodási szerv vezetõje és a budapesti keretgazda lakásbizottságok elnökei a HM központi

lakásgazdálkodási szervhez nyújthatják be kérelmüket.

(3) A HM központi lakásgazdálkodási szerv, a területi lakásgazdálkodási szerv és lakhatás-támogatási egységének,

valamint a budapesti helyi lakásgazdálkodási szerv vezetõi, továbbá a HM Központi Lakásbizottság titkára a HM

Központi Lakásbizottság elnökének elõzetes hozzájárulásával nyújthatja be kérelmét az illetékes keretgazda

lakásbizottsághoz.

(4) A HM Központi Lakásbizottság elnöke a honvédelemért felelõs miniszter elõzetes hozzájárulásával a HM Központi

Lakásbizottsághoz nyújthatja be kérelmét.

14. § (1) A HM rendelkezésû lakás honvédelmi szerv állományába tartozó bérlõje – a rendszeresített igénylõlapon – kérheti

a meglévõ bérleményénél kevesebb szobaszámú, illetõleg a meglévõ bérleményével azonos szobaszámú, de
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alacsonyabb komfortfokozatú HM rendelkezésû lakás bérbeadását a szolgálati helye szerinti vonzáskörzet bármely

településén.

(2) A honvédelmi szerv állományába nem tartozó bérlõ az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelõ HM rendelkezésû lakás

bérbeadását az illetékes helyi lakásgazdálkodási szervhez tartozó lakásgazdálkodási körzet bármely településén

kérelmezheti.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglalt kérelmet nem lakásigénylésként, hanem lakásfelajánlásként kell elbírálni.

15. § Az állományilletékes parancsnok – a kérelmezõ egyidejû tájékoztatása mellett – 15 napon belül köteles a szolgálati

úton benyújtott lakásigénylést az illetékes lakásgazdálkodási szervhez, illetve lakásbizottsághoz továbbítani.

A lakásigények nyilvántartása és besorolása

16. § (1) A lakásgazdálkodási szerv (keretgazda lakásbizottság) a lakásigénylést a benyújtást követõ 30 napon belül

nyilvántartásba veszi, és az igénylõket helyõrségi településenként a következõ csoportokba osztja:

a) tiszti állományú katonák,

b) tiszthelyettesi állományú katonák,

c) köztisztviselõk, közalkalmazottak és munkavállalók,

d) nyugállományúak, valamint özvegyek és az 5. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott túlélõ élettárs.

(2) Az (1) bekezdés szerinti csoportokon belül az igénylõket a következõ kategóriákba kell besorolni:

a) az I. kategóriába azt, aki

aa) a szolgálati helye szerinti vonzáskörzetben lévõ településen nem rendelkezik önálló lakással,

ab) az építési hatóság megállapítása szerint olyan lakásban lakik, amely lakás céljára alkalmatlan,

ac) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megállapítása szerint egészségre ártalmas lakásban

lakik;

b) a II. kategóriába azt, aki

ba) a szolgálati helye szerinti vonzáskörzetben lévõ településén társbérletben lakik, vagy az ott lévõ lakása

a 10. § (1) bekezdésben meghatározott igény mértéke alatt van,

bb) a saját és a vele jogszerûen együtt lakó személyek egészségi állapotára a meglévõ HM rendelkezésû lakása

vagy annak emeleti szintje, elhelyezkedése, településen belüli fekvése állami gyógyintézet szakfõorvosa

által igazoltan ártalmas;

c) a III. kategóriába azt, aki

ca) az I–II. kategóriába nem sorolható,

cb) a szolgálati helye szerinti vonzáskörzetben lévõ településen a 10. § (1) bekezdésben meghatározott igény

mértékének megfelelõ HM rendelkezésû lakásban lakik, és annál nagyobb szobaszámú, magasabb

komfortfokozatú, vagy számára kedvezõbb fekvésû, beosztású, alapterületû, jobb minõségû lakást kér.

(3) Az 5. § (2) bekezdésben meghatározott személy lakásigénylését

a) az I. kategóriába kell sorolni, ha a végleges letelepedés helyéül választott településen nem rendelkezik önálló

lakással, vagy a meglévõ lakása a (2) bekezdés a) pont aa) alpontja szerint lakás céljára alkalmatlan, illetve

egészségre ártalmas lakásban lakik,

b) a II. kategóriába kell sorolni, ha a végleges letelepedés helyéül választott településen társbérletben lakik, vagy az

ott lévõ lakása a 10. § (1) bekezdésben meghatározott igény mértéke alatt van, vagy meglévõ HM rendelkezésû

lakása a (2) bekezdés b) pont bb) alpontja szerint az igénylõ vagy vele együtt lakó személy egészségi állapotára

ártalmas,

c) a III. kategóriába kell sorolni, ha a végleges letelepedés helyéül választott településen a 10. § (1) bekezdésben

meghatározott igény mértékének megfelelõ HM rendelkezésû lakásban lakik, és annál nagyobb szobaszámú,

magasabb komfortfokozatú vagy számára kedvezõbb fekvésû, beosztású, alapterületû, jobb minõségû lakást kér.

17. § (1) A lakásbizottság évente március 1-jéig dönt a lakásigénylõk besorolási kategórián belüli sorrendjérõl. A sorrendiség

kialakításakor figyelembe kell venni

a) az igénylõ beosztását, katonai rendfokozatát, közszolgálati, illetve munkaviszonyának idõtartamát, továbbá

a lakásigénylésének nyilvántartásba vétele óta eltelt idõtartamot,

b) az igénylõ lakáskörülményeit,
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c) az igénylõvel egy háztartásban élõ eltartott személyek, a háztartásában élõ különbözõ nemû és korú személyek

számát, egészségi állapotát, különös tekintettel a tartósan betegekre.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szempontok figyelembevételével a helyõrségi lakásbizottságok a kategórián belül

pontrendszerû besorolást is alkalmazhatnak, amelyet helyõrségi parancsban kell közzétenni. Ahol a folyamatos

lakásellátás biztosított, a kategórián belüli sorrendiség megállapítása nem szükséges.

(3) A lakásbizottság által megállapított besorolástól a tárgyévben eltérni csak pótbesorolás esetén lehet.

(4) A lakásigénylõt a besorolásról a kategória és azon belüli sorszám közlésével a bizottsági döntést követõ 30 napon belül

írásban kell értesíteni.

Lakáselosztási terv és személy szerinti lakáselosztás

18. § (1) Az önálló lakásgazdálkodást folytató helyõrség éves lakáselosztási tervet készít, amely tartalmazza a tárgyévben

felhasználható

a) központi feladatok végrehajtására szolgáló,

b) tartalékolt,

c) nyilvántartott lakásigények kielégítésére szolgáló,

d) intézményes lakásgazdálkodási feladatok ellátására szolgáló

lakások számát és adatait.

(2) A lakáselosztási tervnek a lakásigények teljesítésére tervezett keretében a besorolási csoportok szerinti, személy

szerinti lakáselosztás arányát meg kell határozni.

(3) A lakáselosztási terv a besorolási csoportokon belüli kategóriák közötti személy szerinti elosztás arányát is

meghatározhatja.

19. § (1) Az éves besorolás alapján a lakások személy szerinti elosztásáról a lakásbizottság dönt. A lakásbizottság két ülése

között a lakásgazdálkodási szerv vezetõje – a bizottsági besorolás alapján – dönt a felhasználhatóvá vált lakás

bérlõjének kijelölésérõl, valamint a lakás bérbeadásáról, és errõl a lakásbizottságnak a következõ ülésen beszámol.

(2) A lakások személy szerinti elosztását a parancsnokok, illetõleg a szervezetek vezetõi állományülésen vagy

a lakáselosztási névjegyzéken ismertetik.

(3) A lakások elosztása elleni panaszt a kihirdetést követõ 30 napon belül a lakásbizottság elnökénél lehet elõterjeszteni.

Ha a panaszt a lakásbizottság elutasítja, az arról szóló döntés egy példányát a központi lakásgazdálkodási szervhez kell

továbbítani.

(4) A munkakörhöz kötött lakás bérbeadásáról az állományilletékes parancsnoknak vagy szervezet vezetõjének személyi

javaslata alapján a helyi lakásgazdálkodási szerv vezetõje dönt.

(5) A helyi lakásgazdálkodási szerv vezetõje a 14. § szerinti lakásfelajánlónak, a lakásgazdálkodási érdekek

figyelembevételével, megfelelõ cserelakást adhat bérbe a sorrendiség betartása nélkül, azonban az nem haladhatja

meg a bérlõ e rendeletben meghatározott igényének mértékét.

(6) A HM Központi Lakásbizottság elnökének elõzetes hozzájárulásával, a sorrendiség betartása nélkül juttatható HM

rendelkezésû lakás az állomány hõsi halottá nyilvánított tagjának özvegye és az 5. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt

feltételeknek megfelelõ túlélõ élettársa részére.

(7) A 12. § (3)–(4) bekezdéseiben meghatározott vezetõk részére történõ lakásjuttatásról az illetékes keretgazda

lakásbizottság vagy annak javaslatára a HM Központi Lakásbizottság elnöke dönt. A HM Központi Lakásbizottság

elnökének lakásjuttatásáról a HM Központi Lakásbizottság dönt. A bizottsági döntések meghozatalában a kérelmezõk

a bizottság tagjaként nem mûködhetnek közre.

Budapest helyõrségre vonatkozó eltérõ rendelkezések

20. § A lakásigénylések nyilvántartásba vételére, besorolására, az éves lakáselosztási tervre és a lakások elosztására

vonatkozó rendelkezéseket Budapest helyõrségben és az ide utalt településeken e rendelet 21–27. §-ban

meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

21. § (1) A lakásigényléseket a keretgazda lakásbizottság vagy a 13. § (2) bekezdése szerinti esetben a központi

lakásgazdálkodási szerv ellenõrzi és veszi nyilvántartásba.

(2) A nyilvántartásba vett lakásigénylések éves besorolásáról, valamint a tárgyévi lakáskeret és az annak felhasználásával

felszabaduló HM rendelkezésû lakások elosztásáról a keretgazda lakásbizottság dönt.
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(3) A keretgazda lakásbizottság a lakáselosztásról hozott döntésérõl 15 napon belül a személyi javaslatával értesíti

a területi elhelyezési és fenntartási feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban: területi lakásgazdálkodási szerv) lakásügyi

egységét, amely a bérlõkijelölési, bérlõkiválasztási, illetve bérbeadási eljárást lefolytatja.

(4) A lakásbizottságok a nyilvántartott és besorolt lakásigényekrõl folyamatosan tájékoztatják a területi lakásgazdálkodási

szerv lakásügyi egységét.

22. § A HM Központi Lakásbizottság évente március 31-ig elkészíti Budapest helyõrség éves lakáselosztási tervét, amely

tartalmazza a tárgyévben felhasználható lakásokból

a) a központi tartalék,

b) a keretgazda lakásbizottságoknál nyilvántartott lakásigények teljesítése,

c) az intézményes gazdálkodási feladatok ellátása

céljára szolgáló kereteket.

23. § (1) A meglévõ és az új lakások arányos megoszlásával a tárgyévben felhasználható lakások legfeljebb 5%-ából képezhetõ

a központi tartalékkeret.

(2) A központi tartalék rendeltetése a soron kívüli és azonnali intézkedést igénylõ feladatok végrehajtásához kapcsolódó

lakásügyek megoldása.

(3) A tartalékkeret felhasználásáról a HM Központi Lakásbizottság dönt, az ülései közötti idõszakban pedig – beszámolási

és elszámolási kötelezettséggel – a HM Központi Lakásbizottság elnöke intézkedik.

(4) Azt a HM rendelkezésû lakást, amely a tartalékkeretbõl történt lakásjuttatás következtében megüresedett,

a tartalékkeretbe kell vonni.

(5) Ha a központi tartalékkeretbõl olyan személy jut lakáshoz, akinek az igényét egyébként a budapesti keretgazda

lakásbizottságnak kellene teljesítenie, a lakást a keretgazda lakásbizottság a következõ évi keretébõl pótolja.

24. § (1) A nyilvántartott lakásigények teljesítésére évente a rendelkezésre álló lakások 80%-át kell a budapesti keretgazda

lakásbizottságok között elosztani.

(2) A lakáselosztásra a tárgyévet megelõzõ évben a hivatásos állományú I. kategóriába, valamint a nyugállományú és

özvegy I. kategóriába besorolt lakásigények arányában kerül sor, a meglévõ és az új, a különbözõ nagyságrendû,

illetõleg komfortfokozatú lakások arányos megosztásával. A nagyobb szobaszámú és alapterületû lakásokat a három-

vagy többgyermekes igénylõk arányában kell elosztani.

25. § Az intézményes lakáscserék elõmozdítása, valamint a jogcím nélküli lakáshasználók elhelyezése céljából a tárgyévben

felhasználható lakások 15%-át, továbbá a szükségletnek megfelelõ számú házfelügyelõi és gondnoki lakást el kell

különíteni a budapesti helyi lakásgazdálkodási szerv részére. Az intézményes keretbõl teljesíthetõek a 13. §

(3)–(4) bekezdésben meghatározott személyek lakásigényei is.

26. § A 23–25. §-okban megállapított elosztási arányoktól a HM Központi Lakásbizottság indokolt esetben a honvédelemért

felelõs miniszter egyetértésével eltérhet.

27. § A budapesti keretgazda lakásbizottságok elnökei, valamint a lakáskerettel gazdálkodó szervek vezetõi az éves

lakáselosztást megelõzõen a Központi Lakásbizottságnak beszámolnak az elõzõ évi keret felhasználásáról.

A bérlõ kijelölése és kiválasztása

28. § (1) A HM rendelkezésû lakás juttatásáról a lakásgazdálkodási szerv bérlõkijelölés vagy bérlõkiválasztás formájában értesíti

a) a kijelölt vagy kiválasztott bérlõt, a bérlõtársat, továbbá

b) a honvédelmi szerv által bérbe adott lakás esetében a helyi lakóházkezelõ szervet,

c) önkormányzati tulajdonú lakás esetén a bérbeadó szervet,

d) magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás esetén a magánbefektetõt vagy – amennyiben a bérbeadás joga nem

a honvédelmi szervet illeti meg – a magánbefektetõn túl az általa megjelölt és bérbeadásra felhatalmazott

képviselõjét, továbbá

e) az esetleges egyéb érdekelteket.
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(2) A bérlõkijelölésrõl szóló értesítés az adat- és tényközlés mellett tartalmazza a bérbeadás feltételeit.

(3) Ha a helyi önkormányzat és a honvédelmi szerv másként nem állapodott meg, a bérlõkiválasztásról szóló értesítés

a feltételek körében csak azt tartalmazza, hogy a bérbeadás határozott vagy határozatlan idõtartamra, illetõleg

a nevesített feltétel bekövetkezéséig szól. E rendelkezést kell alkalmazni az olyan magánbefektetõi HM rendelkezésû

lakás bérbeadása esetében is, amelynek nem a honvédelmi szerv a bérbeadója.

(4) Ha a HM rendelkezésû, önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása a kijelölt (kiválasztott) bérlõ meglévõ HM

rendelkezésû bérlakása kiürítésének feltételével történik, a bérlõkijelölésrõl (kiválasztásról) szóló értesítés csak a HM

vagyonkezelésû lakás bérleti szerzõdésének megszüntetését követõen küldhetõ meg. Ha azonban a meglévõ lakás

önkormányzati tulajdonú, vagy olyan magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás, amelynek nem a honvédelmi szerv

a bérbeadója, a bérleti szerzõdés megkötésének feltételeként kell meghatározni a fennálló lakásbérleti szerzõdés

megszüntetését.

(5) A honvédelemért felelõs miniszter elõzetes engedélyével, a HM rendelkezésû lakásra visszterhes megállapodással,

jogi személy részére legfeljebb 5 év idõtartamra bérlõkiválasztási jog engedhetõ. Ha a HM rendelkezésû lakás

önkormányzati tulajdonú, a megállapodáshoz az érintett önkormányzat hozzájárulása szükséges. Magánbefektetõi

HM rendelkezésû lakásra – a helyi lakásgazdálkodási érdek figyelembevételével – bérlõkiválasztási jog

a magánbefektetõvel kötött elhelyezési célú megállapodás megszûnéséig, de legfeljebb 5 év idõtartamra,

a magánbefektetõ vagy annak arra jogosult képviselõje hozzájárulásával engedhetõ.

(6) A HM központi lakásgazdálkodási szerv vezetõjének elõzetes engedélyével a házfelügyelõi vagy a gondnoki feladat,

illetõleg a szolgáltatási szerzõdés megszûnéséig, mint feltétel bekövetkezéséig szólóan külön megállapodással,

térítésmentesen bérlõkiválasztási jogot lehet elismerni a helyi lakóházkezelõ szerv (Szolgáltató) javára azokra a HM

vagyonkezelésben lévõ lakásokra, amelyek a kezelõi tevékenység elvégzéséhez szükségesek. A bérlõkiválasztási jog

gyakorlása során a 8. § és a 19. § (4) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

III. FEJEZET

A LAKÁSBÉRLET LÉTREJÖTTE

29. § (1) HM rendelkezésû lakásra az e rendelet keretei között kijelölt vagy kiválasztott bérlõvel, az arról szóló értesítésben

közölt feltételekkel köthetõ meg a bérleti szerzõdés.

(2) Az állami tulajdonú, HM vagyonkezelõi jogú és a 3. § (2) bekezdés b) pontja szerinti öröklakásra az illetékes

lakásgazdálkodási szerv, az önkormányzati tulajdonú lakásra az illetékes helyi önkormányzat bérbeadó szerve köti

meg a bérleti szerzõdést. A 3. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott lakásokra a megállapodás szerinti szerv vagy

személy köti meg a bérleti szerzõdést.

30. § (1) A HM rendelkezésû lakás a hivatásos és szerzõdéses katonának, továbbá a honvédelmi szerv állományába tartozó

köztisztviselõnek, közalkalmazottnak és munkavállalónak – az e rendeletben meghatározott kivételektõl eltekintve –

a honvédelmi szervvel fennálló szolgálati, illetve köztisztviselõi, közalkalmazotti jogviszonya, továbbá munkaviszonya

megszûnéséig mint feltétel bekövetkezéséig adható bérbe.

(2) A honvédelmi szerv állományában határozott idõtartamra kinevezett köztisztviselõnek és közalkalmazottnak, továbbá

a határozott idõtartamra szóló munkaszerzõdéssel foglalkoztatott munkavállalónak a kinevezési, illetve a szerzõdéses

határidõig szóló, meghatározott idõtartamra adható bérbe HM rendelkezésû lakás.

(3) Legfeljebb 6 hónap idõtartamra adható bérbe a lakás annak, akinek az arra korábban fennállott bérleti szerzõdése

közös megegyezéssel, kiürítési térítés fizetésével szûnt meg, ha magántulajdonú lakást épít, és annak 80%-os

készültségét az építési hatóság igazolja.

(4) A használatbavételi (lakhatási) engedély megszerzésének a lakáscélú támogatást kérelmezõ által vállalt idõpontjáig,

de legfeljebb a támogatás nyújtásától számított két év meghatározott idõtartamra adható bérbe ugyanaz a lakás

annak a személynek, aki a lakásbérleti szerzõdését a munkáltatói kölcsönre vagy vissza nem térítendõ juttatásra való

igényjogosultság megszerzése érdekében a bérbeadó szervvel megkötött megállapodásban közös megegyezéssel

megszüntette. A határozott idõtartamra létrejött lakásbérleti szerzõdés – kérelemre – indokolt esetben egy

alkalommal, legfeljebb egy évvel a területi lakásgazdálkodási szerv lakhatás-támogatási egységének elõzetes

hozzájárulásával hosszabbítható meg.

(5) A honvédelmi szerv állományába nem tartozó, e rendelet alapján arra nem jogosult természetes személy részére

a honvédelemért felelõs miniszter elõzetes engedélyével, legfeljebb 5 évre szóló határozott idõtartamra adható bérbe

HM rendelkezésû lakás.
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(6) A 28. § (6) bekezdés alapján a helyi lakóházkezelõ szerv (Szolgáltató) által kiválasztott személy részére a helyi

lakóházkezelõ szervvel (Szolgáltatóval) vagy annak alvállalkozójával fennálló házfelügyelõi, illetõleg gondnoki

munkajogi jogviszony megszûnéséig, mint feltétel bekövetkezéséig adható bérbe a HM vagyonkezelésében lévõ

lakás.

(7) A vezetõi lakást a beosztás (megbízatás), illetve a tisztség betöltésének megszûnéséig mint feltétel bekövetkezéséig

kell bérbe adni.

(8) Amennyiben a honvédelmi szervvel fennálló köztisztviselõi, közalkalmazotti vagy munkavállalói jogviszony hivatásos

vagy szerzõdéses katonai állományba történõ felvétel miatt szûnt meg, a köztisztviselõi, közalkalmazotti vagy

munkavállalói jogviszony megszûnéséig mint feltétel bekövetkezéséig bérelt lakást a honvédelmi szervvel fennálló

szolgálati viszony megszûnéséig mint feltétel bekövetkezéséig kell bérbe adni.

31. § (1) A vállalkozói HM rendelkezésû lakás – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivételekkel – a hivatásos és szerzõdéses

katonának, továbbá a honvédelmi szerv állományába tartozó köztisztviselõnek, közalkalmazottnak és

munkavállalónak a honvédelmi szervvel fennálló szolgálati, illetve köztisztviselõi, közalkalmazotti, továbbá

munkaviszonya megszûnéséig, de legfeljebb a honvédelmi szerv és a magánbefektetõ között fennálló elhelyezési célú

megállapodás megszûnéséig mint feltétel bekövetkezéséig adható bérbe.

(2) A vállalkozói HM rendelkezésû lakás a 30. § (2)–(5) bekezdései szerint csak akkor adható bérbe, ha az ott meghatározott

idõtartam a honvédelmi szerv és a magánbefektetõ között fennálló elhelyezési célú megállapodás futamidejének

vége elõtt lejár.

(3) A 9. § (5) bekezdés szerinti felmentés alapján juttatott vállalkozói HM rendelkezésû lakás az új szolgálati hely szerinti

településen betöltött beosztás megszûnéséig, de legfeljebb a honvédelmi szerv és a magánbefektetõ között fennálló

elhelyezési célú megállapodás megszûnéséig mint feltétel bekövetkezéséig adható bérbe.

32. § (1) A HM rendelkezésû lakást határozatlan idõtartamra kell bérbe adni:

a) ha a lakásigény teljesítésére az 5. § (2) bekezdésben meghatározott végleges letelepedés címén kerül sor,

b) ha a bérbeadásra felmondás következtében, vagy megfelelõ elhelyezés címén kerül sor,

c) a magánszemélyek közötti lakáscsere esetén a HM rendelkezésû lakásba költözõ félnek, ha elõzõ lakását

határozatlan idõtartamra bérelte,

d) annak, aki a visszaadásra kerülõ vagy a korábban térítés nélkül visszaadott HM rendelkezésû lakását határozatlan

idõtartamra bérelte,

e) annak, aki a honvédelmi szerv által visszavásárolt lakásának a magántulajdon szerzése elõtt a bérlõje volt.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja a honvédelmi szerv állományába tartozó személy esetében nem alkalmazható. Részére

a lakást – amennyiben a 9. § (1) bekezdés szerinti kizáró ok nem áll fent – a 30. § (1) bekezdésben foglaltak szerint kell

bérbe adni.

33. § A 30. § (1) bekezdés alapján vállalkozói HM rendelkezésû lakást határozatlan idõtartamra szólóan nem lehet bérbe

adni.

34. § (1) Ha a 30. § (1) bekezdés szerinti feltétel bekövetkezéséig szóló lakásbérleti szerzõdés azért szûnik meg, mert

a honvédelmi szerv állományába tartozó bérlõ

a) hivatásos katonai szolgálati viszonya a Hjt. 59. § (1) bekezdése szerinti felmentéssel vagy 63. §-a szerinti

áthelyezéssel,

b) hivatásos katonai szolgálati viszonya a Hjt. 59. § (2) bekezdésének a) pontja alapján egészségi vagy pszichikai

alkalmatlanság miatt felmentéssel,

c) hivatásos katonai szolgálati viszonya a Hjt. 59. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti felmentéssel,

d) hivatásos katonai szolgálati viszonya a Hjt. 62. § (1) bekezdésének a) pontja alapján – a felsõ korhatár elérésével,

illetve a szolgálati viszony meghosszabbításának megszüntetésével vagy lejártával – a törvény erejénél fogva,

e) szerzõdéses katonai szolgálati viszonya legalább tíz év szolgálat letöltését követõen, a Hjt. 62. § (1) bekezdés

a) pontja alapján a törvény erejénél fogva,

f) köztisztviselõi jogviszonya felmentéssel, továbbá – 70. életévének betöltésével – a törvény erejénél fogva,

g) közalkalmazotti jogviszonya a munkáltató jogutód nélküli megszûnésével, rendkívüli lemondással, továbbá

felmentéssel,
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h) munkaviszonya a munkáltató jogutód nélkül megszûnésével, továbbá a munkáltatói mûködéssel összefüggõ

okból történt munkáltatói felmondással, valamint a munkavállaló rendkívüli felmondásával

szûnt meg, kérelmére ugyanazt a lakást – egyebekben változatlan feltételekkel – határozatlan idõtartamra bérbe kell

adni, feltéve, hogy nem esik a 9. § (1) bekezdésben és a 35. §-ban foglalt kizáró rendelkezések hatálya alá.

(2) Ha a köztisztviselõ és a közalkalmazott felmentésére alkalmatlansága miatt került sor, az (1) bekezdés f) és

g) pontjaiban foglaltak akkor alkalmazhatók, ha az alkalmatlanság megállapítása egészségügyi okból történt.

(3) A lakás határozatlan idõtartamra szóló bérbeadására a jogviszony megszûnését – azzal összefüggõ jogvita esetén

a jogerõs munkaügyi döntést – követõen kerülhet sor.

(4) A jogviszony megszûnésérõl és annak módjáról, valamint idõpontjáról az állományilletékes személyügyi szerv

vezetõje 15 napon belül írásban köteles tájékoztatni az illetékes helyi lakásgazdálkodási szervet.

(5) Ha a 30. § (1) bekezdése szerinti feltétel bekövetkezéséig szóló bérleti szerzõdés a honvédelmi szerv állományába

tartozó bérlõ halálával szûnik meg, özvegyének – kérelmére – a lakást határozatlan idõtartamra, egyebekben

változatlan feltételekkel bérbe kell adni. Így kell eljárni akkor is, ha a bérlõ hivatásos katona volt, és az õt túlélõ élettársa

megfelel az 5. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételnek.

(6) A szerzõdéses katona halála esetén az (5) bekezdésben foglaltakat akkor lehet alkalmazni, ha az elhunyt bérlõ

a szerzõdéses katonai szolgálatban legalább 10 évet eltöltött. E feltétel hiányában a lakást – kérelemre – legfeljebb két

év határozott idõtartamra lehet bérbe adni az özvegy, illetve a túlélõ élettárs részére.

35. § Ha a lakás feltétel bekövetkezéséig szóló bérbeadására – felmentés vagy mentesülés alapján – ismételt juttatásként

került sor, a 32. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 34. § (1) bekezdése csak akkor alkalmazható, ha a felmentés a 9. §

(1) bekezdés e) és f) pontjában, valamint a (2) bekezdés a), b) és d) pontjában foglalt rendelkezés hatálya alól történt, és

a teljes összegû munkáltatói kölcsön, valamint a lakás kiürítési és cseretérítés visszafizetése teljesült.

36. § (1) HM rendelkezésû lakás több bérlõnek együttesen csak határozatlan idõtartamra szóló szerzõdéssel,

a (2)–(5) bekezdésben meghatározott esetekben adható bérbe.

(2) Bérlõtársi szerzõdés önkormányzati tulajdonú, HM rendelkezésû lakásra házastársakkal akkor köthetõ, illetve

a hozzájárulás részükre akkor adható meg, ha azt honvédelmi szervvel szolgálati (köztisztviselõi, közalkalmazotti)

jogviszonyban nem álló, HM rendelkezésû lakásra jogosult személy és házastársa együttesen kéri.

(3) A felmondás következtében a cserelakást – tekintet nélkül annak tulajdoni jellegére – azoknak kell bérbe adni, akik

a felmondással érintett lakásban bérlõtársak voltak. Ha a kiürítésre kerülõ lakásnak csak egy bérlõje volt, a cserelakást

közös kérelmükre a házastársaknak – mint bérlõtársaknak – kell bérbe adni.

(4) A megfelelõ elhelyezés címén adott lakást – tekintet nélkül annak tulajdoni jellegére – a jogcím nélkül használt lakás volt

bérlõjének és házastársának kell bérbe adni, ha azt közösen kérik. Ha az elhelyezési igényt illetõen több jogcím nélküli

használó van egymással azonos jogállásban – így különösen másik szülõ hiányában az elhunyt bérlõ gyermekei –,

a megfelelõ elhelyezésként adott lakást részükre mint bérlõtársaknak kell bérbe adni.

(5) Magánszemélyek közötti lakáscsere esetén a HM rendelkezésû lakást – tekintet nélkül annak tulajdoni jellegére –, az

abba költözõ cserélõ felek részére együttesen kell bérbe adni, ha elõzõ lakásukban bérlõtársak voltak.

37. § (1) A 34–36. §-okban foglalt rendelkezéseket vállalkozói HM rendelkezésû lakás esetében az e §-ban foglalt eltérésekkel

kell alkalmazni.

(2) Amennyiben a vállalkozói HM rendelkezésû lakásra a 31. § (1) bekezdés szerint létrejött bérlet a 34. § (1)–(2), továbbá

(5) bekezdésben foglaltak szerint szûnik meg, a volt bérlõ, illetõleg annak házastársa vagy az 5. § (1) bekezdés c) pontja

szerinti élettársa megfelelõ másik állami vagy önkormányzati tulajdonú HM rendelkezésû lakás határozatlan

idõtartamú bérbeadására tarthat igényt, feltéve, hogy a (3) bekezdés szerinti kizáró ok nem áll fent.

(3) Ha a vállalkozói HM rendelkezésû lakásnak a 31. § szerinti bérbeadására – felmentés vagy mentesülés alapján –

ismételt juttatásként került sor, a (2) bekezdés csak akkor alkalmazható, ha a felmentés

a) a 9. § (1) bekezdés e)–f) pontjaiban, vagy

b) a 9. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt kizáró rendelkezés hatálya alól történt,

és a teljes összegû munkáltatói kölcsön, valamint a meghatározott térítés visszafizetése teljesült.
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(4) A (2) bekezdés alkalmazásában megfelelõnek kell tekinteni azt a lakást, amelyik a vállalkozói HM rendelkezésû lakással

azonos településen van, és

a) azzal megegyezõ szobaszámú, valamint komfortfokozatú, vagy

b) azzal megegyezõ komfortfokozatú, de legfeljebb eggyel alacsonyabb – legalább azonban a 10. § (1) és

(4) bekezdés szerinti jogos igény mértékének megfelelõ – szobaszámú.

38. § (1) A hivatásos és szerzõdéses tiszt, tiszthelyettes a részére bérbe adott HM rendelkezésû lakás részleges felújításához –

kivéve, ha a lakás új, valamint részben vagy egészében felújított – részleges lakásfelújítási átalányra jogosult, ha

a lakást

a) elsõ juttatásként,

b) helyõrség (település) változtatással is járó, szolgálati érdekû kinevezés, áthelyezés vagy rendelkezési állományból

más szervhez határozatlan idõtartamra történt vezénylés következtében,

c) mûszaki okok következtében lakhatatlanná vált lakásból történõ végleges kiköltöztetés céljából

kapta.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja csak akkor alkalmazható, ha a kinevezett, áthelyezett vagy más szervhez vezényelt hivatásos

katona a részére juttatott lakásba nem az ugyanabba a vonzáskörzetbe tartozó helyõrségi vagy más településen

meglévõ HM rendelkezésû lakás bérletébõl költözik.

(3) A hivatásos állomány tagja részére bérbeadott vezetõi lakás tekintetében részleges lakásfelújítási átalány nem

állapítható meg. A vezetõi lakást – amennyiben az nem új – szükség szerint részben vagy egészében felújított

állapotban kell a bérlõ birtokába adni.

(4) Nem állapítható meg részleges lakásfelújítási átalány a magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás esetében akkor, ha

a magánbefektetõvel kötött elhelyezési célú megállapodás az idõszakos – így különösen meghatározott

idõtartamonként vagy a korábbi bérlõ lakásának kiürítését követõen elvégzendõ – felújítására is kiterjed, vagy ennek

teljesítésére a honvédelmi szerv üzemeltetési, vállalkozási szerzõdést kötött.

(5) A részleges lakásfelújítási átalányra való jogosultságot a helyi lakásgazdálkodási szerv a bérlõkijelölésben állapítja

meg.

(6) A részleges lakásfelújítási átalány a lakás tisztasági festése, tapétázása, mázolása, a parkettaburkolat védõkezelése,

valamint a lakás takarítása számlával igazolt anyag- és szolgáltatási költségeinek részleges visszatérítésére szolgáló,

a lakhatási támogatásokkal összefüggõ feladatok ellátásáról szóló HM utasításban közzétett mérték alapján számított

pénzösszeg.

39. § (1) Az önkormányzati tulajdonú HM rendelkezésû lakást a helyi önkormányzat bérbeadó szerve adja át a bérlõnek. A lakás

átadásában a honvédelmi szerv helyi lakóházkezelõ szerve nem mûködik közre.

(2) Az állami tulajdonú, HM rendelkezésû lakást a kezelõ a Lakástörvény 7. §-ában meghatározott, rendeltetésszerû

használatra alkalmas állapotban köteles a bérlõnek átadni. E kötelezettsége átvállalására a bérlõvel nem állapodhat

meg.

(3) A magánbefektetõi HM rendelkezésû lakást a magánbefektetõ vagy annak arra felhatalmazott képviselõje adja át

a bérlõnek. Amennyiben a magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás bérbeadója a honvédelmi szerv, az átadás

tekintetében a (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a lakás átadásának tényérõl a magánbefektetõt

az átadás-átvételi jegyzõkönyv egy példányának megküldésével tájékoztatni kell.

40. § Az állami tulajdonú, HM rendelkezésû lakás átadásakor jegyzõkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell a lakás

helyiségeinek, nyílászáróinak és berendezési tárgyainak mûszaki állapotára vonatkozó megállapításokat. A

jegyzõkönyvhöz csatolni kell a bérleményi leltárt, és azok egy-egy példányát a bérlõ részére át kell adni.

IV. FEJEZET

A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

41. § (1) Az állami tulajdonú HM vagyonkezelésû lakás kezelõje a Lakástörvényben meghatározott feladatokon túl

gondoskodni köteles:

a) a háztartási hulladék elszállításáról;

b) a személyfelvonók folyamatos felügyeletérõl;

c) a közös használatra szolgáló helyiségek és területek megvilágításáról;
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d) az utcai járda tisztán tartásáról;

e) a legalább háromlakásos lakóingatlanon a közös használatra szolgáló zöldterület gondozásáról.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kezelõi kötelezettségeket a helyi lakóházkezelõ szerv, illetõleg a 3. § (2) bekezdés

b) pontja szerinti lakás esetében az állami tulajdoni hányadot jogszabály, illetõleg a társasházközösség határozata

alapján terhelõ (közös) költség megfizetése által kell teljesíteni.

42. § Az állami tulajdonú, HM vagyonkezelõi jogú lakás bérlõje az épület (lakás) központi berendezéseiben bekövetkezõ,

illetve az azonnali beavatkozást igénylõ meghibásodásokat – amennyiben észleli – haladéktalanul köteles bejelenteni

a kezelõnek.

43. § Az állami tulajdonú, HM vagyonkezelõi jogú lakásban a bérlõ távollétében bekövetkezett, azonnali beavatkozást

igénylõ meghibásodáskor a kezelõ (bérbeadó) intézkedik a hiba elhárítására a bérlõ egyidejû értesítése mellett. A

kezelõ gondoskodik a hibaelhárítás befejeztével a lakás biztonságos lezárásáról.

44. § (1) Az állami tulajdonú HM rendelkezésû lakás bérlõje a lakbért, valamint a bérleti szerzõdés szerinti külön szolgáltatások

díját havonta elõre, egy összegben a tárgyhó 15. napjáig köteles megfizetni.

(2) Teljes összegben kell megfizetni a lakbért, ha a bérlet idõtartama a tárgyhóban a 15 napot meghaladta. A lakbért

a tárgyhó felére kell megfizetni, ha a bérlet 15 nap vagy annál rövidebb idõtartamú volt, de meghaladta az öt napot. Ha

a bérlet a tárgyhóban öt nap vagy annál rövidebb idõtartamú volt, arra az idõtartamra a lakbért nem kell megfizetni.

(3) A bérlõ a lakbér elengedését vagy mérséklését kérheti arra az idõre, amíg a kezelõ (bérbeadó)

a) a karbantartási, pótlási és cserekötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, és emiatt a lakás vagy annak egy

része 30 napot meghaladó ideig rendeltetésszerûen nem használható,

b) a bérlõt a lakás rendeltetésszerû használatában más módon akadályozza, vagy jelentõsebb mértékben korlátozza.

(4) Ha a bérbeadó a bér elengedésére, illetve mérséklésére irányuló kérelmet 8 napon belül nem fogadja el, a bérlõ

a kérelmével a bírósághoz fordulhat. A bérlõnek a bíróság jogerõs határozatáig a korábbi bért kell fizetnie.

45. § (1) A magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás lakbérét, amennyiben annak nem a honvédelmi szerv a bérbeadója,

a magánbefektetõ vagy annak a bérbeadásra felhatalmazott képviselõje állapítja meg (a továbbiakban: piaci lakbér). A

honvédelmi szerv és a magánbefektetõ közötti elhelyezési célú megállapodásban rögzíteni kell a piaci lakbér mértékét

és módosításának szabályait.

(2) Az (1) bekezdés szerinti magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás bérbeadása esetén a bérlõ az azzal azonos

alapterületû és komfortfokozatú állami tulajdonú, HM vagyonkezelésû lakásra az e rendelet alapján megállapítható

mértékû lakbér fizetésére köteles. A bérlõ az õt terhelõ lakbér megfizetését közvetlenül a magánbefektetõ vagy annak

arra feljogosított képviselõje részére teljesíti. Ebben az esetben a piaci lakbér és a bérlõt terhelõ lakbér különbözetét

a honvédelmi szerv lakbér-kiegészítésként mint a magánbefektetõvel kötött elhelyezési célú megállapodásban

meghatározott ellenértéket a magánbefektetõ, illetõleg annak arra jogosult képviselõje részére megfizeti. Minderrõl

a bérlõkijelölési vagy bérlõkiválasztási jogot gyakorló helyi lakásgazdálkodási szerv a bérlõnek kijelölt vagy kiválasztott

személyt írásban tájékoztatja.

(3) A (2) bekezdés szerint megállapítható lakbér-kiegészítés mértékét a helyi lakásgazdálkodási szerv a hozzá megküldött

magánbefektetõi HM rendelkezésû lakásra megkötött bérleti szerzõdés alapján hivatalból, soron kívül állapítja meg és

küldi meg a folyósító szervnek. A folyósító szerv a megállapított kiegészítést a magánbefektetõ vagy annak arra

felhatalmazott képviselõje részére az általa megadott pénzintézeti számlaszámra átutalja.

(4) Amennyiben a nem honvédelmi szerv által bérbeadott magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás üres, annak

bérbeadásáig a honvédelmi szerv a fizetési kötelezettségét a magánbefektetõvel kötött elhelyezési célú

megállapodásban rögzített módon teljesíti.

(5) Az (1)–(4) bekezdésekben foglaltakat a nem honvédelmi szerv által bérbe adott magánbefektetõi HM rendelkezésû

lakások beszerzésekor a magánbefektetõvel megkötött elhelyezési célú megállapodásban rögzíteni kell.

46. § A honvédelmi szerv által bérbe adott magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás esetében az azzal azonos alapterületû

és komfortfokozatú állami tulajdonú, HM vagyonkezelésû lakásra az e rendelet szerint megállapítható lakbért a bérlõ

a honvédelmi szerv részére fizeti meg. Ebben az esetben – függetlenül attól, hogy magánbefektetõi HM rendelkezésû

lakás bérlõ vagy jogcím nélküli lakáshasználó által lakott, vagy üres – a magánbefektetõvel kötött elhelyezési célú
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megállapodásban meghatározott pénzügyi kötelezettséget mint ellenszolgáltatást a magánbefektetõ vagy annak

képviselõje részére a honvédelmi szerv teljesíti.

47. § A Lakástörvény 13. §-ának (1) bekezdése szerinti bérlõi kötelezettségektõl eltérõ megállapodást a helyi lakóházkezelõ

szerv nem köthet.

48. § (1) A bérlõ a határozatlan idõtartamra vagy a 30. § (1) bekezdése szerinti feltétel bekövetkezéséig bérelt lakása

átalakítását, korszerûsítését a bérbeadóval kötött írásbeli megállapodás alapján végezheti el.

(2) Ha az átalakításhoz, korszerûsítéshez hatósági engedély szükséges, ahhoz a bérbeadó elõzetes (elvi) vagyonkezelõi

hozzájárulást adhat. Az (1) bekezdés szerinti megállapodás csak a hatósági engedély megadása után köthetõ.

(3) A lakás átalakításához, korszerûsítéséhez a hozzájárulást meg kell tagadni, illetve megállapodás nem köthetõ, ha

a lakás olyan lakóépületben van, amelynek teljes felújítását, korszerûsítését 2 éven belül, illetõleg lebontását 5 éven

belül tervezik.

49. § (1) A nem a honvédelmi szerv által bérbe adott magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás bérlõjének a bérleti

jogviszonnyal összefüggõ jogaira és kötelezettségeire, a magánbefektetõvel kötött bérleti szerzõdés és

a Lakástörvény rendelkezései az irányadóak.

(2) A honvédelmi szerv által bérbe adott magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás esetében a 41. §-ban foglalt kezelõi

feladatok ellátása tekintetében a magánbefektetõvel kötött megállapodás az irányadó. A bérlõ ebben az esetben is

köteles a 42. §-ban foglalt bejelentési kötelezettségének eleget tenni.

(3) A helyi lakásgazdálkodási szerv az (1) és (2) bekezdések vonatkozásában a magánbefektetõvel kötött elhelyezési célú

megállapodás tartalmáról a bérlõnek kijelölt személyt köteles tájékoztatni.

(4) Ha a magánbefektetõi HM rendelkezésû lakásnak nem a honvédelmi szerv a bérbeadója, a 48. §-ban foglalt

munkálatok elvégzéséhez a bérlõ köteles kikérni a helyi lakásgazdálkodási szerv elõzetes hozzájárulását. A honvédelmi

szerv által bérbe adott magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás esetében a 48. §-ban foglalt bérbeadói hozzájárulás

csak a magánbefektetõ elõzetes hozzájárulását (engedélyét) követõen adható meg.

A lakás visszaadása

50. § Az állami tulajdonú, HM rendelkezésû lakást a bérlõ kiürítve, a Lakástörvény 17. §-ának (1) bekezdése szerinti

rendeltetésszerû használatra alkalmas állapotban köteles visszaadni a kezelõnek.

51. § (1) A lakás visszaadásakor, visszavételekor a kezelõ a lakás berendezési tárgyainak és helyiségeinek mûszaki állapotát

jegyzõkönyvben rögzíti. A megállapított hibákat és hiányosságokat úgy kell feltüntetni, hogy megállapítható legyen

a lakás visszavételkori mûszaki állapota.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell azt is, hogy a hibák és hiányosságok

közül melyeket köteles a bérlõ (használó) megszüntetni.

(3) A bérlõ (használó) a jegyzõkönyvben köteles nyilatkozni arról, hogy az õt terhelõ hibák és hiányosságok

megszüntetését a jegyzõkönyv aláírásától számított 30 munkanapon belül elvégzi, vagy kéri, hogy azt a kezelõ

helyette és költségére végezze (végeztesse) el.

52. § (1) Ha a hibák és a hiányosságok megszüntetését a lakás visszaadója végezteti el:

a) a szerelési engedélyhez kötött munkákat (gáz-, villanyszerelés stb.) csak engedéllyel rendelkezõ kivitelezõvel

végeztetheti el, amit a szerelési igazolás tanúsít,

b) az általa végeztetett munkákra szavatossági és garanciális kötelezettség terheli.

(2) A bérlõ (használó) a hiányosságok megszüntetését írásban jelenti be a kezelõnek. A kezelõ az elkészült munkákat – ha

a bérlõ a rögzített kötelezettségét teljesítette – jegyzõkönyvben átveszi.

53. § (1) Ha a lakást visszaadó bérlõ (használó) a kötelezettségét önhibáján kívül 30 napon belül nem teljesíti, a bérbeadó

a kezelõ útján e munkákat helyette és költségére jogosult elvégezni, illetve elvégeztetni.

(2) Ha a bérlõ (használó) kötelezettségi körébe tartozó munkákat – akár kérelmére, akár az (1) bekezdés szerinti esetben –

a kezelõ végzi, illetve végezteti el, annak költségeirõl a kötelezett részére számlát állít ki.
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54. § A lakást visszaadó bérlõ (használó) a kezelõ által kiállított számla összegét a kézhezvételétõl számított 30 napon belül

köteles kiegyenlíteni.

55. § (1) Az önkormányzati tulajdonú HM rendelkezésû lakást visszaadó bérlõ (használó) kötelezettségeit az illetékes bérbeadó

határozza meg, ezért ilyenkor az 50. § (1) bekezdés, valamint a 42–45. §-ok rendelkezései nem alkalmazhatóak.

(2) Az önkormányzati tulajdonú lakásnak a bérbeadó részére történõ visszaadása a bérlõ kötelezettsége.

56. § Ha a magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás bérbeadója honvédelmi szerv, a lakás visszaadása tekintetében az

50–54. §-t kell alkalmazni azzal, hogy a lakás visszaadásának tényérõl, a visszaadás során megállapított bérlõt és/vagy

a bérbeadót terhelõ kötelezettségekrõl a bérbeadó honvédelmi szerv a helyi lakóházkezelõ szerv által felvett

jegyzõkönyv egy példányának megküldésével értesíti a magánbefektetõt.

57. § (1) A szolgálati érdekû kinevezés, áthelyezés, továbbá a más szervhez határozatlan idõtartamra történt vezénylés

következtében az új szolgálati helye szerinti vonzáskörzetbe tartozó helyõrségi, illetve egyéb (utalt) településre

átköltözõ hivatásos katonát a HM rendelkezésû lakása, továbbá a HM rendelkezési körén kívül esõ önkormányzati

lakása visszaadásakor a bérbeadó (kezelõ) által jogszerûen megállapított karbantartási kötelezettségek (munkák)

teljesítésének számlával igazolt költségeire lakás karbantartási költségtérítés illeti meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti térítés nem terjed ki a lakás nem rendeltetésszerû használatából és a lakásberendezési tárgyak

pótlásából eredõ, továbbá a kártérítési felelõsségen alapuló bérlõi kötelezettségek teljesítésének költségeire.

(3) A lakás karbantartási költségtérítés mértéke nem haladhatja meg a visszaadott lakásra e rendelet szerint

megállapítható részleges felújítási átalány összegét.

(4) Az (1)–(3) bekezdések nem alkalmazhatóak az olyan magánbefektetõi HM rendelkezésû lakásra, amelynek az

idõszakos felújítására a magánbefektetõvel kötött elhelyezési célú megállapodás kiterjed, vagy annak teljesítésére

üzemeltetési, vállalkozási szerzõdést kötött a honvédelmi szerv a magánbefektetõvel.

58. § A jogcím nélküli lakáshasználó által használt lakás visszaadására a 50–57. §-ok elõírásait kell alkalmazni.

Lakáshasználati díj

59. § (1) Az a jogcím nélküli lakáshasználó, aki e rendelet alapján megfelelõ elhelyezésre nem tarthat igényt, a jogcím nélküli

használat kezdetétõl számított 6 hónap elteltével a lakásra a 81. § (1) és (3) bekezdés szerint megállapítható lakbér

négyszeresére növelt összegét köteles lakáshasználati díjként megfizetni. További 6 hónap elteltével a lakáshasználati

díj a lakásra megállapítható lakbér összegének hatszorosa.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit az 1994. január 1-je elõtt rosszhiszemû jogcím nélkülivé vált lakáshasználó esetében is

alkalmazni kell.

(3) A lakáshasználati díjat a helyi lakásgazdálkodási szerv állapítja meg, és errõl a kötelezettet, a lakóházkezelõt, valamint

önkormányzati tulajdonú lakás esetén a bérbeadó szervet értesíti.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni akkor is, ha a magánbefektetõi HM rendelkezésû lakásnak nem

a honvédelmi szerv a bérbeadója, azzal, hogy a kötelezetten és a lakóházkezelõn túl a magánbefektetõt vagy annak

képviselõjét is haladéktalanul értesíteni kell. Az értesítésnek tartalmaznia kell az (5)–(6) bekezdésekben foglaltakat is.

(5) A magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás jogcím nélküli használója az e rendelet szerint megállapított

lakáshasználati díjat a honvédelmi szerv részére fizeti meg. Ezzel egyidejûleg a honvédelmi szerv a fizetési

kötelezettségét a jogcím nélküli lakáshasználat keletkezésétõl a lakás kiürítéséig az elhelyezési célú megállapodás

alapján

a) a nem a honvédelmi szerv által bérbe adott magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás esetében a 45. §

(4) bekezdés, vagy

b) a honvédelmi szerv által bérbe adott magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás esetében a 46. § alapján

teljesíti.

(6) Az (5) bekezdés a) pontja esetén a helyi lakásgazdálkodási szerv haladéktalanul értesíti a folyósító szervet a fizetési

kötelezettség teljesítésének módjáról, illetve annak megváltozásáról.

(7) Az (1) bekezdés szerinti lakáshasználati díj 50%-át köteles megfizetni az a hivatásos és szerzõdéses katona, akinek

a helyõrségben betöltött beosztása megszûnéséig mint feltétel bekövetkezésig szóló lakásbérleti szerzõdése azért

szûnt meg, mert a haderõ átalakításával vagy átszervezéssel összefüggésben más helyõrségbe helyezték át.

47970 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 194. szám



Hozzátartozók beköltözése, befogadása

60. § (1) A HM rendelkezésû lakásba a bérlõvel együtt a 10. § (4) bekezdésben meghatározott közeli hozzátartozók

költözhetnek be, feltéve, hogy már korábban is közös háztartásban éltek, vagy a lakás juttatására összeköltözésük

céljából került sor. Más hozzátartozó – a bérlõ kiskorú gyermeke (örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermeke)

kivételével – akkor költözhet be, ha korábban HM rendelkezésû lakásban állandó jelleggel, jogszerûen a bérlõvel

együtt lakott.

(2) A bérleti jogviszony tartama alatt a lakás bérlõje a kiskorú gyermeke (örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermeke),

valamint a befogadott gyermekének az együttlakás tartama alatt született gyermeke (unokája) kivételével más

személyt csak a helyi lakásgazdálkodási szerv hozzájárulásával, határozatlan (állandó) vagy határozott (ideiglenes)

idõtartamra fogadhat be.

(3) A bérbeadói hozzájárulás nem tagadható meg, ha a bérlõ a házastársának, valamint a saját vagy házastársa tartásra,

gondozásra szoruló szülõjének (örökbefogadó, mostoha- és nevelõszülõjének), továbbá a nála vagy házastársánál

elhelyezett kiskorú unokának és testvérnek a befogadását kéri, feltéve, hogy a 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kizáró

ok nem áll fenn.

(4) A (3) bekezdés szerinti szülõ részére határozatlan idõtartamra szóló befogadásra a hozzájárulás akkor adható meg, ha

a szülõ önálló lakással nem rendelkezik.

(5) A (3) bekezdésben nem említett hozzátartozó határozatlan idõtartamú befogadásához csak indokolt esetben és akkor

adható meg a hozzájárulás, ha a lakásban lakó, valamint a befogadni kívánt személyek együttes létszáma nem haladja

meg a lakószobák számának kétszeresét.

(6) Indokolt esetnek kell tekinteni, ha a bérlõ a hozzátartozó befogadásához azért kéri a hozzájárulást, mert az saját vagy

házastársa egészségi állapota miatt a folyamatos készenlét, gondozás vagy ápolás céljából vált szükségessé.

(7) A bérlõ élettársának határozatlan idõtartamú befogadásához csak akkor adható meg a hozzájárulás, ha azt

megelõzõen legalább 1 évig határozott idõtartamra szóló hozzájárulás alapján (ideiglenes bejelentkezéssel)

a lakásban lakott, vagy a bérlõtõl idõközben gyermeke született.

(8) A bérlõ a befogadási hozzájárulás iránti kérelme indokát köteles hitelt érdemlõen igazolni.

Tartási szerzõdés

61. § (1) A HM rendelkezésû lakás bérleti jogának folytatásáért kötött tartási szerzõdéshez a hozzájárulás a körülmények és

a lakásgazdálkodási érdekek együttes mérlegelésével akkor adható meg, ha az eltartó természetes személy, és az

eltartandó

a) a honvédelmi szervvel szolgálati (köztisztviselõi, közalkalmazotti) jogviszonyban nem álló, önkormányzati

tulajdonú lakást határozatlan idõtartamra bérlõ személy, vagy

b) felmondás vagy elhelyezés következtében bérbeadott állami tulajdonú lakás bérlõje, vagy

c) magánszemélyek közötti lakáscsere címén határozatlan idõtartamra bérbe adott állami tulajdonú lakásnak

a honvédelmi szerv szolgálati (köztisztviselõi, közalkalmazotti) jogviszonyába nem tartozó bérlõje.

(2) A hozzájárulás elbírálásakor vizsgálni kell, hogy a lakás rendelkezési jogának megtartásához a honvédelmi szervnek

fûzõdik-e jelentõs gazdálkodási vagy egyéb érdeke.

(3) A hozzájárulás az eltartó befogadására is kiterjed.

V. FEJEZET

A LAKÁSBÉRLET MEGSZÛNÉSE

62. § (1) A HM rendelkezésû lakás bérletének közös megegyezéssel történõ megszüntetését tartalmazó szerzõdést a bérlõvel

(bérlõtársakkal)

a) állami tulajdonú HM vagyonkezelésû lakás esetében a helyi lakásgazdálkodási szerv,

b) önkormányzati tulajdonú lakás esetében a helyi önkormányzat bérbeadó szerve,

c) a nem a honvédelmi szerv által bérbe adott magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás esetében a magánbefektetõ

vagy annak arra jogosult képviselõje,

d) a honvédelmi szerv által bérbe adott magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás esetében – a magánbefektetõ vagy

annak képviselõje egyidejû értesítésével – a helyi lakásgazdálkodási szerv

köti meg.
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(2) Az (1) bekezdés b)–c) pontjaiban foglalt esetekben a bérleti szerzõdés közös megegyezéssel történõ

megszüntetésének szándékáról és annak tényérõl a bérlõ köteles értesíteni a helyi lakásgazdálkodási szervet.

(3) A lakásbérleti szerzõdés közös megegyezéssel történõ megszüntetése során

a) önkormányzati tulajdonú, HM bérlõkijelölési vagy ismételten gyakorolható bérlõkiválasztási jogú lakás esetén

a 64. § szerint megállapított pénzbeli térítések,

b) HM rendelkezésû állami tulajdonú lakás esetén a 64. § szerint megállapított kiürítési vagy cseretérítés fizethetõ.

(4) Az önkormányzati tulajdonú, HM bérlõkijelölési vagy ismételten gyakorolható bérlõkiválasztási jogú lakás bérlete –

pénzbeli térítés kikötésével – a bérlõ (bérlõtársak), a bérbeadó és a bérlõkijelölési jogot gyakorló helyi

lakásgazdálkodási szerv közös megállapodásával szüntethetõ meg. A nem a honvédelmi szerv által bérbe adott

magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás bérlete a bérlõ (bérlõtársak), a bérbeadó magánbefektetõ, vagy annak arra

jogosult képviselõje és az elhelyezési célú megállapodás alapján megszerzett bérlõkijelölési vagy bérlõkiválasztási

jogot gyakorló helyi lakásgazdálkodási szerv közös megállapodásával szüntethetõ meg.

(5) Ha a lakásbérlet megszüntetésekor a felek pénzbeli térítésben is megállapodtak, a szerzõdéshez a területi

lakásgazdálkodási szerv lakhatás-támogatási egységének a hozzájárulása is szükséges. A hozzájárulás megadása

esetén a szerzõdés a megkötése idõpontjától jön létre.

63. § (1) Ha a lakásbérlet közös megegyezéssel történõ megszüntetésére másik lakás bérbeadása nélkül kerül sor, a bérlõ

részére kiürítési térítés, másik lakás egyidejû bérbeadása esetén cseretérítés fizethetõ a 64–66. §-okban meghatározott

feltételekkel.

(2) Ha az 1994. január 1-jét megelõzõen vásárolt többszörös bérlõkiválasztási jogát a honvédség még nem merítette ki,

vagy ha a további bérlõkiválasztást a helyi önkormányzat arra jogosult szerve elismeri, a lakásbérlet közös

megegyezéssel történt megszüntetésérõl szóló megállapodás alapján fizetett térítést a honvédség a helyi

önkormányzatnak visszatéríti. Az 1994. január 1. után szerzett bérlõkiválasztási joggal érintett lakást illetõ térítés

módjára a honvédség és a lakás tulajdonosa közti megállapodás az irányadó.

A térítések mértéke és feltételei

64. § (1) A térítés mértékének alapja a lakásra vagy lakásokra a 81. § (1) bekezdése alapján kiszámított lakbérnek megfelelõ

összeg vagy összegek különbözete.

(2) A kiürítési térítés a lakbér egy évre kiszámított összegének

a) helyõrségi településeken az ötvenszerese,

b) más helységben a harmincötszöröse.

(3) A cseretérítés a két lakás egy évre kiszámított lakbéreinek különbözetét képezõ összegnek

a) helyõrségi településeken a negyvenszerese,

b) más helységben a harmincszorosa.

65. § (1) Kiürítési térítésben – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – csak a határozatlan idõtartamra szóló lakásbérlet

megszüntetése esetén lehet megállapodni.

(2) A 30. § (1) bekezdés vagy a 31. § (1) bekezdés szerinti feltétel bekövetkezéséig szóló lakásbérlet megszüntetésekor

a kiürítési térítésben akkor lehet megállapodni, ha a bérlõ

a) korábban a lakásbérleti jogról való lemondásért pénzbeli térítésben vagy kiürítési térítésben nem részesült, és

b) a lakást legalább három éve folyamatosan bérli.

(3) A 30. § (1) bekezdéstõl eltérõen kikötött feltétel bekövetkezéséig szóló, valamint a határozott idõtartamú lakásbérlet

megszüntetése esetén kiürítési térítésben nem lehet megállapodni.

(4) A kiürítési térítés kifizetését követõen HM rendelkezésû lakás iránti igény – a 30. § (3) és (4) bekezdésben foglalt esetek

kivételével – nem teljesíthetõ. A megállapodás megkötésekor a bérlõt a jogkövetkezményekrõl tájékoztatni kell.

(5) A 64. § (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti kiürítési térítés összegével megegyezõ térítés fizethetõ annak a bérlõnek,

akinek a vállalkozói HM rendelkezésû lakásra a 31. § (1) bekezdés szerint létrejött bérlete a magánbefektetõvel kötött

elhelyezési célú megállapodás megszûnése miatt szûnik meg, feltéve, hogy a (2) bekezdésben foglalt feltételek

fennállnak.
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66. § (1) A határozatlan idõtartamra és a 30. § (1) bekezdés, illetõleg a 31. § (1) bekezdés szerinti feltétel bekövetkezéséig szóló

bérlet megszüntetése esetén cseretérítés akkor fizethetõ, ha a bérlõ részére egyidejûleg a 14. §-ban foglaltak szerinti

lakásfelajánlás címén kerül sor olyan másik lakás bérbeadására,

a) amely a visszaadásra kerülõ lakással azonos vagy annál kevesebb szobaszámú és alacsonyabb komfortfokozatú,

továbbá kevesebb szobaszámú és azonos komfortfokozatú, valamint,

b) amelynek a 81. § (1) bekezdés alapján kiszámított havi lakbér összege kevesebb, mint a visszaadásra kerülõ lakás

ugyanígy kiszámított havi lakbérösszege.

(2) A 64. § (3) bekezdés a) pontját kell alkalmazni abban az esetben is, ha csak a visszaadásra kerülõ lakás van helyõrségi

településen.

(3) A végleges letelepedés címén történõ lakásjuttatás esetén cseretérítés akkor fizethetõ, ha a bármely más településen

lévõ lakás megfelel az (1) bekezdés a)–b) pontjaiban meghatározott feltételeknek.

Jogcím nélküli lakáshasználó elhelyezése

67. § A HM rendelkezésû lakás jogcím nélküli használója – a 69. §-ban foglalt kivétellel – e rendelet szerinti megfelelõ

elhelyezési igényét csak akkor érvényesítheti, ha

a) õ maga vagy házastársa, élettársa vagy saját háztartásában nevelt kiskorú gyermeke (örökbefogadott, mostoha

vagy nevelt gyermeke) – beleértve a felsoroltak közös tulajdonát is – ugyanazon a településen nem rendelkezik

a 62. § (1) bekezdésben meghatározott, beköltözhetõ lakás tulajdonjogával vagy

b) önkormányzati, illetõleg állami tulajdonú lakás határozatlan idõtartamra vagy a 30. § (1) bekezdés, illetõleg a 31. §

(1) bekezdés szerinti feltétel bekövetkezéséig szóló bérleti jogával.

68. § (1) Ha a lakásbérlet megszûnését követõen a 34. § (1) bekezdés szerinti bérbeadás nem lehetséges, a lakás volt bérlõje

a (2)–(4) bekezdésben foglalt esetek kivételével e rendeletben meghatározott megfelelõ elhelyezésre tarthat igényt.

(2) Nem tarthat igényt megfelelõ elhelyezésre az, akinek a lakásbérlete a Lakástörvény 24. §-a (1) bekezdés

a)–d) pontjában, valamint a 30. §-ban foglalt felmondással szûnt meg.

(3) Nem tarthat igényt megfelelõ elhelyezésre az a volt bérlõ, akinek a HM szolgálati lakásra 1994. január 1-je elõtt

határozatlan idõtartamra, továbbá a HM rendelkezésû lakásra a 30. § (1) bekezdés, továbbá a 31. § (1) bekezdés szerinti

feltétel bekövetkezéséig szólóan kötött bérleti szerzõdése azért szûnt meg, mert

a) hivatásos vagy szerzõdéses katonai szolgálati viszonya, köztisztviselõi, közalkalmazotti vagy munkavállalói

jogviszonya a létesítéstõl számított tíz éven belül közös megegyezéssel,

b) hivatásos vagy szerzõdéses katonai szolgálati viszonya lemondás címén,

c) hivatásos vagy szerzõdéses katonai szolgálati viszonya – az egészségi és pszichikai ok kivételével –

alkalmatlanság, továbbá méltatlanná válás miatt felmentéssel,

d) szolgálati viszonya büntetõ vagy fegyelmi eljárás következményeként,

e) hivatásos vagy szerzõdéses katonai szolgálati viszonya jogszabályban elõírt képzési kötelezettség önhibából

történõ nem teljesítése, továbbá összeférhetetlenség megszüntetésének elmulasztása, valamint eskü letételének

megtagadása, magyar állampolgárság elvesztése, más állam állampolgárságának a megszerzése, és

vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség szándékos elmulasztása miatt a törvény erejénél fogva,

f) köztisztviselõi vagy közalkalmazotti jogviszonya lemondás címén,

g) köztisztviselõi vagy közalkalmazotti jogviszonya – az egészségügyi ok kivételével – alkalmatlanná válás miatt

felmentéssel,

h) köztisztviselõi jogviszonya hivatalvesztéssel, közalkalmazotti jogviszonya elbocsátással,

i) köztisztviselõi jogviszonya összeférhetetlenség megszüntetésének elmulasztása, továbbá vagyonnyilatkozat

megtételének szándékos elmulasztása miatt a törvény erejénél fogva,

j) munkaviszonya a munkavállalói képességével, munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefüggõ okból

a munkáltató rendes vagy rendkívüli felmondásával

szûnt meg. A hivatásos katona esetében az a)–e) pontokat akkor kell alkalmazni, ha a szolgálati viszony megszûnésével

egyidejûleg nem került szolgálati nyugállományba.

(4) Nem igényelhet megfelelõ elhelyezést az a személy, akinek a lakásbérlete a

a) szerzõdésben kikötött határozott idõ elteltével,

b) 9. § (1) bekezdésben foglalt kizáró ok alóli felmentés alapján kapott lakás tekintetében, a 30. § (1) bekezdés,

továbbá a 31. § (1) bekezdés szerint kikötött feltétel bekövetkezésével,
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c) 30. § (1) bekezdéstõl, továbbá a 31. § (1) bekezdéstõl eltérõen kikötött feltétel bekövetkezésével

szûnt meg.

69. § (1) Nem teljesíthetõ a megfelelõ elhelyezés iránti igény, ha

a) a lakáshasználó a lakáshasználati díjat vagy valamely közüzemi díjat a fizetésre megállapított idõpontig nem

teljesíti;

b) a lakáshasználó jogszabályban elõírt egyéb lényeges kötelezettségét nem teljesíti;

c) a lakáshasználó vagy a vele együttlakó személyek a bérbeadóval vagy a lakókkal szemben az együttélés

követelményeivel ellentétes, botrányos, tûrhetetlen magatartást tanúsítanak;

d) a lakáshasználó vagy a vele együttlakó személyek a lakást, a közös használatra szolgáló helyiséget, illetõleg

területet rongálják, vagy a rendeltetésével ellentétesen használják.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetekben a Lakástörvény 25. §-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy

a bérleti szerzõdés felmondása helyett a helyi lakásgazdálkodási szerv a megfelelõ elhelyezésre nem jogosult jogcím

nélküli lakáshasználatot állapítja meg, és errõl a használót írásban tájékoztatja.

70. § (1) A lakásban hátramaradt személyek megfelelõ elhelyezésre akkor tarthatnak igényt, ha e jog a volt bérlõt, mint jogcím

nélküli használót is megillette.

(2) Nem tarthat igényt megfelelõ elhelyezésre az a személy, akit a lakás volt bérlõje a bérbeadó határozott idõtartamra

szóló hozzájárulásával, vagy a bérbeadó – e rendelet szerint szükséges – hozzájárulása nélkül fogadott be a lakásba.

71. § (1) A HM rendelkezésû lakás bérlõjének (használójának) a vele együtt lakó volt házastársa a honvédelmi szervtõl nem

tarthat igényt önálló elhelyezésre. Ha viszont a volt házastársak mindketten jogosultak HM rendelkezésû lakásra,

a szétköltözésük céljából közösen kérhetik két másik lakás bérbeadását.

(2) Ha a bérleti szerzõdés – másik lakás bérbeadása és térítés nélküli – közös megegyezéssel történt megszüntetését

követõen a volt bérlõ a lakást azért nem tudja kiüríteni, mert abban a volt házastársát hátrahagyta, a volt házastárs

megfelelõ elhelyezésérõl a honvédelmi szerv gondoskodik. Így kell eljárni akkor is, ha a bérlõ már a szerzõdés

megszüntetésekor nyilatkozik a volt házastárs hátrahagyásáról.

(3) Ha a bérleti szerzõdés megszûnését követõen a megfelelõ elhelyezésre jogosult volt bérlõ a lakás használatával végleg

felhagyott, a volt házastárs elhelyezésérõl a honvédelmi szerv gondoskodik.

72. § Amennyiben a vállalkozói HM rendelkezésû lakásra a 31. § (1) bekezdés szerint létrejött bérlet a magánbefektetõvel

kötött elhelyezési célú megállapodás megszûnése miatt szûnt meg, a honvédelmi szerv állományába tartozó bérlõ

részére ugyanazon a településen lévõ, a 10. § (1) és (4) bekezdés szerinti jogos igény mértékének megfelelõ másik

a) állami vagy önkormányzati tulajdonú HM rendelkezésû lakást e rendelet 30. § (1) bekezdés szerinti feltétel

bekövetkezéséig szólóan, vagy

b) magánbefektetõi HM rendelkezésû lakást e rendelet 31. § (1) bekezdés szerinti feltétel bekövetkezéséig szólóan

kell bérbe adni.

73. § Ha a lakásbérlet a bérlõ halálával szûnt meg, és e rendelet alapján nincs a lakásbérleti jog folytatására jogosult vagy

olyan személy, akinek a lakást bérbe kell adni, az együtt lakók körébõl megfelelõ elhelyezésre az tarthat igényt, aki

a) a bérbeadáskor a bérlõvel együtt költözött a lakásba,

b) a bérlet tartama alatt határozatlan idõtartamú befogadásra szóló bérbeadói hozzájárulással költözött be

a lakásba, vagy a befogadására a bérlõ bérbeadói hozzájárulás nélkül is jogosult volt,

c) a bérlõnek, továbbá az a) és b) pontban meghatározott személyeknek a bentlakás tartama alatt született

gyermeke (örökbe fogadott gyermeke), unokája.

74. § (1) E rendelet alapján az elhelyezésre jogosult jogcím nélküli lakáshasználó másik önálló lakásra tarthat igényt. A másik

lakás akkor megfelelõ, ha lakószobáinak száma a jogosult 10. § (1) bekezdésben meghatározott igénye mértékének

alsó határával megegyezik, továbbá a jogcím nélkül használt lakással azonos vagy eggyel alacsonyabb

komfortfokozatú, és ugyanazon a településen van.

(2) Az igény mértékének megállapításánál az együttlakó, megfelelõ elhelyezésre jogosultak együttes létszámát kell

figyelembe venni.
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(3) A megfelelõ elhelyezésre jogosult részére – kérelmére – a HM központi lakásgazdálkodási szerv engedélyével az

(1) bekezdés szerinti lakás más településen is bérbe adható, ha az lakásgazdálkodási érdeket nem sért. Ha azonban

a lakás a lakásgazdálkodási szerv illetékességébe utalt településen van, a központi lakásgazdálkodási szerv engedélye

nem szükséges.

(4) Ha a jogcím nélkül használt lakás a megfelelõ másik lakás követelményeinek felel meg, vagy annál legfeljebb fél

lakószobával nagyobb, megfelelõ elhelyezés címén a jogosultnak bérbe lehet adni, ha az nem sérti

a lakásgazdálkodási érdekeket.

(5) Megfelelõ elhelyezésként lehetõség szerint önkormányzati tulajdonú lakást kell adni; ilyenkor a bérlõkijelölés

(kiválasztás) csak a bérlõ (bérlõtársak), a vele együtt költözõk megnevezésére és a bérbeadás határozatlan idõtartamra

szóló jellegére tartalmazhat kikötést.

(6) HM rendelkezésû önkormányzati lakás hiányában a jogcím nélküli használók elhelyezését lehetõség szerint az e célra

kijelölt állami tulajdonú HM vagyonkezelésû lakóépületben lévõ lakásokkal kell megoldani. A vállalkozói HM

rendelkezésû lakást megfelelõ elhelyezés címén nem lehet bérbe adni.

(7) A megfelelõ elhelyezésre nem jogosult személy részére – különösen akkor, ha háztartásában 18. életévét be nem

töltött gyermeke vagy tartósan fogyatékos hozzátartozója ellátásáról gondoskodik – kivételes méltányosságból

legfeljebb másfél szobás lakás adható elhelyezésként, amennyiben a 9. § (1) bekezdésben foglalt lakásjuttatást kizáró

ok esetében nem áll fent. Ha a jogcím nélküli használó a honvédelmi szerv állományába tartozó személy, részére

a lakást a 30. § (1) bekezdés szerinti feltétel bekövetkezéséig lehet bérbe adni. A lakás a helyi lakásgazdálkodási szerv

illetékességi területéhez tartozó (utalt) településen vagy méltányolható kérelem alapján – a HM központi

lakásgazdálkodási szerv engedélyével – az ország más településén is lehet.

(8) Jogcím nélküli lakáshasználó elhelyezésére kijelölt állami tulajdonú HM vagyonkezelõi jogú lakóépületnek kell

tekinteni az e célra a HM központi lakásgazdálkodási szerv által nevesítetten kijelölt, valamint – a 113. § (3) bekezdés

szerinti lakóépület kivételével – a honvédelemért felelõs miniszter által e rendelet szerint elidegenítésre kijelölt

lakóépületet.

75. § (1) A jogosult részére a megfelelõ másik lakás bérbeadása helyett a jogcím nélkül használt lakás kiürítéséért a 64. § (1) és

(2) bekezdésben meghatározott térítésben is meg lehet állapodni.

(2) A térítésekre vonatkozó megállapodást – a jogcím nélkül használt lakás tulajdoni jellegétõl függetlenül –

a lakásgazdálkodási szerv köti meg, és errõl az önkormányzati tulajdonú lakás esetében az illetékes bérbeadó szervet

értesíti.

(3) A megállapodáshoz a területi lakásgazdálkodási szerv lakhatás-támogatási egységének hozzájárulása szükséges. A

térítés kifizetésére csak a lakás kiürítésének igazolását követõen kerülhet sor.

(4) Nem lehet térítésben megállapodni azzal, aki a jogcím nélkül használt lakásból a lakásgazdálkodási szerv

hozzájárulásával HM rendelkezésû lakásba kíván a bérlõ hozzátartozójaként beköltözni.

Magánszemélyek közötti lakáscsere

76. § (1) A HM rendelkezésû lakás bérleti joga állami és önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogára cserélhetõ el. A

lakáscserére vonatkozó szerzõdés a helyi lakásgazdálkodási szerv hozzájárulásával érvényes.

(2) A honvédelmi szerv szolgálati (köztisztviselõi, közalkalmazotti, munkavállalói) jogviszonyába tartozó személyek

között a 30. § (1) bekezdés szerinti feltétel bekövetkezéséig szóló bérleti jog csak ezzel azonos feltételû bérleti jogra

cserélhetõ el.

(3) A határozott idõtartamra és a 30. § (1) bekezdéstõl eltérõ feltétel bekövetkezéséig szóló bérleti jog nem cserélhetõ el.

(4) A vállalkozói HM rendelkezésû lakás bérlete magánszemélyek között nem cserélhetõ el.

77. § (1) A lakáscseréhez megtagadható a hozzájárulás, ha

a) az lakásgazdálkodási érdeket sért, különösen ha a cseréhez történõ hozzájárulás megadását követõen

a honvédelmi szervet megilletõ rendelkezési jog megszûnne, vagy

b) azzal a cserélõ felek egyike aránytalanul hátrányos helyzetbe kerülne.

(2) A felmondás következtében vagy megfelelõ elhelyezés címén bérbeadott lakást érintõ cseréhez a hozzájárulás csak

akkor tagadható meg, ha a lakáscsere a lakásgazdálkodási érdeket sérti vagy veszélyezteti.
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(3) Meg kell tagadni a hozzájárulást, ha

a) a szerzõdés jogszabályba ütközõ kikötést tartalmaz,

b) a felek nem tudtak megegyezni a lakáscserével kapcsolatos minden kérdésben,

c) a szerzõdés nem felel meg az alaki és tartalmi követelményeknek,

d) a HM rendelkezésû lakásba beköltözni kívánó fél nem természetes személy.

(4) Ha a szerzõdéshez más személy vagy szerv hozzájárulása is szükséges, HM rendelkezésû lakás csak e hozzájárulás

megadása után adható bérbe.

A lakásbérleti jog folytatása

78. § (1) A HM rendelkezésû lakás határozatlan idõtartamra szóló bérleti jogát a bérlõ halála esetén

a) a bérlõ házastársa (özvegye) vagy

b) az 5. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelõ élettársa folytathatja,

feltéve, hogy a bérlõ halálát megelõzõen lakáshasználati jogot szerzett, és azt életvitelszerûen gyakorolja.

(2) A szolgálati nyugállományú bérlõ halálát követõen – a házastársat vagy élettársat követõ sorrendben – a bérleti jogot

gyermeke és unokája akkor folytathatja, ha már a bérlet fennállása alatt, a „bérlõ közeli hozzátartozója” címen,

határozatlan tartamú lakáshasználati jogot szerzett, és e jogot befogadással történt megszerzése esetén legalább egy

éve gyakorolja.

(3) Az eltartó a Lakástörvény 32. §-ában meghatározott feltételek fennállása esetén folytathatja a bérleti jogot.

(4) A felmondás következtében és a megfelelõ elhelyezés címén bérbe adott lakás bérleti jogát az állandó jelleggel együtt

lakók a következõ sorrendben folytathatják:

a) az elhunyt bérlõ házastársa vagy az 5. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelõ élettársa,

b) gyermeke (örökbe fogadott, nevelt és mostoha gyermeke),

c) unokája.

(5) Ha a lakásbérleti jog folytatásának több jogosultja van, eltérõ megállapodásuk hiányában a Lakástörvény 32. §-ának

(4) és (6) bekezdésében foglaltak szerint kell a bérleti jog folytatását elismerni.

(6) A vállalkozói HM rendelkezésû lakás bérleti jogát e rendelet szabályai szerint folytatni nem lehet. Azon személyek, akik

vállalkozói HM rendelkezésû lakásban laknak és az (1)–(5) bekezdés szabályai szerint a lakás bérleti jogát folytathatnák,

e rendelet szabályai szerint megfelelõ elhelyezésre vagy kiürítési térítésre tarthatnak igényt.

Albérlet

79. § (1) A HM rendelkezésû lakás egy része a bérbeadó lakásgazdálkodási szerv írásos hozzájárulásával adható albérletbe.

(2) A hozzájárulást meg kell tagadni, ha

a) a lakásbérleti szerzõdés határozott idõtartamra vagy feltétel bekövetkezéséig szól,

b) a lakás bérlõje a honvédelmi szervvel szolgálati (köztisztviselõi, közalkalmazotti, munkavállalói) jogviszonyban áll,

c) a lakás egyszobás,

d) a lakás a bentlakók és a befogadni kívánt albérlõ együttes létszáma alapján a 10. § (1) bekezdésben meghatározott

mérték alsó határának felel meg vagy az alatt van,

e) a bérlõvel a 10. § (5) bekezdésben meghatározott tartósan beteg személy is lakik,

f) a befogadni kívánt albérlõ nem rendelkezik lakóhellyel,

g) a lakás állami tulajdonban és HM vagyonkezelésben van, kivéve, ha bérbeadására felmondás, megfelelõ

elhelyezés vagy magánszemélyek közötti lakáscsere következtében került sor.

(3) A vállalkozói HM rendelkezésû lakás nem adható albérletbe.

80. § (1) Az állami tulajdonú, HM vagyonkezelõi jogú lakás egy részét a honvédelmi szerv szolgálati (köztisztviselõi,

közalkalmazotti, munkavállalói) jogviszonyban álló, határozott idõtartamú külszolgálatra beosztott bérlõje albérletbe

adhatja a külszolgálat idõtartamára a honvédelmi szervvel szolgálati (köztisztviselõi, közalkalmazotti, munkavállalói)

jogviszonyban álló személynek, ha a lakása ezen idõszak alatt lakatlanul maradna. Az albérletbe adáshoz a helyi

lakásgazdálkodási szerv hozzájárulása szükséges.

(2) A hozzájárulás akkor adható meg, ha az albérlõ szolgálati vagy munkahelye a lakással azonos településen van, és nem

rendelkezik állandó lakóhellyel, vagy lakásigénylését a helyi lakásgazdálkodási szerv az I. besorolási kategóriában tartja

nyilván.
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Lakbér és szolgáltatási díjak

81. § (1) Az állami tulajdonú HM rendelkezésû lakás havi lakbére az alapterület és komfortfokozat szerint:

a) az összkomfortos lakásé 80 Ft/m2,

b) a komfortos lakásé 60 Ft/m2,

c) a félkomfortos lakásé 40 Ft/m2,

d) a komfort nélküli lakásé 35 Ft/m2.

(2) A 28. § (5) bekezdés vagy a 30. § (5) bekezdés szerinti elõzetes miniszteri engedély alapján bérbe adott lakás lakbére az

(1) bekezdésben meghatározott összeg kétszerese.

82. § (1) A havi lakbér mértékét 50%-kal kell növelni az olyan egy- vagy kétlakásos lakóépület esetében, amelyhez legalább

150 m2 nagyságú udvar vagy kert tartozik.

(2) A havi lakbér mértékét 5%-kal csökkenteni kell, ha a lakás

a) a három- vagy ennél többszintes lakóépület földszintjén vagy I. emeletén van, és valamennyi lakószobájának

ablaka az épület zárt udvarára néz,

b) az országos közforgalmú vasútvonal szélsõ vágányától 50 méter, illetõleg autópálya (autóút) bevezetõ

szakaszának szélétõl 15 méter távolságon belül fekvõ épületben van, és legalább egy lakószobájának ablaka

a vasútvonalra, illetõleg az autópályára (autóútra) néz,

c) a felvonó nélküli lakóépület IV. vagy ennél magasabb emeletén van,

d) összkomfortos vagy komfortos, de közlekedõhelyisége nincs.

(3) A havi lakbér mértékét 10%-kal csökkenteni kell, ha a lakás

a) az állandó jellegû repülõtéri kifutópályának két kilométeres körzetén belül van,

b) a település belterületi határán kívül helyezkedik el,

c) a komfortfokozatra megállapított feltételeknek megfelel, de a lakásban konyha (fõzõfülke) helyett fõzõszekrény

vagy a fürdõszoba helyett zuhanyozó- (mosdó-) fülke van,

d) összkomfortos vagy komfortos és fûtése szilárd tüzelésû etázskazánnal, illetve szilárd tüzelésû egyedi

fûtõberendezéssel ellátott.

(4) A havi lakbér mértékét 15%-kal csökkenteni kell, ha a lakás alagsorban (a lakószoba padlószintje legalább 15 cm-rel, de

a belmagasság 2/3-át meg nem haladó mértékben a terepszint alatt) van.

(5) Ha a lakás mûszaki állapota különösen kedvezõtlen (aláducolt, az egészségügyi hatóság megállapítása szerint

egészségre ártalmas, nedves), e helyzet fennállásának idõtartamára a kezelõ a lakbért 50%-kal köteles mérsékelni.

(6) A (2)–(5) bekezdés szerinti mérséklés együttes mértéke a 70%-ot nem haladhatja meg.

83. § (1) Az 1971. január 1-je elõtt épült lakásoknál a lakbér megállapításánál számításba vehetõ lakásalapterület felsõ határa:

a) az 1 szobás lakásnál 50 m2;

b) a 2 szobás lakásnál 80 m2;

c) a 3 szobás lakásnál 100 m2;

d) a 4 szobás lakásnál 120 m2.

(2) A négynél több szobás lakások esetében a lakásalapterület felsõ határa lakószobánként 20 m2 -rel növelhetõ.

(3) Ha a lakásban félszoba is van, az (1) bekezdésben megállapított alapterület felsõ határát félszobánként a felsõ határok

közötti különbözet felével kell növelni.

84. § (1) A lakás havi lakbérének összege a számításba vehetõ alapterület (m2) és a 83. § szerinti módosítások

figyelembevételével megállapított havi lakbér mértékének a szorzata (m2 × Ft/m2).

(2) A lakás helyiségei alapterületének megállapításánál a vakolt belsõ falsíkok között – a padlószint felett 1 méter

magasságban – mért méreteket, továbbá a beépített bútorok által elfoglalt területet kell számításba venni. Nem

számítható a helyiség alapterületébe a falsíkokon kívül esõ (az ajtóknál és ablakoknál lévõ beugrások, a 0,5 m2 -nél

kisebb alapterületû falfülkék stb.) és a falsíkokból kiugró falpillérek által elfoglalt terület.

(3) A lakás alapterületének meghatározásánál

a) a lakás összes (lakó-, fõzõ-, egészségügyi, közlekedõ- és tároló-) helyisége teljes területének az 1,90 m szabad

belmagasságot elérõ részét – figyelmen kívül hagyva a lakás belsõ lépcsõje felsõ szintjének az alapterületét –,

továbbá
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b) a loggia és a zárt (fedett és oldalról átlátást gátló módon kialakított) erkély területének a felét kell figyelembe

venni oly módon, hogy a számított alapterületet 0,5 m2-ig lefelé, 0,5 m2 felett pedig felfelé kell kerekíteni.

(4) A lakbér összegét – a (2) és (3) bekezdés figyelembevételével – forintra kerekítve kell megállapítani.

85. § Az állami tulajdonú HM rendelkezésû lakás bérlõje és jogcím nélküli használója a külön szolgáltatások díját

a jogszabályokban, valamint az e rendeletben meghatározottak szerint köteles megfizetni a bérbeadó által megjelölt

helyi lakóházkezelõ szerv részére. A szolgáltatásokat érintõ fogyasztói árváltozásokat a bérbeadó – a kezelõ szerv útján –

egyoldalúan jogosult érvényesíteni.

86. § (1) Az állami tulajdonú HM rendelkezésû lakások bérlõi (használói) által fizetendõ víz- és csatornahasználati díj

megállapításához

a) a lakásonként mellékmérõvel mért vízfogyasztást,

b) egyedi mérhetõség hiányában – a bérlõkkel (használókkal) kötött írásbeli megállapodás szerint – az ingatlan

fõmérõjén mért fogyasztás megosztásával egy lakásra kiszámított vízmennyiséget,

c) az a) és b) pontokban foglalt feltételek hiányában – Budapest kivételével – az illetékes helyi önkormányzat

rendeletében meghatározott norma szerint felszámítandó vízfelhasználást,

d) a helyi önkormányzat rendeletének hiányában, továbbá Budapesten az ingatlan elõzõ évi tényleges

vízfelhasználásának, a lakások közötti, alapterület arányos megosztással egy lakásra kiszámított vízfogyasztást,

e) a HM vagyonkezelésbe újonnan bekerült lakás esetében az üzembe helyezés idõpontjától számított egy év

idõtartamra az MH elhelyezési feladatokat ellátó központi szerve által meghatározott normatív vízmennyiséget

kell alapul venni, amit a díjközlésnek is tartalmaznia kell.

(2) Ha a szolgáltatás kizárólag a szennyvíz elvezetése, a vízfogyasztással megegyezõ szennyvízmennyiséget kell a díj

alapjának tekinteni.

(3) Az állami tulajdonú HM rendelkezésû társasházi és szövetkezeti lakás bérlõje (használója) által fizetendõ víz- és

csatornahasználati díj megállapításához a tulajdonközösség által meghatározott, a közös költségviselés körébe nem

tartozó, kizárólag a lakásra esõ vízmennyiséget kell alapul venni.

(4) Az (1)–(3) bekezdések szerint meghatározott vízmennyiség alapján fizetendõ víz- és csatornahasználati díjat

a területileg illetékes helyi vagy regionális, ezek hiányában a településhez legközelebb esõ polgári víz-, illetve

csatorna-szolgáltató víziközmû által mindenkor alkalmazott egységár felszámításával kell megállapítani. A díjat akkor

is így kell megállapítani, ha a szolgáltatás a HM vagyonkezelésében lévõ közmûrendszerrõl vagy hálózatról történik.

87. § (1) A honvédelmi szerv vagyonaként nyilvántartott hõellátó berendezés, rendszer és hálózat felhasználásával, illetve ezek

útján – az etage fûtés, illetve melegvíz ellátás kivételével – biztosított hõ és használati melegvíz szolgáltatásért

a) az állami tulajdonú HM vagyonkezelõi jogú lakás bérlõjének (használójának) a lakás helyiségei légköbméterben

kifejezett térfogata arányában fûtési, továbbá a fogyasztott – mérés vagy számítás útján meghatározott

mennyiségû – használati melegvíz szolgáltatásért kizárólag a víz felmelegítésének költségeit tartalmazó

vízmelegítési vagy a felhasznált hõmennyiség mérése esetén hõszolgáltatási,

b) az állami tulajdonú HM rendelkezésû társasházi és szövetkezeti lakás bérlõjének (használójának),

a tulajdonközösség által meghatározott elszámolás alapján megállapított, a közös költségviselés körébe nem

tartozó, kizárólag a lakásra esõ költséggel megegyezõ

díjat kell fizetnie.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatási díjakat a központi fûtésû lakóépületekben lévõ lakásokra a hatályos jogszabályok

alapján, egyéb lakásokra pedig a településen lévõ polgári – ennek hiányában a fõvárosi – távhõszolgáltató által

mindenkor alkalmazott egységárak és fizetési szabályok alkalmazásával kell megállapítani.

88. § (1) Az állami tulajdonú HM vagyonkezelõi jogú lakás bérlõje (használója) a bérleti szerzõdés vagy a helyi lakóházkezelõ

szervvel kötött külön megállapodás alapján

a) a hagyományos rendszerû magyar és más országok televíziós adásainak vételére szolgáló központi antenna

csatlakozásáért 10 Ft,

b) a mûholdas, AM mikro vagy kábeltelevíziós adások vételére alkalmas központi antenna csatlakozásáért

a ténylegesen felmerülõ fenntartási, üzemeltetési, szolgáltatási költségek szerint megállapított

havi használati díjat köteles fizetni, kivéve, ha igazolja, hogy külön jogszabály szerint mentesül a televízió-

üzembentartási díj megfizetése alól.
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(2) A felvonó használatáért – az alagsori, földszinti és magasföldszinti lakás kivételével – a bérlõ (használó) a lakásban

állandó jelleggel lakó személyek után a 14 évesnél fiatalabb és 65 évesnél idõsebb, továbbá a rokkant és

a mozgássérült, valamint a vak és gyengénlátó személyek kivételével, havonta és személyenként – általános forgalmi

adó nélkül – 100 Ft felvonóhasználati díjat köteles megfizetni.

VI. FEJEZET

A LAKÓINGATLANBAN LÉVÕ ÁLLAMI TULAJDONÚ, HM VAGYONKEZELÕI JOGÚ HELYISÉG BÉRLETE

89. § (1) A lakóingatlanban lévõ állami tulajdonú HM vagyonkezelésû nem lakáscélú helyiség bérbeadója a területi

lakásgazdálkodási szerv.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bérbeadás céljára szolgáló helyiség bérlõjét a helyi lakóházkezelõ szerv kezdeményezésére

nyilvános pályáztatás útján a területi lakásgazdálkodási szerv választja ki.

(3) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatók az állami tulajdonú HM vagyonkezelésû

személygépkocsi-tároló helyiségekre és állóhelyekre.

90. § A helyiség nem adható bérbe olyan célra, amely a lakóépületben lakók nyugalmát, a közösségi együttélést zavarja,

vagy az általános erkölcsi felfogással ellentétes tevékenységgel jár (kimért szeszes ital forgalmazása, diszkó, jelentõs

zajjal záró tevékenység, játékautomata üzemeltetése stb.).

91. § A nem lakás céljára szolgáló ingatlan bérbeadásának engedélyezésére vonatkozó rendelkezéseket külön jogszabály

tartalmazza.

92. § (1) A kezelõ a helyiséget a bérleti szerzõdésben meghatározott állapotban és felszereltséggel, a kikötött idõpontban leltár

szerint adja át a bérlõnek.

(2) A helyiség bérlõje köteles gondoskodni

a) a helyiség és az átadott berendezési tárgyak karbantartásáról, felújításáról és cseréjérõl,

b) a helyiséghez tartozó üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, védõ(elõ-)tetõ, ernyõs szerkezet, biztonsági

berendezések karbantartásáról, továbbá a bérlõ tevékenysége érdekében szükséges felújításáról, pótlásáról,

illetõleg cseréjérõl,

c) az épület olyan központi berendezésének karbantartásáról, amelyet a bérlõ kizárólagosan használ vagy üzemben

tart,

d) az épület, továbbá a közös használatra szolgáló helyiségek és területek tisztításáról és megvilágításáról, ha az

a bérlõ tevékenysége miatt szükséges,

e) a bérlõ tevékenysége során keletkezett nem háztartási szemét elszállításáról.

93. § A bérlõ és a bérbeadó megállapodhat a helyiség közmûvesítésében, átépítésében és a használati értékét növelõ egyéb

építési, szerelési munkák elvégzésében. Ha a munkák elvégzéséhez hatósági engedély szükséges, annak beszerzésérõl

a bérlõ gondoskodik.

94. § A bérlõ a helyiséget a bérleti jogviszony megszûnésekor – ha a felek másként nem állapodtak meg – az átadáskori

mûszaki állapotban és felszereltséggel köteles a bérbeadónak visszaadni.

95. § (1) A bérlõ részére cserehelyiség a bérleti jog szüneteltetésének idõtartamára csak akkor adható bérbe, ha a bérlõ

tevékenységéhez a honvédelmi szervnek érdeke fûzõdik, és az nem jár a bérbeadó részérõl költségkihatással.

(2) Ha a bérlõ a helyiséget azért kénytelen elhagyni, mert annak állapota az állékonyságot, az egészséget, az élet- vagy

vagyonbiztonságot veszélyezteti, illetõleg annak felújítása, átalakítása vagy bõvítése csak a helyiség kiürítése esetén

végezhetõ el, a költözéssel kapcsolatos költségeket maga köteles viselni.

96. § (1) A helyiség éves bérleti díját a hasonló bérlemények bérleti díjára figyelemmel kell meghatározni, amely nem lehet

kevesebb a helyiség üres állapotban történõ értékesítése szerinti forgalmi értékének 5%-ánál. A bérbeadó a bérleti díj

összegét évenként, a KSH által az elõzõ évre megállapított inflációs rátával azonos mértékben köteles megnövelni.

(2) A külön szolgáltatások díjait – eltérõ megállapodás hiányában – az e rendelet lakásokra vonatkozó szabályai szerint kell

megállapítani, melyeket a bérlõ (használó) a bérbeadónak (kezelõnek) köteles megfizetni.
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(3) A bérlõ (használó) a helyiség bérét és a szolgáltatások díját havonta egy összegben elõre, a tárgyhó 5. napjáig köteles

megfizetni.

97. § (1) A helyiségre bérlõtársi szerzõdés nem köthetõ, a bérlet tartama alatt a helyiségbe más személy befogadása nem

engedélyezhetõ.

(2) A bérlõ a helyiséget nem adhatja albérletbe.

98. § A helyiség bérleti jogának átruházásához vagy cseréjéhez a bérbeadó csak akkor járulhat hozzá, ha a fél

a) a bérleti jog folytatását változatlan vagy a bérbeadó számára kedvezõbb feltételekkel vállalja, és

b) a helyiségben a korábbi bérlõvel azonos vagy más – de a bérbeadó által megengedett – tevékenységet kíván

folytatni.

99. § (1) Amennyiben a magánbefektetõi HM rendelkezésû lakóépületben található nem lakás céljára szolgáló helyiség

bérbeadója a honvédelmi szerv, a bérbeadás során e fejezet szabályait kell alkalmazni a (2)–(6) bekezdésben foglalt

eltérésekkel.

(2) A 89. § (2) bekezdés szerinti pályáztatás megindításáról és a helyiségbérleti szerzõdés megkötésérõl a területi

lakásgazdálkodási szerv értesíti a magánbefektetõt.

(3) A 92. § (1) bekezdés, valamint a 94. § szerinti helyiség átadásról és átvételrõl a lakóházkezelõ a területi

lakásgazdálkodási szerv útján értesíti a magánbefektetõt.

(4) Az éves bérleti díj nem lehet kevesebb a 96. § (1) bekezdés szerint meghatározott értéknél és a magánbefektetõt

megilletõ elhelyezési célú megállapodásban rögzített és a honvédelmi szervet terhelõ pénzbeli ellenszolgáltatás egy

évre lebontott, az év közben történõ bérbeadás esetén ennek arányosan kiszámított összegénél.

(5) A 98. § szerinti hozzájárulás tényérõl a területi lakásgazdálkodási szerv tájékoztatja a magánbefektetõt.

(6) A vállalkozói HM rendelkezésû nem lakás céljára szolgáló helyiség legfeljebb a magánbefektetõi megállapodás

megszûnéséig adható bérbe.

100. § (1) Amennyiben a magánbefektetõi HM rendelkezésû lakóépületben lévõ nem lakás céljára szolgáló helyiségnek nem

a honvédelmi szerv a bérbeadója, a bérbeadás tekintetében e fejezet szabályait a (2)–(5) bekezdésben foglalt

eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A 89. § szerinti pályázati eljárást a helyiség bérlõjének kiválasztására kell lefolytatni. A pályázatot nyert személyt

a területi lakásgazdálkodási szerv köteles bérlõként kiválasztani és errõl a magánbefektetõt értesíteni.

(3) A pályázati eljárás csak akkor indítható meg, ha a magánbefektetõi megállapodásban foglalt feltételek fennállnak. A

megállapodásban foglalt feltétel hiányában pályázati eljárás abban az esetben indítható meg, ha azt

a magánbefektetõ írásban engedélyezi, vagy a honvédelmi szerv ez irányú megkereséséhez írásban hozzájárul. Az

engedélynek, hozzájárulásnak tartalmaznia kell a bérbeadás magánbefektetõ által kikötött feltételeit, így különösen

a bérleti szerzõdés tartamát és a bérleti díj mértékét.

(4) A helyiség bérbeadója a magánbefektetõ, vagy annak a bérbeadásra jogosult szerve, szervezeti egysége vagy az általa

megjelölt és a bérbeadásra felhatalmazott képviselõje.

(5) A helyiségbérleti szerzõdés alapján a magánbefektetõt megilletõ bérleti díjból el kell számolni a honvédelmi szervet

megilletõ hányaddal. E hányad nem lehet kevesebb a pályázati eljárás során felmerülõ és a honvédelmi szervet terhelõ

költségek összegénél. Errõl a magánbefektetõvel kötött elhelyezési célú megállapodásban, vagy ilyen tartalmú

rendelkezése hiányában a (3) bekezdés szerinti engedélyben, hozzájárulásban rendelkezni kell.

VII. FEJEZET

A SZEMÉLYGÉPKOCSI-TÁROLÓKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

101. § (1) A HM rendelkezésû személygépkocsi-tároló helyiséget (állóhelyet) a személygépkocsi-tulajdonnal, illetõleg

– megállapodás alapján vagy a gépjármû forgalmi engedélyében jogszabály alapján üzembentartóként bejegyzett –

tartós használattal rendelkezõ személyek között, elosztás útján, a következõ sorrendben lehet bérbe adni:

a) a honvédelmi szerv állományába tartozó hivatásos és szerzõdéses tisztnek, tiszthelyettesnek,

b) a hivatásos állományból szolgálati nyugállományba helyezett személynek,

c) a honvédelmi szerv köztisztviselõjének, közalkalmazottjának.

Az azonos sorrendben állók között azok élveznek elsõbbséget, akik HM rendelkezésû lakásban bérlõként laknak.
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(2) Ahol igénylõ hiányában – a szükséges tartalékon felül – HM rendelkezésû üres személygépkocsi tároló helyiség van,

azt legfeljebb 2 év idõtartamra, a helyi viszonyok szerinti bérleti díjjal, más természetes személynek a helyi

lakásgazdálkodási szerv bérbe adhatja személygépkocsi tárolás céljára. Ha a magánbefektetõi megállapodás lejártáig

2 év vagy annál kevesebb idõ van hátra, a bérlet tartamát legfeljebb a magánbefektetõi megállapodás megszûnéséig

szólóan lehet meghatározni.

102. § A HM rendelkezésû személygépkocsi tároló helyiség igénylésének és elosztásának rendjét a helyi lakásgazdálkodási

szerv elõterjesztése alapján a helyõrségi lakásbizottság, Budapesten a Központi Lakásbizottság, a helyi sajátosságok

figyelembevételével, szabályzatban határozza meg. A helyõrségi szabályzatot parancsban, a budapesti szabályzatot

a Honvédelmi Közlönyben ki kell hirdetni.

103. § A személygépkocsi tároló helyiség bérbeadására a HM rendelkezésû lakás bérletére vonatkozó szabályokat

– e fejezetben foglalt eltérésekkel – kell alkalmazni.

104. § (1) Az önálló lakóingatlanban vagy az ahhoz tartozó területen lévõ személygépkocsi tárolót a lakás bérlõje részére kell

bérbe adni, ha személygépkocsi van az õ vagy vele jogszerûen, állandó jelleggel együtt lakó hozzátartozója

tulajdonában, vagy megállapodás alapján tartós használatában. Így kell eljárni a sorházi lakáshoz tartozó ilyen helyiség

esetében is.

(2) Személygépkocsi-tároló helyiséget csak egy bérlõnek lehet bérbe adni, arra bérlõtársi szerzõdés nem köthetõ.

(3) A két- vagy többállású személygépkocsi-tároló helyiséget azonosító jellel meghatározott állóhellyel lehet bérbe adni.

105. § A bérlõ a helyiséget kizárólag a saját, vagy a vele jogszerûen, állandó jelleggel együtt lakó hozzátartozója

tulajdonában, illetõleg tartós használatában lévõ személygépkocsi tárolására használhatja. A bérlõ a helyiségbe más

személyt nem fogadhat be, használatát másnak nem engedheti át.

Bérleti és használati díjak

106. § (1) Az állami tulajdonú, HM rendelkezésû személygépkocsi-tároló helyiség havi – általános forgalmi adó nélküli – bérleti

díja 120 Ft/m2.

(2) Az állóhely havi – általános forgalmi adó nélküli – bérleti díja 60 Ft/m2.

(3) Az állami tulajdonú, HM vagyonkezelõi jogú lakóépülethez tartozó zárt területen lévõ személygépkocsi várakozó

helyet a helyi lakásgazdálkodási szerv vezetõje kérelemre, a lakóépületben lévõ lakás személygépkocsi tároló

helyiséggel (állóhellyel) nem rendelkezõ bérlõje vagy vele jogszerûen együttlakó hozzátartozója tulajdonában lévõ

– lakásonként egy darab – személygépkocsi parkolására kijelölheti és kizárólagos használatba adhatja. A várakozó hely

havi – általános forgalmi adó nélküli – használati díja 40 Ft/m2.

(4) A lakóépülethez tartozó zárt területen lévõ, kizárólagos használatba nem adott (üres) várakozóhelyet a lakóépületben

lévõ lakások bérlõi közül – a saját vagy vele jogszerûen együtt lakó hozzátartozója tulajdonában lévõ személygépkocsi

parkolására – bárki használhatja, ahhoz engedély nem szükséges. A várakozóhely használata ebben az esetben

térítésmentes.

107. § (1) A bérleti szerzõdés megszûnését követõen a személygépkocsi-tároló helyiséget jogcím nélkül használó személy

cserehelyiségre nem tarthat igényt.

(2) Személygépkocsi-tároló helyiség esetében a 34. § (1) és (2) bekezdés csak akkor alkalmazható, ha a bérlõ vagy a vele

jogszerûen állandó jelleggel együtt lakó hozzátartozója személygépkocsi tulajdonjogával, illetõleg megállapodás

alapján tartós használati jogával rendelkezik.

(3) Vállalkozói HM rendelkezésû személygépkocsi-tároló helyiség esetében a 34. § (1) és (2) bekezdés nem alkalmazható.

A volt bérlõ ebben az esetben másik cserehelyiségre tarthat igényt. Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha a bérleti szerzõdés

azért szûnt meg, mert a magánbefektetõi megállapodás tartama lejárt.

108. § A határozatlan idõtartamra szóló bérletet a honvédelmi szerv állományába tartozó vagy szolgálati, illetve öregségi

nyugállományba helyezett bérlõ halála után a házastársa (özvegye), valamint az 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti

feltételeknek megfelelõ élettársa akkor folytathatja, ha a saját vagy a vele jogszerûen, állandó jelleggel együtt lakó

közeli hozzátartozója tulajdonában személygépkocsi van. Más személy a bérleti jogot nem folytathatja.
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109. § (1) Az állami tulajdonú, HM rendelkezésû személygépkocsi tároló helyiségre határozatlan idõtartamra szóló bérleti

szerzõdés cserehelyiség bérbeadása nélkül a Lakástörvény 24. §-a (1) bekezdésének a)–d) pontjában meghatározott

esetek fennállása nélkül is felmondható. A felmondási idõ egy év.

(2) Az (1) bekezdés szerint fel kell mondani a határozatlan idõtartamra szóló bérleti szerzõdést, ha a bérlõnek

a honvédelmi szervvel fennálló jogviszonya a 68. § (3) bekezdésben meghatározottak szerint szûnik meg.

110. § (1) A HM rendelkezésû személygépkocsi-tároló helyiség határozatlan idõtartamra szóló bérleti joga csak HM

rendelkezésû vagy önkormányzati tulajdonú személygépkocsi-tároló helyiségre cserélhetõ el, a helyi

lakásgazdálkodási szerv hozzájárulásával.

(2) A személygépkocsi-tároló helyiségek bérlõi a 30. § (1) bekezdése szerinti feltétel bekövetkezéséig szóló bérleti jogot

csak ezzel azonos bérleti jogra cserélhetik el.

(3) A vállalkozói HM rendelkezésû személygépkocsi-tároló helyiség bérleti joga nem cserélhetõ el.

111. § A HM vagyonkezelõi jogú személygépkocsi-tárolót a kezelõ a bérleti szerzõdésben meghatározott idõpontban és

rendeltetésszerû használatra alkalmas állapotban köteles átadni a bérlõ részére. A bérlõ a szerzõdés megszûnése után

a helyiséget kiürítve, az átadáskori állapotban köteles visszaadni.

112. § Amennyiben a magánbefektetõi HM rendelkezésû személygépkocsi-tároló helyiség bérbeadója a honvédelmi szerv,

annak átadására, átvételére a 111. §-ban meghatározottak az irányadók azzal, hogy az átadásról és az átvételrõl a helyi

lakóházkezelõ szerv a honvédelmi szerv útján tájékoztatja a magánbefektetõt.

VIII. FEJEZET

AZ ELIDEGENÍTÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

113. § (1) Az állami tulajdonban és a HM vagyonkezelésében lévõ lakóépület, lakás, továbbá a lakóépülethez tartozó nem lakás

céljára szolgáló helyiség elidegenítésre kijelölhetõ, ha

a) az elidegenítés nem ellentétes a vagyongazdálkodási, továbbá a szolgálati és a lakásgazdálkodási érdekekkel,

b) a lakások és helyiségek tulajdoni hányadának több, mint 50%-át az arra jogosultak meg kívánják vásárolni,

c) a létesítéstõl, a vagyonkezelésbe kerüléstõl vagy az épület egészére kiterjedõ – a bérlõk és használók átmeneti

kiköltöztetésével is járó – felújítástól számított 10 év eltelt,

d) az épület és a hozzá tartozó földterület az ingatlan-nyilvántartásban rendezett.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak szerint, a mûszaki állapotától függetlenül elidegenítésre kijelölhetõ az üresen

álló lakóépület.

(3) Az elidegenítésre történõ kijelölésrõl a HM központi lakásgazdálkodási szerv javaslatára a honvédelemért felelõs

miniszter dönt. A miniszteri döntést közlemény formájában kell közzétenni.

114. § A magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás esetében a 113. § (1) bekezdés c) pontja szerinti idõtartamot

a magánbefektetõi megállapodás alapján a honvédelmi szervet megilletõ rendelkezési jog megszerzésétõl kell

számítani azzal, hogy az elidegenítésére történõ kijelölésre csak akkor kerülhet sor, ha a lakás (lakóépület) a Magyar

Állam tulajdonába és a HM vagyonkezelésébe került.

115. § (1) Nem idegeníthetõ el a lakóépület (lakás), ha

a) a bérlõ a lakást határozott idõtartamra, vagy valamely feltétel bekövetkezéséig bérli,

b) legfeljebb 6 lakást foglal magába, és a létesítéstõl vagy a vagyonkezelésbe kerüléstõl számított 15 év még nem

telt el, kivéve, ha a településen katonai szervezet nem mûködik, vagy más helységben lévõ katonai szervezet

lakásellátását nem szolgálja,

c) a mûemléki hatóság mûemlékké nyilvánította, és az elidegenítéshez nem járul hozzá,

d) érvényes helyi településrendezési tervben bontásra van kijelölve, vagy a vagyonkezelõ a felújításáról döntött.

(2) A honvédelemért felelõs miniszter

a) a 113. § (1) bekezdés b) pontjában,

b) amennyiben a létesítéstõl, vagyonkezelésbe kerüléstõl legalább 5 év eltelt, a 113. § (1) bekezdés c) pontjában,
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c) amennyiben a létesítéstõl, vagyonkezelésbe kerüléstõl legalább 10 év eltelt, a 115. § (1) bekezdés b) pontjában

meghatározott feltételtõl – kellõen megalapozott vagyon- és lakásgazdálkodási érdek esetén – eltekinthet, és

a lakóépületet (lakást) elidegenítésre kijelölheti.

(3) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdés a) pontját, ha az elidegenítésre kijelölt lakást a 30. § (1) bekezdés szerinti feltétel

bekövetkezéséig bérlõ személy legalább 10 év, a honvédelmi szervnél ténylegesen és folyamatosan eltöltött hivatásos

vagy szerzõdéses szolgálati, köztisztviselõi, közalkalmazotti, munkavállalói jogviszonnyal rendelkezik, feltéve, hogy

a lakás juttatására nem a 8. § (1) bekezdés b)–d), továbbá g) pontjában foglalt rendelkezés hatálya alóli felmentés vagy

mentesülés alapján került sor.

116. § (1) Lakóépületnek kell tekinteni az ingatlan-nyilvántartásba önálló ingatlanként bejegyzett olyan építményt, amelyben

kizárólag vagy az épület alapterülete 50%-át meghaladó mértékben lakás van.

(2) A lakóépülethez tartozik a lakóépületben lévõ, illetve a lakóépülettel azonos helyrajzi számon bejegyzett nem lakás

céljára szolgáló helyiség.

(3) Az azonos helyrajzi számon nyilvántartott, mûszakilag egymástól független, legfeljebb 6 lakást magába foglaló

lakóépületeket a 115. § (1) bekezdés b) pontja szerint kell elbírálni, kivéve, ha az ingatlan-nyilvántartásba külön-külön

önálló ingatlanként nem jegyezhetõk be.

117. § (1) Az elidegenítésre kijelölt lakóépületben lévõ lakást megvásárolhatják:

a) a bérlõ,

b) a bérlõtársak, egyenlõ arányban,

c) az a) és b) pontban felsoroltak hozzájárulásával azok egyenes ági rokona, valamint örökbe fogadott gyermeke.

(2) Az a jogcím nélküli lakáshasználó, aki cserelakásra tarthat igényt, ha elhelyezésére a társasház alapító okirat

ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzéséig nem került sor, az általa használt lakást a bérlõre irányadó feltételekkel

megvásárolhatja.

(3) Az a bérlõbõl olyan jogcím nélküli lakáshasználóvá vált személy, aki cserelakásra nem tarthat igényt, ha kiköltözésre

való felszólítására – a bérbeadó honvédelmi szervnek felróható okból – a társasház alapító okirat

ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzéséig nem került sor, és az elidegenítés nem ellentétes a szolgálati és

lakásgazdálkodási érdekkel, az általa használt lakást a forgalmi értéken megvásárolhatja.

(4) Amennyiben a bérlõnek (használónak) lakbér (lakáshasználati díj), egyéb szolgáltatási vagy közüzemi díj tartozása áll

fenn, az adásvételi szerzõdést a tartozások kiegyenlítéséig nem lehet megkötni vele.

(5) A honvédelmi szerv állományába tartozó, fegyelmi vagy büntetõeljárás hatálya alatt álló személy részére a lakást az

(1)–(2) bekezdésben foglalt feltételekkel elidegeníteni csak akkor lehet, ha az eljárás a jogviszony megszûnése vagy

megszüntetése nélkül fejezõdik be. A hivatásos katona esetében e rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a jogviszony

megszûnésével egyidejûleg szolgálati nyugállományba helyezik.

118. § (1) Az elidegenítésre kijelölt lakóépülethez tartozó, nem lakás céljára szolgáló helyiséget a bérlõ vásárolhatja meg.

(2) A 115. § (1) bekezdés a) pontját, (2) és (3) bekezdését, valamint a 117. § (1) bekezdését kell alkalmazni

a személygépkocsi-tároló helyiség elidegenítésére is.

119. § (1) Ha a 117. § (1) bekezdés szerint a lakás megvásárlására jogosult személy e jogával nem kíván élni, kérelmére

a lakásgazdálkodási szerv a jogos lakásigénye mértékének megfelelõ, de legfeljebb a meglévõ lakás szobaszámával

azonos szobaszámú cserelakást adhat bérbe.

(2) Az (1) bekezdés szerinti cserét szolgálati érdekbõl történõ költözésnek kell minõsíteni, és költségeit ennek

megfelelõen kell elszámolni.

(3) Ha a bérlõ elõvásárlási jogával nem él, és az (1) bekezdés szerinti cserelakásra sem tart igényt, az általa lakott lakást

állami tulajdonban, HM rendelkezésben kell megtartani. Ez esetben a lakásbérlet változatlan tartalommal fennmarad.

Elidegenítésre történõ kijelölés

120. § (1) A lakóépület (lakás) és a lakóépülethez tartozó nem lakáscélú helyiség, továbbá személygépkocsi-tároló helyiség

(állóhely) elidegenítésre kijelölését a helyi lakásgazdálkodási szerv az illetékes haderõnemi parancsnok útján, az e célra

rendszeresített „Lakóépület (lakás) elidegenítési adatlap” három példányban történõ elõterjesztésével a területi

lakásgazdálkodási szervnél kezdeményezheti.
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(2) A területi lakásgazdálkodási szerv az (1) bekezdés szerinti adatlapok tartalmát érdemben felülvizsgálja és javaslatával

ellátva, évenként egy alkalommal május 31-ig a HM központi lakásgazdálkodási szervhez felterjeszti.

(3) A HM központi lakásgazdálkodási szerv vezetõje a HM védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkár és a HM

Honvéd Vezérkar fõnök útján tesz javaslatot a honvédelemért felelõs miniszternek az elidegenítésre történõ kijelölésre

vagy a kijelölési javaslat elutasítására.

(4) A honvédelemért felelõs miniszter a vagyongazdálkodási, szolgálati és lakásgazdálkodási érdekek együttes

mérlegelése alapján a kezdeményezõ és javaslattevõ honvédelmi szervek álláspontjától eltérõ döntést is hozhat.

(5) Vagyongazdálkodási és lakásgazdálkodási tekintetben egyaránt indokolt esetben a (2) bekezdés szerinti idõponttól

eltérõ eseti (egyedi) elõterjesztés is lehetséges.

A vételár megállapítása és megfizetése

121. § (1) Az elidegenítésre kijelölt lakások és helyiségek a helyi beköltözhetõ forgalmi érték figyelembevételével kialakított

áron értékesíthetõk.

(2) A lakás forgalmi értékét csökkenteni kell a bérlõnek vagy használónak a lakásra fordított és meg nem térített

értéknövelõ beruházásai értékével.

(3) Ha a forgalmi érték megállapítása és a vételi ajánlat közötti idõtartam az egy évet meghaladja, a vételi ajánlat

elkészítéséhez új forgalmi értékbecslést kell elvégeztetni, és a vételi ajánlatot annak alapján kell megtenni.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni abban az esetben is, ha a vásárlásra jogosult a vételi ajánlatra

nemlegesen nyilatkozott, azonban e szándékát megváltoztatva az általa bérelt, illetve használt lakás vagy helyiség

megvásárlását kezdeményezi.

(5) A (3) bekezdés szerint készített forgalmi értékbecslés költsége a honvédelmi szervet, a (4) bekezdés szerint készítetté

a vásárlásra jogosult személyt terheli. A vásárlásra jogosult személyt elõzetesen tájékoztatni és nyilatkoztatni kell

a várható költségekrõl, valamint azok vállalásáról.

122. § (1) A lakóépület vagy lakás 117. § (1) és (2) bekezdésben említett természetes személy által történõ megvásárlása esetén

a vételárat a 121. § szerint megállapított forgalmi érték sávosan növekvõ arányában kell meghatározni. Ha a forgalmi

érték

a) 5 000 000 Ft vagy annál kevesebb, a vételár a forgalmi érték 30%-a;

b) 5 000 001–7 500 000 Ft, a vételár 1 500 000 Ft és az 5 000 000 Ft feletti rész 35%-a;

c) 7 500 001–10 000 000 Ft, a vételár 2 375 000 Ft és a 7 500 000 Ft feletti rész 40%-a;

d) 10 000 001–12 500 000 Ft, a vételár 3 375 000 Ft és a 10 000 000 Ft felett rész 45%-a;

e) 12 500 001–15 000 000 Ft, a vételár 4 500 000 Ft és a 12 500 000 Ft feletti rész 50%-a;

f) 15 000 001–17 500 000 Ft, a vételár 5 750 000 Ft és a 15 000 000 Ft feletti rész 55%-a;

g) 17 500 001–20 000 000 Ft, a vételár 7 125 000 Ft és a 17 500 000 Ft feletti rész 60%-a;

h) 20 000 000–25 000 000 Ft, a vételár 8 625 000 Ft és a 20 000 000 Ft feletti rész 65%-a;

i) 25 000 001–30 000 000 Ft, a vételár 11 875 000 Ft és a 25 000 000 Ft feletti rész 70%-a;

j) 30 000 000 Ft-nál több, a vételár 15 375 000 Ft és a 30 000 000 Ft feletti rész 80%-a.

(2) Ha a lakóépület vagy lakás megvásárlója nem a 117. § (1)–(2) bekezdésben említett természetes személy, a vételár

a 121. § szerint megállapított forgalmi érték 100%-a.

(3) Ha a nem lakás céljára szolgáló helyiséget a 117. § (1) bekezdésben említett természetes személy vásárolja meg,

a vételár a 121. § szerint megállapított forgalmi érték 80%-a, minden egyéb esetben 100%-a.

(4) Az üres állapotban értékesítésre kerülõ lakás és helyiség vételára a forgalmi érték, ha azonban a pályázat során azt

meghaladó összegû ajánlat érkezik, a vételár a forgalmi értéket meghaladó mértékû is lehet.

(5) Ha az elsõ pályázat során nem érkezik a forgalmi értéket elérõ érvényes ajánlat, az újabb pályázaton a meghirdetett

vételár legfeljebb a forgalmi érték 80%-ára mérsékelhetõ. Amennyiben az újabb pályázaton érvényes ajánlat

a forgalmi érték 80%-át elérõ vételárra sem érkezik, új értékbecslést kell készíttetni, és annak alapján a pályázatot

ismételten lefolytatni.

123. § (1) A 117. § (1)–(2) bekezdésben említett személyt a honvédelmi szervnél ténylegesen és folyamatosan eltöltött hivatásos

és szerzõdéses szolgálati, köztisztviselõi, közalkalmazotti, továbbá munkavállalói jogviszonya után a lakóépület vagy

lakás 122. § (1) bekezdés szerint megállapított vételárából árengedmény illeti meg.
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(2) Az árengedmény mértéke

a) öt évnél több, de legfeljebb tíz év idõtartamú jogviszony esetében 2,5%,

b) tíz évnél több, de legfeljebb tizenöt év idõtartamú jogviszony esetében 5%,

c) tizenöt évnél több, de legfeljebb húsz év idõtartamú jogviszony esetében 10%,

d) húsz évnél több, de legfeljebb huszonöt év idõtartamú jogviszony esetében 12,5%,

e) huszonöt évnél hosszabb idõtartamú jogviszony esetében 15%.

(3) Az (1)–(2) bekezdés alkalmazásában a honvédelmi szervnél különbözõ jogviszonyokban folyamatosan eltöltött

szolgálati idõt egybe kell számítani.

(4) A honvédelmi szervnél szolgálati, köztisztviselõi, közalkalmazotti, továbbá munkavállalói jogviszonyban az

(1) bekezdés szerint eltöltött idõtartam

a) a személyügyi alapnyilvántartást vezetõ személyügyi szerv igazolásával,

b) a honvédelmi szerv állományából történt kiválás esetében a szolgálati, köztisztviselõi, közalkalmazotti, továbbá

munkavállalói jogviszony megszüntetésérõl rendelkezõ okirattal vagy az illetékes hadkiegészítõ parancsnokság

által kiállított igazolással

igazolható.

(5) Az árengedmény csak akkor érvényesíthetõ, ha a meghatározott idõtartamú szolgálati (köztisztviselõi,

közalkalmazotti, munkavállalói) jogviszonnyal rendelkezõ személy a lakóingatlan tulajdonjogát legalább 50%-ban

megszerzi.

124. § (1) Ha a lakást a 117. § (1) és (2) bekezdésben, illetve a helyiséget a 118. §-ban meghatározott jogosult vásárolja meg,

részére – kérelmére – legalább tizenöt, de legfeljebb huszonöt évi részletfizetési kedvezményt kell adni. Részletfizetés

esetén a jogosult – az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel – a vételár 10%-át egy összegben köteles megfizetni.

A vételár fennmaradó részét a törlesztés idõtartama alatt havi egyenlõ részletekben kell megállapítani.

(2) Ha a vevõ a 117. § (1)–(2) bekezdésben, illetve a 118. §-ban meghatározott természetes személy és az adásvételi

szerzõdés megkötésekor

a) a vételárat egy összegben megfizeti, a teljes vételárra,

b) 10%-ot meghaladó fizetést teljesít, a 10% feletti többletfizetés összegére,

40% árengedmény illeti meg.

(3) A vételárhátraléknak a természetes személy által az adásvételi szerzõdésben vállalt határidõ elõtt történõ egyösszegû

kiegyenlítése esetén a fennálló tartozását

a) a szerzõdés megkötésétõl számított öt éven belül 40%-kal,

b) a szerzõdés megkötésétõl számított öt év eltelte után 30%-kal,

c) a szerzõdés megkötésétõl számított tíz év eltelte után 20%-kal

csökkenteni kell.

(4) Ha a vevõnek vételárhátraléka van, de nincs részletfizetési késedelemben és az egyösszegû befizetés az egyéves

törlesztõ részletet meghaladja (rendkívüli törlesztés), a vételárhátralékából az egyösszegû befizetésnek a (3) bekezdés

szerinti arányában a fennmaradó tartozását csökkenteni kell.

(5) A nyugállományú vevõt az általa lakott lakás megvásárlásakor – kérelmére – a vételár egészére legalább tizenöt, de

legfeljebb huszonöt évig tartó, havi részletfizetési kedvezmény illeti meg.

125. § Ha az üres lakás vagy helyiség vevõje a vételárat részben vagy egészben kiegyenlíti, õt a 124. § (2)–(4) bekezdése

szerint árengedmény nem illeti meg.

126. § A hatályos jogszabály alapján a lakások értékesítése során a vételár kiegyenlítésére a vevõtõl, a vevõ házastársától

a saját jogán szerzett kárpótlási jegyet névértéken el kell fogadni.

127. § Ha a lakás vételárát a vevõ részletfizetéssel egyenlíti ki, a fennálló vételárhátralék és járulékai erejéig a lakásra

(ingatlanra) a HM javára jelzálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat kell az ingatlan-nyilvántartásba

bejegyeztetni.

128. § A vételárhátralékot évi 4,5%-os kamattal terhelten kell megfizetni.
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129. § (1) A törlesztési határidõ elmulasztása esetén az adóst a fizetési kötelezettségének teljesítésére határidõ kitûzésével

írásban fel kell szólítani. A határidõ eredménytelen lejártát követõen az esedékes tartozás behajtása iránti – peren

kívüli vagy peres – eljárás megindítására haladéktalanul intézkedni kell.

(2) A kötelezett az (1) bekezdés szerinti tartozásának összege után a késedelembe esés idõpontjától számított törvényes

kamatot köteles megfizetni.

A lakások és helyiségek értékesítésének elõkészítése

130. § (1) A kijelölést követõen az elidegenítési eljárás lebonyolítására a területi lakásgazdálkodási szerv saját hatáskörében

intézkedik. Az elidegenítés teljes körû lebonyolítására megbízási szerzõdést köthet ingatlanközvetítésre jogosult

szervvel vagy a honvédelmi szervvel szolgálati (köztisztviselõi, illetve közalkalmazotti) jogviszonyban nem álló

magánszeméllyel (a továbbiakban: megbízott). A megbízási szerzõdésben a rendeletnek a megbízottakra vonatkozó

elõírásait is ki kell kötni.

(2) A megbízottat nyilvánosan meghirdetett pályázat útján kell kiválasztani, a vállalt határidõ és a gazdasági szempontok

figyelembevételével.

(3) A teljes körû lebonyolítás magában foglalja a lakóépület mûszaki felmérését és annak dokumentálását, helyi forgalmi

értékének és vételárának megállapítását, az ingatlan-nyilvántartással összefüggõ esetleges helyesbítést, illetve

a telekrendezést, a társasházzá történõ alakítást és a lakások, helyiségek értékesítését.

131. § A társasház-alapító okirat tervezetének elõkészítésébe a leendõ tulajdonostársakat be kell vonni. Az alapító okirat

tervezetének meg kell felelni a leendõ tulajdonostársak többségi akaratának.

132. § A területi lakásgazdálkodási szerv vezetõje ellenjegyezni köteles a helyi forgalmi érték és vételár megállapítását,

továbbá a társasház-alapító okiratot.

133. § (1) A megbízott a társasház földhivatali ingatlan-nyilvántartásba történt bejegyzését követõ 30 napon belül köteles vételi

ajánlatot tenni a vásárlásra jogosultaknak.

(2) A vásárlásra jogosultság tényét a lakásra és a személygépkocsi-tárolóra vonatkozóan a helyi lakásgazdálkodási szerv,

nem lakás céljára szolgáló helyiség esetében a bérbeadó írásban köteles igazolni a jogosultnak.

134. § A vásárlásra jogosult személy a vételi ajánlat kézhezvételét követõ 60 napon belül köteles írásbeli nyilatkozatot tenni

a megbízottnál az ajánlat elfogadásáról vagy visszautasításáról.

Az üresen álló lakóépület, lakás és helyiség elidegenítése

135. § (1) Az elidegenítésre kijelölt üres lakóépületet, valamint a részben lakott lakóépületben lévõ, a lakásgazdálkodás körében

felhasználásra nem tervezett üres lakást és nem lakás céljára szolgáló helyiséget a sajtó vagy más tájékoztató eszköz

útján, illetve a helyben szokásos módon 30 napos jelentkezési határidõvel és a pályázati feltételek ismertetésével

együtt kell meghirdetni.

(2) Vásárlásra magánszemély, magánszemélyek jogi személyiség nélküli társasága és jogi személy egyaránt pályázhat.

136. § (1) A pályázatra meghirdetett üres lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségre zárt borítékban érkezõ vételi

ajánlatokat a beérkezés sorrendjében a helyi lakóházkezelõ szerv veszi nyilvántartásba.

(2) A vételi ajánlatot a pályázat megnyitásától számított 30 nap leteltéig lehet bejegyezni a nyilvántartásba. A határidõ

leteltével a nyilvántartást le kell zárni, és ennek megtörténtét a helyi lakóházkezelõ szerv vezetõje köteles aláírásával

ellenjegyezni.

137. § (1) A pályázati határidõ lejártát követõ 15 napon belül az e célra kijelölt bizottság közjegyzõ jelenlétében a beérkezett

vételi ajánlatokat – annak tényét jegyzõkönyvben rögzítve – felbontja. A bizottság az ajánlatokat a felbontásuk napját

követõ 15 napon belül – közjegyzõ közremûködése nélkül – bírálja el.

(2) A bizottság a helyi lakóházkezelõ szervnek, a helyi lakásgazdálkodási szervnek és a területi lakásgazdálkodási szervnek

egy-egy képviselõjébõl áll.
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138. § (1) Az üres lakásra benyújtott pályázatok elbírálásakor a jelentkezõket a következõ jogosultsági sorrend szerint kell

figyelembe venni

a) a honvédelmi szervvel hivatásos, köztisztviselõi, közalkalmazotti jogviszonyban álló személyek azonos

feltételekkel,

b) a hivatásos állományból szolgálati nyugállományba helyezett személy,

c) az a) és b) pontban meghatározott személy özvegye,

d) szerzõdéses katona,

e) az a)–d) pontban nem említett más személy vagy vételre jogosult szervezet.

(2) Az azonos sorrendi kategóriába tartozó pályázók közül elsõbbséget élvez az, aki magasabb összegû elõtörlesztést

vállal.

(3) A nem lakás céljára szolgáló üres helyiségek értékesítése során az (1) bekezdésben megállapított sorrend nem

alkalmazható. A helyiséget a legkedvezõbb vételi ajánlatot tevõ pályázó részére kell értékesíteni.

139. § (1) A pályázó részére – a helyi önkormányzat kivételével – az adott településen csak egy lakás (helyiség) értékesíthetõ.

(2) Ha több lakásra nyer pályázatot, a helyi lakóházkezelõ szerv nyilatkoztatja, hogy az általa megpályázott lakások közül

melyiket kívánja megvásárolni. A többi, általa megpályázott, de meg nem vásárolható lakást a pályázati sorrendben õt

követõ személy, illetve személyek részére kell értékesíteni.

(3) A pályázók sorrendjének a (2) bekezdés szerinti változását a pályázatok elbírálásakor jegyzõkönyvben kell

megállapítani.

140. § (1) Ha több pályázó azonos fizetési feltételeket vállal, a pályázatot az nyeri meg, aki a 136. § szerinti nyilvántartás alapján

korábban nyújtotta be a pályázatát.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti idõpont is megegyezik, az azonos tartalommal pályázók számára árverést kell tartani.

141. § A helyi lakóházkezelõ szerv köteles a pályázat eredményét a pályázókkal külön-külön közölni, a megbízott részére

megküldeni, valamint a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozni.

Az adásvételi szerzõdés megkötése és a birtokba adás

142. § (1) Az adásvételi szerzõdést a vevõkkel a megbízott akkor kötheti meg, ha

a) a 132. § szerinti ellenjegyzés megtörtént,

b) a vevõ a vételi jogosultságát a 133. § (2) bekezdés szerint igazolta,

c) pályázat útján történõ értékesítés esetén a helyi lakóházkezelõ szerv vezetõje a pályázat eredményét számára

megküldte,

d) a házfelügyelõi munkakörrel kapcsolatos lakást és a házfelügyelõt érintõ kérdések a 152. § szerint rendezettek,

e) a lakóépület több, mint 50%-os tulajdoni hányadára érkezett be vételi szándéknyilatkozat.

(2) A helyi lakóházkezelõ szerv az adásvételi szerzõdés érvényes létrejöttét követõ hónap elsõ napjával a lakóépületet

a vevõk birtokába adja, és ezzel egyidejûleg a vevõket terheli a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlása.

143. § (1) A 142. § (2) bekezdés szerinti birtokba adás napjával megszûnik:

a) a vevõt terhelõ lakbér, használati és bérleti díj fizetési kötelezettség,

b) a helyi lakásgazdálkodási és lakóházkezelõ szerv bérbeadói kötelezettsége.

(2) Ha a társasházi közösség alakuló közgyûlésének idõpontja a 142. § (2) bekezdéstõl eltér, a helyi lakóházkezelõ szerv

kezelõi kötelezettsége a társasházi közösség megalakulását követõ hónap elsõ napjával szûnik meg.

(3) A (2) bekezdés szerinti idõtartamra esõ kezelõi bevételekkel és kiadásokkal a lakóházkezelõ szerv a kezelõi

kötelezettség megszûnését követõ 60 napon belül köteles a társasházi közösség tagjaival írásban elszámolni.

144. § (1) Ha a lakóépület vegyes tulajdonba kerül, kezelõi feladatainak elvégzését és a közös képviselet ellátását a területileg

illetékes MH elhelyezési szolgálat nem vállalhatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az állami tulajdoni hányad tulajdonosi képviseletét a társasházi közösség közgyûlésén

a helyi lakóházkezelõ szerv látja el.
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145. § A megbízott a szerzõdés alapján jegyezteti be az ingatlan-nyilvántartásba:

a) a vevõnek a megvásárolt ingatlanra vonatkozó tulajdonjogát,

b) a vevõ kérelmére – ha az adásvétel a 117. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott személlyel történt –

a haszonélvezeti jogot,

c) a még ki nem egyenlített vételárhátralék és járulékai erejéig a 127. § szerinti esetben a HM javára a jelzálogjogot,

valamint az elidegenítési és terhelési tilalmat.

AHM vagyonkezelésében lévõ közmûrendszerekrõl üzemeltetett lakóépületek társasházzá alakítása

146. § (1) A lakóépületekkel együtt értékesíteni kell az üzemeltetésüket és közmûellátásukat biztosító, a HM vagyonkezelésében

lévõ közmûrendszereket is (ivóvíz, csatorna, központi fûtés, melegvíz-ellátó rendszerek).

(2) A katonai szervezetek (létesítmények) közmûellátását is biztosító közmûrendszereknek csak olyan elemei adhatók

társasházi tulajdonba, amelyek kizárólag a lakóépületek közmûellátását szolgálják, és a katonai szervezet telekhatárán

kívül vannak.

(3) A közmûrendszerek tulajdonosi megosztásáról is a társasház alapító okiratban kell rendelkezni. Közös tulajdonba kell

adni a közmûrendszereknek azt a részét (elemét), amelynek a fenntartása és üzemeltetése a Lakástörvény és e rendelet

szerint a bérbeadó feladata.

(4) A társasházi tulajdonba a (2) bekezdés szerint nem adható közmûrendszerek üzemeltetése és a folyamatos

közmûszolgáltatás a katonai szervezetek feladata. A katonai szervezetek szolgáltatási kötelezettségét az adásvételi

szerzõdésben rögzíteni kell.

(5) A katonai szervezet akkor mentesül szolgáltatási kötelezettsége alól, ha az ingatlan katonai célú használata végleg

megszûnt, és az ingatlan új tulajdonosa (használója) a honvédelmi szerv lakóépületei közmûellátására vonatkozó

kötelezettséget szerzõdésszerûen átvállalta.

Hozzájárulás az önkormányzati tulajdonú, HM rendelkezésû lakás és helyiség elidegenítéséhez

147. § (1) Az önkormányzati tulajdonban levõ HM rendelkezésû lakást és helyiséget a helyi önkormányzat az általa megállapított

feltételek szerint idegeníti el.

(2) A Lakástörvény 55. §-ának (1) bekezdése szerinti hozzájárulást a következõ szervek adhatják meg:

a) lakás és személygépkocsi-tároló vonatkozásában a helyi lakásgazdálkodási szerv,

b) helyiségre vonatkozóan a területi lakásgazdálkodási szerv.

148. § Az önkormányzat által történõ elidegenítéshez, illetve a lakás megvásárlásához a helyi lakásgazdálkodási szerv a 115. §

(3) bekezdés kivételével csak akkor járulhat hozzá, ha a lakás nem esik a 115. § (1) bekezdés a)–b) pontjának hatálya alá.

149. § Az önkormányzat által elidegenítésre kijelölt, HM bérlõkijelölési vagy ismételten gyakorolható bérlõkiválasztási jogú

lakás és helyiség megvásárlásához adott hozzájárulásban az önkormányzattal közölni kell az 1991. évi XXXIII. törvény

43. §-ában meghatározott vételárhányadra vonatkozó igényt is.

150. § A HM rendelkezésû önkormányzati lakás és személygépkocsi-tároló helyiség megvásárlásához a 147. § (2) bekezdés

a) pontja szerint adott hozzájárulásról a helyi lakásgazdálkodási szerv értesíteni köteles a területi lakásgazdálkodási

szervet.

Hozzájárulás magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás és helyiség elidegenítéséhez

151. § A magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás elidegenítéséhez a magánbefektetõi megállapodás tartama (futamideje)

alatt a területi lakásgazdálkodási szerv járulhat hozzá. A hozzájárulás abban az esetben adható meg, ha

a) az értékesítést a magánbefektetõ kezdeményezi,

b) azzal a céllal, hogy a lakást a bérlõ javára elidegenítse, és

c) az elidegenítés a helyi lakásgazdálkodási érdekeket nem sérti.
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Házfelügyelõi lakás elidegenítése

152. § (1) Ha az elidegenítésre kijelölt lakóépületben munkakörhöz kötött házfelügyelõi lakás van, a lakóépület elidegenítésére

csak akkor kerülhet sor, ha a helyi lakóházkezelõ szerv, a leendõ társasház tulajdonosok és a házfelügyelõ a lakást és

a házfelügyelõt érintõ kérdésekben elõzetesen, írásban megegyeztek.

(2) A társasház alapító okiratba a munkakörhöz kötött házfelügyelõi lakást:

a) külön tulajdonként kell felvenni, ha a leendõ társasház tulajdonosok a házfelügyelõi szolgáltatásra nem tartanak

igényt,

b) osztatlan közös tulajdonként kell felvenni, ha a leendõ társasház tulajdonosok a házfelügyelõi szolgáltatásra

igényt tartanak.

(3) A (2) bekezdés a) pontja esetén a házfelügyelõnek a munkajogi jogviszonyát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések

szerint meg kell szüntetni, és – ha azt a Szolgáltatóval kötött szerzõdés nem zárja ki – számára

a) az általa lakott lakás megvásárlását a 117. § (2) bekezdése szerint lehetõvé kell tenni,

b) lakásvásárlási szándékának hiányában a Lakástörvény 26. §-ának (2) bekezdése szerinti cserelakást kell bérbe adni,

és az így megüresedõ lakásra másik bérlõt kell kijelölni.

(4) A (2) bekezdés b) pontja esetén, ha a leendõ társasháztulajdonosok:

a) a házfelügyelõ személyét elfogadják, és õ vállalja a társasház tulajdonostársainak közösségével történõ

megállapodással a házfelügyelõi feladatok elvégzését, a házfelügyelõi munkajogi jogviszonyát a vonatkozó

jogszabályi rendelkezések szerint meg kell szüntetni,

b) a házfelügyelõ személyét nem fogadják el, vagy a házfelügyelõ nem kíván munkaszerzõdést kötni a társasház

tulajdonostársi közösségével, a házfelügyelõ munkajogi jogviszonyát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések

szerint meg kell szüntetni, és – ha azt a Szolgáltatóval kötött szerzõdés nem zárja ki – számára az (1) bekezdés

szerinti megállapodásban kikötött határidõre a Lakástörvény 26. §-ának (2) bekezdésében meghatározott

feltételeknek megfelelõ cserelakást kell biztosítani.

(5) A (3) bekezdés b) pontja és a (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben a cserelakás biztosítása helyett a volt bérlõnek

a 64. § (2) bekezdésben megállapított kiürítési térítés is fizethetõ.

153. § A társasházi közös tulajdonba kerülõ, munkakörrel kapcsolatos házfelügyelõi lakás vételára a becsült forgalmi érték

100%-a. A vételárat a leendõ társasház-tulajdonosok a tulajdoni hányaduk arányában kötelesek megfizetni.

Az elidegenítésre vonatkozó egyéb rendelkezések

154. § (1) Ha az elidegenítésre kijelölt lakóépületben lévõ lakást az elidegenítésre történt kijelölést megelõzõen a bérlõ részére

lakás-használatbavételi díj fizetésének kötelezettségével utalták ki, és a bérlõ a lakás-használatbavételi díj

megfizetésére halasztást, részletfizetési vagy szociálpolitikai kedvezményt kapott, e fizetési kötelezettségének a lakás

megvásárlása után is köteles eleget tenni a lakáskiutaló határozatban foglaltak szerint.

(2) A lakás-használatbavételi díj tartozás összegét az adásvétel során nem lehet figyelembe venni.

155. § (1) Az a bérlõ, aki a lakásbérleti szerzõdését közös megegyezéssel pénzbeli térítés ellenében azért szüntette meg, hogy

lakásigényét lakásépítés vagy -vásárlás útján oldja meg, és bérlõként továbbra is a lakásban marad, ez idõ alatt

vásárlási jogával csak akkor élhet, ha a pénzbeli térítést a honvédelmi szervnek visszafizeti.

(2) Az (1) bekezdést kell alkalmazni a lakásbérleti jogviszonyról pénzbeli térítés ellenében korábban történt lemondás

esetén is.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazható jogcím nélküli lakáshasználat esetén.

156. § Az elidegenítésbõl származó bevételnek a honvédelmi szervnél maradó részét a költségvetés pénzforgalmára

vonatkozó szabályok szerint kell elszámolni.

157. § (1) A lakóépület, lakás és helyiség e rendelet szerint történõ elidegenítésébõl származó – az elidegenítés költségeivel

csökkentett és a honvédelmi szerv által felhasználható – bevételt lakhatás támogatási célra kell felhasználni.

(2) A tervezett bevétel felhasználásáról a területi lakásgazdálkodási szerv vezetõjének javaslatára a HM központi

lakásgazdálkodási szerv vezetõje dönt.
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158. § (1) A HM javára bejegyzett jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt a lakás (helyiség)

tulajdonjogának átruházásához – a házasság felbontásával és az örökléssel összefüggõ tulajdonközösség

megszüntetése kivételével – hozzájárulni csak a vételárhátralék és annak járulékai egy összegben történõ

kiegyenlítésének vagy másik lakóingatlanra történõ átterhelésének feltételével lehet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hozzájárulást a területi lakásgazdálkodási szerv adja meg.

159. § A területi lakásgazdálkodási szerv hozzájárulhat az olyan, elidegenített lakóingatlan további megterheléséhez,

amelyen a HM javára jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom áll fent. Követelés biztosítékának

a Honvédelmi Minisztériumot megelõzõ ranghelyen történõ ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez hozzájárulni csak

akkor lehet, ha azt jogszabály kifejezetten elrendeli. Nem adható hozzájárulás, ha a bejegyezni kívánt újabb teher nem

lakáscélú támogatásnyújtás biztosítékául szolgálna, vagy a lakóingatlanra bejegyzett és bejegyezni kívánt terhek

együttes összege meghaladná az aktuális forgalmi érték 70%-át.

IX. FEJEZET

A LAKÁSBÉRLETRE VONATKOZÓ EGYÉB RENDELKEZÉSEK

160. § (1) A Lakástörvény 67. §-ának (2) és (3) bekezdésében meghatározott jóhiszemû jogcím nélküli használó részére

a lakásbérlet megszûnésekor hatályos jogszabály szerint kell megfelelõ másik lakást felajánlani, ha a jogcím nélkül

használt lakás kiürítését a lakásgazdálkodási szempont indokolja.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti lakást a jogcím nélküli használó nem fogadja el, az általa tett írásbeli nyilatkozatot követõ

8 napon belül a helyi lakásgazdálkodási szerv az ügyre vonatkozó összes iratot peresítési javaslattal köteles

felterjeszteni a területi lakásgazdálkodási szervhez.

161. § A Lakástörvény 71. §-ának (1) bekezdése szerinti esetben a bérlõ által korábban befizetett lakáshasználatbavételi díjat

és díjkülönbözetet a területi lakásgazdálkodási szerv lakhatás-támogatási egységétõl kell igényelni. A visszafizetésre

a felmondással érintett lakás kiürítésének igazolását követõ 8 napon belül kell intézkedni.

162. § (1) A lakás-használatbavételi díj címén fennálló tartozások és a megelõlegezett szociálpolitikai kedvezményeken alapuló

kötelezettségek e rendelet hatálybalépése után is fennmaradnak.

(2) A kötelezett kérelmére a tartozás elengedésérõl, részletfizetési és halasztási kedvezményrõl a helyi lakásgazdálkodási

szerv javaslatának figyelembevételével a területi lakásgazdálkodási szerv lakhatástámogatási egysége dönt.

163. § (1) A HM szolgálati lakásra 1994. január 1-je elõtt, határozatlan idõtartamra kötött bérleti szerzõdés nem szûnik meg, ha

a bérlõt öregségi nyugdíjba, továbbá szolgálati nyugállományba helyezik, kivéve, ha arra fegyelmi vagy

büntetõeljárással összefüggésben kerül sor, valamint, ha a lakás munkakörhöz kötött.

(2) A fegyelmi vagy büntetõeljárás során nyugállományba helyezett személy a 74. § (1) bekezdés szerinti megfelelõ

elhelyezésre, a munkakörhöz kötött lakás öregségi nyugdíjba helyezett volt bérlõje a Lakástörvény 26. § (2) bekezdése

szerinti cserelakásra tarthat igényt. Egyéb esetekben a 34. § (1) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben nem említett esetekben a lakás volt bérlõje, vagy az általa hátrahagyott személy megfelelõ

elhelyezésre akkor tarthat igényt, ha az õt e rendelet alapján megilleti.

Lemondás a lakás HM rendelkezési jogáról

164. § Azokon a településeken, ahol katonai szervezet vagy annak – legalább 15 fõ állománytáblában (munkaköri

jegyzékben) rendszeresített létszámmal rendelkezõ – szervezeti eleme nem mûködik, az igénylõ hiányában üresen

álló önkormányzati tulajdonú HM rendelkezésû lakás bérlõkiválasztási, bérlõkijelölési jogát a honvédelmi szerv

visszterhes megállapodás alapján a honvédelemért felelõs miniszter elõzetes engedélyével megszüntetheti, vagy más

jogi személy részére az önkormányzat hozzájárulásával átruházhatja.
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A lakásbérleti szerzõdés megkötésével kapcsolatos feladatok

165. § (1) A HM rendelkezésû állami lakás bérleti szerzõdésének megkötése elõtt szerzõdés elõkészítõ ívet kell kiállítani, amelyen

a lakásgazdálkodási szerv megkeresésére az illetékes lakóházkezelõ szerv köteles 8 napon belül közölni a lakás:

a) mûszaki adatait (helyiségek, alapterület, komfortfokozat stb.),

b) beköltözhetõségének, birtokbaadhatóságának idõpontját,

c) a lakbér és a szolgáltatások díját, fizetésének módját.

(2) A lakásbérleti szerzõdést a helyi lakásgazdálkodási szerv köti meg. A szerzõdést 2 tanú jelenlétében írásba kell foglalni,

amelyet a szerzõdõ feleknek és a tanúknak sajátkezûleg alá kell írniuk. A szerzõdés kiadott iratmintán is írásba

foglalható.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni akkor is, ha a magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás bérbeadója

honvédelmi szerv.

Bérbeadói hozzájárulások

166. § (1) A bérbeadói hozzájárulás iránti kérelmet a helyi lakásgazdálkodási szerv vezetõje bírálja el. A hozzájárulást indokolni

nem szükséges, a hozzájárulás megtagadását azonban meg kell indokolni, és tájékoztatni kell a kérelmezõt, hogy

jogorvoslatért az illetékes bírósághoz fordulhat.

(2) A bérlõ hozzátartozójának befogadásához a bérbeadó elõzetes hozzájárulást ad.

(3) A bérleti jog folytatásáért kötött tartási szerzõdéshez, valamint az albérleti szerzõdéshez és a magánszemélyek közötti

lakáscsere-szerzõdéshez elõzetes bérbeadói nyilatkozat nem adható, a hozzájárulás iránti kérelmet a szerzõdés

tartalma szerint kell elbírálni. A bérbeadói hozzájárulást tartalmazó nyilatkozat a szerzõdés példányaira rávezetett

záradék formájában is megtehetõ. Ilyen esetben rögzíteni kell, hogy a bérlõ a záradékolt szerzõdés mely példányait, és

mikor vette át.

(4) A (3) bekezdés szerinti szerzõdéshez megadott hozzájárulással egyidejûleg fel kell hívni a bérlõt, hogy más személy

vagy szerv hozzájáruló nyilatkozatát 60 napon belül csatolja be, és addig az eltartót, albérlõt a lakásba nem fogadhatja

be, továbbá a magánszemélyek közötti lakáscsere-szerzõdés alapján bérleti szerzõdés megkötésére nem kerülhet sor.

(5) Az állami tulajdonú lakás átalakítására, korszerûsítésére vonatkozó bérbeadói hozzájárulás iránti kérelem esetén

elõzetesen be kell szerezni a lakóházkezelõ szerv írásbeli szakvéleményét. Így kell eljárni akkor is, ha több bérlõ, több

lakást szolgáló berendezés létesítéséhez kéri a bérbeadói hozzájárulást.

X. FEJEZET

SZÁLLÓGAZDÁLKODÁS, SZÁLLÓBÉRLET

167. § (1) A honvédelmi szerv az állományába tartozó személyek lakhatásának átmeneti megoldása és a szolgálati feladatokhoz

rendelt tartózkodási helyen történõ elhelyezése céljából helyõrségi szállókat mûködtet.

(2) A helyõrségi szálló a honvédelmi szerv intézményi területén belül elkerített, közterületrõl önállóan megközelíthetõ

vagy az intézményi területen kívül elhelyezkedõ, állami tulajdonú HM vagyonkezelésû vagy a honvédelmi szerv által

bérelt olyan szállóépület (épületrész) – kivételesen HM rendelkezésû lakás –, amelyben a szállodai jelleggel

berendezett szobákban a fekvõhelyek száma szerinti férõhelyek (a továbbiakban együtt: szálló férõhely) vannak.

(3) A helyõrségi szállókon biztosítani kell a nemek, az állománycsoportok és rendfokozati kategóriák szerinti elkülönítést.

168. § (1) Helyõrségi szálló elhelyezésre sorrendben

a) a tiszti,

b) a tiszthelyettesi, továbbá

c) a szerzõdéses legénységi

állomány tagja jogosult, ha a szolgálati helye vonzáskörzetében nem rendelkezik önálló lakással.

(2) A honvédelmi szerv köztisztviselõje, közalkalmazottja és munkavállalója részére az (1) bekezdésben meghatározott

személyeket követõ sorrendben, a beosztására figyelemmel adható a helyõrségi szállón elhelyezés, ha a munkahelye

szerinti településen vagy annak vonzáskörzetében önálló lakással nem rendelkezik.

(3) A szolgálati, illetõleg munkahelye vonzáskörzetében önálló lakással rendelkezõ, az (1)–(2) bekezdésben felsorolt

személyek részére – legfeljebb egy év meghatározott idõtartamra – akkor adható szállóelhelyezés, ha egyéni és családi

körülményei miatt átmenetileg arra rászorulnak, és laktanyai szálláson nem helyezhetõek el.
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169. § (1) A honvédelmi szerv állományába tartozó személy részére – a HM rendelkezésû lakásra való igényjogosultságától

függetlenül – szálló férõhely adható, ha

a) a szolgálati helye szerinti – a 7. § (4) bekezdésben meghatározott – vonzáskörzetben,

b) a Hjt. 52. §-ában foglalt, határozott idõtartamra szóló vezénylés esetén a szolgálatteljesítés helye szerinti

településen,

c) a munkahelye szerinti településen vagy annak vonzáskörzetében

nem rendelkezik önálló lakással, illetõleg a honvédelmi szervtõl albérleti (lízing-) díj hozzájárulásban nem részesül.

(2) A honvédelmi szerv állományából szolgálati nyugállományba vagy öregségi nyugdíjba helyezett személy részére

szálló férõhely akkor adható, ha lakáshasználati joggal sehol nem rendelkezik.

(3) Amennyiben a szálló használatának rendjét nem zavarja, kivételesen szállóelhelyezést kaphat:

a) a tiszti és tiszthelyettesi állományú katona szolgálati helye szerinti vonzáskörzetben önálló lakással nem

rendelkezõ házastársa (élettársa), valamint

b) a helyõrségi szálló önálló WC-vel és fürdõhelyiséggel rendelkezõ lakóegységében a honvédelmi szerv

állományába tartozó jogosulttal közösen, annak gyermeke és házastársa (élettársa),

c) a hivatásos katona felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányait folytató gyermeke önállóan, ha

az oktatási intézmény székhelyén lakáshasználati joggal nem rendelkezik, és kollégiumi elhelyezésben sem

részesülhet.

(4) Szálló férõhelyen lehet elhelyezni alkalomszerû szállás céljából a honvédelmi szerv állományába tartozó személyt és

közvetlen hozzátartozóit, továbbá a honvédelmi szerv állományába tartozó személyt, ha a szállást szolgálati úttal

összefüggésben igényli. Alkalomszerû szállásnak kell tekinteni a nem rendszeres, legfeljebb 5 éjszaka idõtartamú

elhelyezést.

(5) Az (1)–(4) bekezdésekben nem említett személyek részére a HM központi lakásgazdálkodási szerv elõzetes

engedélyével, legfeljebb egy év határozott idõtartamra adható szálló férõhely. Az önkéntes tartalékos tiszt és

tiszthelyettes szállóelhelyezését a területileg illetékes helyi lakásgazdálkodási szerv vezetõje engedélyezheti az

önkéntes tartalékos szolgálat idõtartamára azzal, hogy a szálló férõhely bérlõje a 172. § (2) bekezdésben

meghatározott mértékû bérleti díjat köteles fizetni.

(6) A szálló férõhely elosztásáról, illetve az ott történõ elhelyezésrõl a helyi lakásgazdálkodási szerv vezetõje dönt.

(7) A szállók házirendjét a területi lakásgazdálkodási szerv vezetõje a központi lakásgazdálkodási szerv vezetõje által

jóváhagyott intézkedésben határozza meg.

170. § (1) A szálló férõhelyet az arra jogosult személy az e célra rendszeresített igénylõlapon kérheti az illetékes helyi

lakásgazdálkodási szervtõl. Az igénylést a kérelmezõ állományilletékes parancsnokával vagy munkahelyi vezetõjével

véleményeztetni kell.

(2) A szolgálati úton benyújtott igénylést az állományilletékes parancsnok, indokolt véleményével ellátva, haladéktalanul,

de legkésõbb tizenöt napon belül köteles a helyi lakásgazdálkodási szervnek továbbítani és arról egyidejûleg

a kérelmezõt tájékoztatni.

(3) A 169. § (4) bekezdésben foglalt esetben az (1)–(2) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni. A szállás levélben

(telefaxon) vagy távbeszélõn kérhetõ, amelyre a helyi lakásgazdálkodási szerv vezetõje – a kérelemmel azonos módon –

haladéktalanul köteles választ adni.

(4) A szálló férõhelyen történõ elhelyezésrõl és a bérbeadásról a helyi lakásgazdálkodási szerv értesíti a kérelmezõt. Az

értesítésnek tartalmaznia kell a bérlet minden lényeges feltételét, így különösen:

a) a bérlõ nevét és személyazonosító adatait,

b) a férõhely pontos megnevezését és elfoglalhatóságának kezdõ idõpontját,

c) a bérlet tartamát (határozott idõre vagy feltétel bekövetkezéséig szóló),

d) a lakcímbejelentés jellegét,

e) a bérleti díj összegét, fizetésének módját vagy a fizetés alóli mentességet,

f) a házirend betartásának kötelezettségét,

g) a rendeltetésellenes használatból eredõ kártérítési felelõsséget,

h) a szállóbérlet megszûnésének jogkövetkezményét (kiköltözési kötelezettség),

i) a felmondási jogot és annak idõtartamát.

(5) A szállóbérleti szerzõdés a bérbeadásról szóló értesítésben foglalt tartalommal, az igénylõ (bérlõ) arra vonatkozó

elfogadó nyilatkozatával jön létre.
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(6) Az elfogadó nyilatkozatot az értesítés kézhezvételét követõ 15 napon belül írásban kell megtenni; a határidõ lejártával

az értesítés a helyi lakásgazdálkodási szervet nem köti. Az elfogadó nyilatkozat személyes átvétel esetén az értesítésre

is rávezethetõ.

(7) A 169. § (4) bekezdésben meghatározott esetben az (1)–(6) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni.

171. § (1) A szállóbérlet a honvédelmi szerv állományába tartozó személy és vele elhelyezett hozzátartozója esetében a 168. §

(1) és (3) bekezdésben meghatározott jogosult helyõrségben betöltött beosztásának megszûnéséig, minden más

esetben legfeljebb egy év meghatározott idõtartamra szólhat.

(2) A szállóbérlõ a bérlet tartama alatt a használat körében:

a) jogosult a számára meghatározott férõhelyhez közvetlenül hozzátartozó bútorzat és egyéb használati tárgyak

kizárólagos használatára, valamint a szálló közös helyiségeinek, és az azokban levõ berendezéseknek,

eszközöknek a használatára oly módon, hogy azzal más szállóbérlõk használatát ne korlátozza és

a rendeltetésszerû használatnak megfeleljen,

b) köteles a szálló házirendjét betartani és az együttélés általánosan elfogadott normái szerint viselkedni,

c) az általa okozott, rendeltetésellenes használatból eredõ kárt vagy helyreállítási, pótlási költséget köteles

megtéríteni.

172. § (1) A honvédelmi szerv állományába tartozó köztisztviselõ, közalkalmazott és munkavállaló, valamint a hivatásos

állományból szolgálati (baleseti, rokkantsági) nyugállományba helyezett személy, továbbá a hivatásos katona

felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányait folytató gyermeke a 2. mellékletben megállapított és

a bérlõkijelölésben közölt összegû szálló férõhely bérleti díjat köteles havonta megfizetni a kikötött határnapig.

(2) A szállóelhelyezésre jogosult tiszti, tiszthelyettesi és szerzõdéses legénységi állományú katona az (1) bekezdés szerint

megállapított összeg 50%-át köteles szálló férõhely bérleti díjként havonta megfizetni.

(3) A honvédelmi szerv állományába nem tartozó, szállóelhelyezésre nem jogosult személy – a hivatásos állományból

szolgálati (baleseti, rokkantsági) nyugállományba helyezett személy, továbbá a hivatásos katona felsõfokú oktatási

intézmény nappali tagozatán tanulmányait folytató gyermeke kivételével – az (1) bekezdés szerint megállapított

összeg kétszeresét köteles szálló férõhely bérleti díjként havonta megfizetni.

(4) A szálló elhelyezésre jogosult személy a vele együttesen – engedéllyel – elhelyezett házastárs (élettárs) és gyermek

után a rá vonatkozó mértékkel megegyezõ összegû bérleti díjat köteles fizetni.

(5) A haderõ-átalakítással összefüggésben másik lakásgazdálkodási körzetben lévõ településre kinevezett, áthelyezett,

rendelkezési állományból más szervhez határozatlan idõtartamra vezényelt és szállón elhelyezett katonának

a kinevezéstõl, áthelyezéstõl, vezényléstõl számított 9 hónapig nem kell szálló férõhely bérleti díjat fizetnie.

(6) A Hjt. 52. §-a alapján, meghatározott idõtartamra vezényelt katonának a vezénylés helye szerinti településen juttatott

szálló férõhelyért nem kell bérleti díjat fizetnie.

(7) A szállón alkalomszerûen elhelyezett személy a 2. mellékletben megállapított összegû szálló férõhely használati díjat

köteles fizetni.

(8) A szolgálati úttal összefüggésben a szálló férõhely menetlevél alapján térítésmentesen vehetõ igénybe. Egyéb,

magáncélú alkalmi igénybevétel esetén férõhely használati díjat kell fizetni.

(9) Ha a szálló férõhely igények kielégítését az nem veszélyezteti, írásbeli kérelemre a helyi lakásgazdálkodási szerv

vezetõje a tiszti állomány tagja részére a legfeljebb két férõhelyes szállószobában a második férõhely kizárólagos

használatát – térítésmentesen – engedélyezheti.

(10) A bérleti (használati) díjat a tárgyhó felére kell megfizetni akkor is, ha a bérlet (használat) annál rövidebb idõtartamú

volt, de meghaladta az öt napot. Ha a tárgyhóban, a bérlet öt nap, vagy annál rövidebb idõtartamú volt, arra az idõre

bérleti (használati) díjat nem kell fizetni.

173. § (1) A szállóbérlet megszûnik, ha:

a) a felek a bérleti szerzõdést közös megegyezéssel megszüntetik,

b) a szálló megsemmisül, vagy bármilyen oknál fogva szállóként tovább nem mûködtethetõ,

c) az arra jogosult felmond,

d) a szállóbérlõ meghal,

e) a szállóbérlõt a Magyar Köztársaság területérõl kiutasították, vagy végrehajtható szabadságvesztésre ítélték,

f) a szerzõdésben meghatározott idõtartam lejár vagy feltétel bekövetkezik.
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(2) Ha a szállóbérlet az (1) bekezdés f) pontja szerint szûnik meg, a helyi lakásgazdálkodási szerv vezetõje 15 napon belül

köteles írásban felszólítani a volt bérlõt arra, hogy a szállóból haladéktalanul költözzön ki.

(3) A bérlet megszûnése esetén a volt szállóbérlõ haladéktalanul köteles a férõhelyet kiüríteni, a leltár szerint kizárólagos

használatába adott berendezésekkel, használati tárgyakkal a szálló gondnokának elszámolni.

(4) Ha a szállóbérlõ meghal, a helyi lakásgazdálkodási szerv azonnal köteles írásban felszólítani a legközelebbi

hozzátartozót az elhunyt személy tulajdonát képezõ, szállón tartott ingóságoknak átvételére és elszállítására. Ennek

megtörténtéig az elhunyt által szabadon hagyott tárgyakat két tanú jelenlétében jegyzõkönyvi leltárba kell venni, és

gondoskodni kell biztonságos tárolásukról. Az elhunyt által lezárva tartott berendezést le kell pecsételni, és azt

a hozzátartozó jelenlétében kell jegyzõkönyv felvételével felnyitni. A hozzátartozónak leltár szerint kell átadni az

ingóságokat, azok átvételének írásbeli tanúsításával. Hozzátartozó hiányában az illetékes gyámhatóságtól eseti

gondnok kirendelését kell kérni.

(5) A (2) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni akkor is, ha a szállóbérlet az (1) bekezdés e) pontja alapján szûnt meg, és

a volt bérlõ nem gondoskodott személyes ingóságainak elszállításáról.

174. § (1) A szállóbérletet érvényesen írásban lehet felmondani.

(2) A bérlõ a szerzõdést indokolás nélkül, azonnali hatállyal is felmondhatja.

(3) A bérbeadó a szerzõdést akkor mondhatja fel, ha a bérlõ:

a) szállóelhelyezésre való jogosultsága megszûnt,

b) lakhatása az új szolgálati (munka-) helye szerinti településen vagy annak vonzáskörzetében biztosított,

c) a szállót rendeltetésellenesen használja, a házirendet rendszeresen vagy súlyosan megsérti,

d) a bérleti díjat nem fizeti meg,

e) a bérbeadástól számított 30 napon belül nem igazolja, hogy a külön jogszabályban foglalt lakcím-bejelentési

kötelezettségét teljesítette, és nem igazolja azt, hogy a szállótól eltérõen bejelentett lakcímrõl történõ napi

munkába járáshoz a honvédelmi szervtõl utazási költségtérítésben nem részesül,

f) laktanyai szálláshelyen kapott elhelyezést.

(4) A bérbeadói felmondás a 15. napra szólhat. Ha viszont a helyi lakásgazdálkodási szerv a bérlõt a hátralékos bérleti díj

megfizetésére határidõ kitûzésével és a következményekre való figyelmeztetéssel írásban felszólította, a fizetési

határidõ lejártával a szállóbérlet azonnali hatállyal is felmondható.

(5) A szálló férõhely jogcím nélküli használója a használat kezdetétõl számított 2 hónap elteltével a részére

megállapítható bérleti díj háromszorosára, 4 hónap elteltével hatszorosára növelt összegét köteles használati díjként

megfizetni. A használati díj összegét a szálló fekvése szerint illetékes helyi lakásgazdálkodási szerv közli a jogcím

nélküli használóval.

175. § A 167–174. §-ban foglalt rendelkezéseket a honvédelmi szerv által üzemeltetett külügyi szállókra, szállodákra és

szállodai részlegekre, továbbá a laktanyai szálláshelyekre nem kell alkalmazni.

XI. FEJEZET

LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSI FORMÁK PÉNZÜGYI FORRÁSAI ÉS SZÁMLAKEZELÉSE

176. § (1) A lakáscélú támogatás finanszírozása pénzintézeti, valamint költségvetési számlák útján történik.

(2) A központi költségvetésben megállapított lakástámogatási elõirányzat pénzforgalmának lebonyolítására a HM az arra

jogosult pénzintézetnél „Lakásépítés és -vásárlás munkáltatói támogatása” elnevezésû számlát vezet.

(3) Az e rendeletben megállapított, a (2) bekezdés szerinti körbe nem tartozó támogatások és térítési kötelezettségek

teljesítése az arra illetékes honvédelmi szerv által vezetett kincstári számláról történik.

177. § (1) A 176. § (1) bekezdés szerinti számla javára, illetve terhére a külön jogszabályban megállapított bevételeket és

kiadásokat lehet elszámolni.

(2) A 176. § (2) bekezdés szerinti lakástámogatási elõirányzat tervezését és felhasználását a fejezeti kezelésû elõirányzatok

éves felhasználásának rendjérõl szóló HM rendelet szabályai szerint, az abban kijelölt honvédelmi szerv végzi.

178. § A lakáscélú támogatások pénzügyi forrásai:

a) a központi költségvetésben megállapított lakástámogatási elõirányzat,

b) a „Lakásépítés és -vásárlás munkáltatói támogatása” számla – külön jogszabályban megállapított – bevételei,
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c) az elõzõ évben az erre a célra rendelkezésre állt keret pénzmaradványa,

d) a HM rendelkezésû lakóépületek, lakások elidegenítésébõl és egyéb hasznosításából származó, jogszabály

alapján a honvédelmi szerv költségvetését megilletõ bevétel,

e) jogszabályi felhatalmazás alapján a honvédelmi szerv költségvetésébõl e célra átcsoportosított keret.

XII. FEJEZET

VISSZA NEM TÉRÍTENDÕ JUTTATÁS

179. § (1) A végleges letelepedés, illetve a lakhatás végleges megoldásának elõsegítésére, a szolgálati viszony fennállásának

tartama alatt, a 187. § (1) bekezdés a)–b) pontjaiban meghatározott célra, vissza nem térítendõ juttatásra jogosult

a) az 52. életévét betöltött hivatásos katona, és

b) életkorától függetlenül a szolgálati (baleseti, rokkantsági) nyugállományba helyezés alatt álló hivatásos katona,

ha a kérelmét a nyugállományba helyezésérõl szóló parancs kézhezvételét követõen a jogviszonya megszûnéséig

benyújtotta,

amennyiben a lakás tulajdonát legalább 50%-os tulajdoni hányad arányában szerzi meg.

(2) A szolgálati (baleseti, rokkantsági) nyugállományba helyezés esetén a vissza nem térítendõ juttatás csak akkor

állapítható meg, ha a kérelmezõ szolgálati viszonya a Hjt. 59. § (1) bekezdésében, és a (2) bekezdésének

a)–b) pontjaiban, továbbá a Hjt. 62. § (1) bekezdésének a)–c) pontjaiban, valamint a Hjt. 63. § (1) bekezdésében

foglaltak szerint szûnik meg. A támogatás a szolgálati (rokkantsági, baleseti) nyugállományba helyezésrõl rendelkezõ

parancs (határozat) aláírását követõen, a szolgálati viszony megszûnésének napjáig terjedõ idõszakban nyújtható,

illetve állapítható meg. A kérelem benyújtására nyitva álló határidõrõl az állományilletékes parancsnok

a nyugállományba helyezõ parancs kihirdetésével egyidejûleg tájékoztatást ad.

(3) Nem teljesíthetõ a vissza nem térítendõ juttatás iránti igény, ha a kérelmezõ

a) vagy házastársa (élettársa), saját háztartásában nevelt kiskorú gyermeke (örökbe fogadott, mostoha, nevelt

gyermeke) lakásának tulajdonjogát az igénylés benyújtását megelõzõ öt éven belül ingyenesen átruházta,

b) korábban vissza nem térítendõ juttatásban részesült, vagy a házastársa (élettársa) a családjogi kapcsolat

fennállása alatt részesült e támogatásban.

180. § A haderõ strukturális változásainak elõsegítése érdekében – a 179. § (3) bekezdésben foglaltak kivételével – vissza nem

térítendõ juttatást kaphat a hivatásos katona akkor is, ha

a) másik helyõrségbe (településre) a haderõ átalakításával vagy átszervezéssel összefüggésben került kinevezésre,

áthelyezésre, rendelkezési állományból más szervhez határozatlan idõtartamra vezénylésre, és

b) a juttatást a helyõrség változtatást követõ egy éven belül az új szolgálati helye szerinti vonzáskörzetben lévõ

beköltözhetõ (használatbavételi engedéllyel rendelkezõ) lakás vásárlásához kéri, továbbá

c) a helyõrségváltoztatással összefüggésben az új szolgálati helye vonzáskörzetébe nem tartozó településrõl

költözik az ahhoz tartozó településre.

181. § (1) A vissza nem térítendõ juttatás összege az igazolt építési költségnek vagy vételárnak a 188. § vagy a 189. § alapján

számítható munkáltatói kölcsönnel csökkentett összege, amely azonban az adóterhet nem viselõ járandóság

törvényben megállapított felsõ határa mellett nem haladhatja meg a köztisztviselõi illetményalap

a) 70-szeres összegét az 52. életévének betöltése elõtt szolgálati (baleseti, rokkantsági) nyugállományba helyezett

jogosult esetében, illetve

b) 140-szeres összegét minden más esetben.

(2) A korábban munkáltatói kölcsönben részesült és arra a 195. § f) pontja alapján a továbbiakban már nem jogosult

személy esetében az építési költséget vagy vételárat a kapott kölcsön jóváírt engedmény nélküli összegével kell

csökkenteni. A vissza nem térítendõ juttatás összegét egyebekben az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével

kell kiszámítani.

(3) A támogatásra egyaránt jogosult házastársak a vissza nem térítendõ juttatás iránti kérelmüket együttesen nyújthatják

be. Esetükben a vissza nem térítendõ juttatás (1)–(2) bekezdés szerint kiszámított összege 25%-kal növelhetõ.

(4) Az (1)–(3) bekezdés alapján számított összeg 50%-a nyújtható vissza nem térítendõ juttatásként, ha a kérelmezõ

a) az általa önállóan vagy a házastársával (élettársával) együttesen bérelt (jogcím nélkül használt) HM rendelkezésû

lakást a maga vagy más személy részére megvásárolta, illetve az ilyen lakás megvásárlásához más személy javára

hozzájárult;
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b) házastársa (élettársa) – a házasság vagy az élettársi kapcsolat fennállása alatt – HM rendelkezésû lakást

elõvásárlási vagy vételi jog jogosultjaként a maga vagy más személy részére megvásárolt, illetve az ilyen lakás

megvásárlásához más személy javára hozzájárult.

(5) A honvédelmi szervtõl korábban munkáltatói kölcsönben részesült személy részére megállapítható vissza nem

térítendõ juttatásból le kell vonni a kölcsönbõl részére jóváírt engedmények összegét.

(6) A juttatás összegének megállapításakor a köztisztviselõi illetményalapnak az igénylés elbírálására jogosult szervhez

történõ beérkezésekor hatályos összegét kell figyelembe venni.

182. § (1) Lakásvásárlás céljából, kompenzatív jelleggel életkori korlátok nélkül vissza nem térítendõ juttatásra jogosult az

a hivatásos és szerzõdéses katona, továbbá a honvédelmi szervvel jogviszonyban álló köztisztviselõ, közalkalmazott és

munkavállaló, akinek a 31. § (1) bekezdés szerinti lakásbérleti szerzõdése azért szûnik meg, mert

a) a magánbefektetõvel kötött elhelyezési célú megállapodás megszûnt, és másik – a 72. §-ban foglalt feltételeknek

megfelelõ – HM rendelkezésû lakás a szolgálati hely szerinti vonzáskörzetben a bérlet megszûnésével egyidejûleg

nem juttatható;

b) a szolgálati, köztisztviselõi, közalkalmazotti jogviszonya a 34. § (1)–(2), továbbá (5) bekezdésben foglaltak szerint,

a magánbefektetõvel kötött megállapodás lejárta elõtt szûnik meg, és másik – a 37. § (5) bekezdés szerinti

feltételeknek megfelelõ – HM rendelkezésû lakás részére a bérlet megszûnésével egyidejûleg nem juttatható;

c) a honvédelmi szervvel fennálló jogviszonya olyan okból szûnik meg, amelynek következtében a megfelelõ

elhelyezésre jogosult jogcím nélküli lakáshasználat szabályai alapján kell eljárni, de másik – a 74. §

(1) bekezdésben megállapított feltételeknek megfelelõ – HM rendelkezésû lakás részére a bérlet megszûnésével

egyidejûleg nem juttatható.

(2) Az (1) bekezdés szerint nyújtott juttatás mértéke a 181. § (1) bekezdésben megállapított mindenkori legmagasabb

összeg 1,75-szerese, de nem haladhatja meg az igénylõ által vásárolt lakás vételárát.

183. § (1) A vissza nem térítendõ juttatás és a munkáltatói kölcsön támogatás egyidejûleg azonos célra igénybe vehetõ, de

együttes összegük ez esetben sem haladhatja meg az épített vagy vásárolt lakás létesítési költségét (vételárát).

(2) Korábban nyújtott munkáltatói kölcsön esetén a vissza nem térítendõ juttatás akkor állapítható meg, illetve akkor

folyósítható, ha

a) a munkáltatói kölcsönnel már támogatott lakásépítés vagy lakásvásárlás az arra irányadó jogszabályi

rendelkezések szerint nem minõsül befejezettnek;

b) a munkáltatói kölcsöntartozás átterhelésével, továbbá azzal együtt az újabb, kiegészítõ munkáltatói kölcsön

támogatást másik lakásingatlan építéséhez vagy vásárlásához kérik.

184. § A vissza nem térítendõ juttatásban részesülõ személy – részben vagy egészben – tulajdonába kerülõ lakásra

a támogatás nyújtásától számított öt év idõtartamra a Honvédelmi Minisztérium javára elidegenítési és terhelési

tilalmat kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni.

185. § (1) A vissza nem térítendõ juttatás iránti kérelmet az e célra, valamint a munkáltatói kölcsönre rendszeresített „Lakáscélú

támogatás igénylõ lap”-on, a területi lakásgazdálkodási szerv lakhatástámogatási egységéhez lehet benyújtani

a kérelmezett támogatás vagy támogatások megjelölésével.

(2) Ha a vissza nem térítendõ juttatásra irányuló kérelem elbírálására már csak a jogosult szolgálati viszonyának

megszûnése után kerül sor, az egyéb feltételek megléte esetén az igényét teljesíteni kell, és intézkedni kell a juttatás

részére történõ folyósítására.

186. § A vissza nem térítendõ juttatás vonatkozásában a 179–185. §-ban megállapított feltételeken túl a munkáltatói kölcsön

feltételeire, igénylésére, felmondására és visszatérítésére vonatkozó szabályokat kell megfelelõen alkalmazni.
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XIII. FEJEZET

MUNKÁLTATÓI KÖLCSÖN

187. § (1) Munkáltatói kölcsön adható az igénylõnek:

a) a tulajdonába kerülõ lakás vásárlásához – kivéve az állami tulajdonban lévõ lakás megvásárlását –, cseréjéhez,

b) a tulajdonába kerülõ lakás építéséhez, ideértve az önálló lakást eredményezõ emeletráépítést és a nem lakás

céljára szolgáló helyiség lakássá történõ átalakítását, amennyiben annak legalább 50%-os készültségét igazolja,

c) lakástulajdona legalább egy lakószobával való bõvítéséhez, ha a lakás szobáinak száma nem éri el a lakáscélú

állami támogatásokról szóló külön jogszabályban megállapított méltányolható lakásigény alsó határát,

d) lakásnak további, egy önálló lakást eredményezõ mûszaki megosztásához, ha az így létrehozott lakás

a tulajdonába kerül,

e) lakás tulajdoni hányadának az öröklés útján létrejött tulajdonközösség megszüntetése céljából történõ

megvásárlásához,

f) lakástulajdonnak az a) és b) pontok szerinti megszerzéséhez igénybe vett lakáscélú pénzintézeti kölcsönbõl

fennálló tartozás összegének csökkentéséhez, kiegyenlítéséhez, amennyiben a kölcsönszerzõdés megkötésétõl

számított 10 év még nem telt el.

(2) Az (1) bekezdést kell alkalmazni akkor is, ha a kölcsönt igénylõ a lakásnak legalább 1/4-ed részben tulajdonosa.

188. § (1) A munkáltatói kölcsön összege a kölcsönszámítási alap 60%-a, de legfeljebb a 187. § (1) bekezdés

a) a)–b) és f) pontja szerinti esetekben a külön jogszabályban megállapított mindenkori köztisztviselõi illetményalap

110-szeres,

b) c)–e) pontjai szerinti esetekben a külön jogszabályban megállapított mindenkori köztisztviselõi illetményalap

70-szeres

összege lehet.

(2) Az önkormányzati tulajdonú lakás megvásárlásához az abban bent lakó részére nyújtott munkáltatói kölcsön

a kötelezõen fizetendõ vételárhányad összege, de legfeljebb a külön jogszabályban megállapított mindenkori

köztisztviselõi illetményalap 10-szeres összege lehet.

(3) Az (1) bekezdés, továbbá a 189. § szerint számított kölcsön összege növelhetõ:

a) 25%-kal, ha az együtt költözõ és tulajdonostárssá váló családtagok (hozzátartozók) közül 2 személy, 50%-kal, ha az

együtt költözõ és tulajdonostárssá váló családtagok (hozzátartozók) közül kettõnél több személy áll a honvédelmi

szervvel szolgálati, köztisztviselõi, közalkalmazotti vagy munkavállalói jogviszonyban, a támogatást együttesen

igénylik és külön-külön rendelkeznek a kölcsönnyújtás feltételeivel,

b) az igénylõ számára már elbírált munkáltatói kölcsön és az a) pont alapján számított összeg különbözete adható

munkáltatói kölcsönként az együtt költözõ, a 10. § (4) bekezdésben meghatározott hozzátartozó részére, ha

kölcsönigénylését külön vagy utólagosan nyújtja be.

(4) A kölcsönszámítási alap a 187. §-ban felsoroltak igazolt költségének vagy vételárának

a) az igénylõ vagy a házastársa (élettársa), valamint a vele együttköltözõ családtagja által bérelt lakás bérleti

szerzõdésének (jogcím nélküli használatának) a kölcsönigénylést megelõzõ öt éven belül történt

megszüntetéséért kapott pénzbeli térítéssel, továbbá

b) a természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet tulajdonában

lévõ lakáson az igénylõ vagy a házastársa (élettársa), saját háztartásában nevelt kiskorú gyermeke (örökbe

fogadott, mostoha és nevelt gyermeke), valamint a vele együttköltözõ családtagja javára fennálló haszonélvezeti

és egyéb használati jognak a kölcsönigénylést megelõzõ öt éven belül történt megszüntetéséért kapott pénzbeli

térítéssel, valamint

c) az igénylõ vagy a házastársa (élettársa), saját háztartásában nevelt kiskorú gyermeke (örökbe fogadott, mostoha

és nevelt gyermeke), valamint a vele együttköltözõ családtagja – beleértve a felsoroltak közös tulajdonát is –

tulajdonát képezõ lakás elidegenítésébõl származó tiszta bevétellel

csökkentett összege. A tulajdont eredményezõ lakáscsere esetén pedig a cserélni kívánt lakások szerzõdésben kikötött

értékének az igénylõt terhelõ különbözete.

(5) Az elidegenítésbõl származó tiszta bevételként kell számításba venni a kölcsönigénylést megelõzõ öt éven belül

értékesített lakásnak az azt terhelõ és visszafizetett önkormányzati, valamint munkáltatói támogatás, továbbá

kiegyenlített lakáscélú pénzintézeti kölcsön összegével csökkentett eladási árát.
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189. § A kölcsönszámítási alap összegével megegyezõ, de a 187. § (1) bekezdés a)–b) és f) pont szerinti esetekben legfeljebb

a külön jogszabályban megállapított mindenkori köztisztviselõi illetményalap 140-szeresének, c)–e) pont szerinti

esetekben 110-szeresének megfelelõ összegû munkáltatói kölcsön nyújtható a hivatásos katonának, ha

a) másik helyõrségbe (településre) a haderõ átalakításával vagy átszervezéssel összefüggésben került kinevezésre,

áthelyezésre, rendelkezési állományból más szervhez határozatlan idõtartamra vezénylésre, és

b) a kölcsönt a helyõrség változtatást követõ egy éven belül az új szolgálati helye szerinti településen lévõ

beköltözhetõ (használatbavételi engedéllyel rendelkezõ) lakás vásárlásához kéri, továbbá

c) a helyõrség változtatással összefüggésben az új szolgálati helye vonzáskörzetébe nem tartozó településrõl

költözik az ahhoz tartozó településre.

190. § (1) A 182. § (1) bekezdésben foglalt esetekben lakásvásárlás céljából, kompenzatív jelleggel munkáltatói kölcsön adható

az azt kérelmezõ részére, feltéve, hogy megfelel a kölcsönnyújtás e rendeletben foglalt egyéb feltételeinek.

(2) Az (1) bekezdés szerint nyújtott munkáltatói kölcsön legfeljebb a 188. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapítható

támogatás legmagasabb értékének 1,75-szerese lehet.

(3) A kompenzatív jellegû munkáltatói kölcsön a 182. §-ban foglalt kompenzatív jellegû vissza nem térítendõ juttatással

együttesen is igénybe vehetõ. Az együttesen nyújtott támogatások azonban ebben az esetben sem haladhatják meg

a kérelmezõ által vásárolt lakás vételárát.

191. § (1) A 188. § (1) és (2) bekezdés, valamint a 189. § alkalmazása során a köztisztviselõi illetményalapnak az igénylés

elbírálására jogosult szervhez történõ beérkezésekor hatályos összegét kell figyelembe venni.

(2) A munkáltatói kölcsön – a 188. § (2) bekezdés szerinti önkormányzati tulajdonú lakásvásárlás esete kivételével –

a lakhatási engedély kiadásának, illetve az adásvételi szerzõdés megkötésének évét követõ naptári év végéig adható,

ha az építkezés mûszakilag indokolt befejezõ munkálataihoz, vagy az adásvételi szerzõdésben kikötött vételárrészlet

kifizetéséhez szükséges.

192. § (1) A munkáltatói kölcsön kamatmentes, a folyósító pénzintézet által felszámított kezelési költség az igénylõt terheli.

(2) A munkáltatói kölcsön visszafizetésének idõtartama legfeljebb 25 év, a futamidõt azonban úgy kell megállapítani,

hogy a havi törlesztõrészlet 10 000 Ft-nál kevesebb nem lehet.

(3) A munkáltatói kölcsön visszafizetésének idõtartama alatt – indokolt esetben és kérelemre – a törlesztés legfeljebb

2 éves idõtartamra felfüggeszthetõ, ez esetben a futamidõ változatlanul hagyása mellett a tartozás havi törlesztõ

összegét kell megnövelni.

(4) A munkáltatói kölcsönbõl fennálló tartozás összegét elengedni – a 196–197. §-ban megállapított engedmények és

kedvezmények, valamint a Hjt. 126/B. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével – nem lehet.

193. § (1) Az özvegy, túlélõ élettárs és örökös az állomány hõsi halottá nyilvánított tagja részére nyújtott munkáltatói kölcsönbõl

fennálló tartozás elengedése iránti, a honvédelemért felelõs miniszternek címzett kérelmet a területi

lakásgazdálkodási szerv lakhatástámogatási egységénél nyújthatja be.

(2) A kérelemhez csatolni kell:

a) a házassági anyakönyvi kivonat, illetõleg az élettársi kapcsolatot hitelt érdemlõen igazoló okirat másolatát,

b) a jogerõs hagyatékátadó végzés másolatát.

(3) A kérelmet a területi lakásgazdálkodási szerv lakhatás-támogatási egysége a kölcsönbõl fennálló tartozás összegének

megjelölésével a központi lakásgazdálkodási szerv útján terjeszti elõ a honvédelemért felelõs miniszterhez.

(4) A miniszter döntésérõl a területi lakásgazdálkodási szerv lakhatástámogatási egysége útján értesíti a kérelmezõt.

Fizetési kötelezettségének – lakáscélra nyújtott hitel törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály alapján

elengedett részének minõsülõ – megszûnésérõl a területi lakásgazdálkodási szerv lakhatástámogatási egysége értesíti

a folyósító pénzintézetet, valamint a pénzügyi nyilvántartásokból (mérlegbõl) a tartozást kivezeti.

194. § (1) Munkáltatói kölcsön adható a honvédelmi szerv állományába tartozó személynek, ha

a) a 187. § (1) bekezdés a)–b) és d)–e) pontjai szerinti igénylés esetében õ maga, házastársa (élettársa), saját

háztartásában nevelt kiskorú gyermeke (örökbe fogadott, mostoha és nevelt gyermeke), valamint együtt költözõ

családtagja lakás tulajdonjogával, állandó használati jogával, haszonélvezeti jogával vagy önkormányzati,

továbbá állami tulajdonú lakás bérleti jogával nem rendelkezik, illetõleg a meglévõt az újabb lakás megszerzése

érdekében elidegeníti, állandó használati jogát, haszonélvezeti jogát, bérleti jogviszonyát megszünteti,
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b) a 187. § (1) bekezdés c) pontja szerinti igénylés esetében õ maga, házastársa (élettársa), saját háztartásában nevelt

kiskorú gyermeke (örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermeke), valamint együtt költözõ családtagja a bõvíteni

kívánt lakás kivételével más lakás tulajdonjogával, állandó használati jogával, haszonélvezeti jogával vagy bérleti

jogával nem rendelkezik, illetõleg a munkáltatói kölcsönre való igényjogosultság megszerzése érdekében a lakást

elidegeníti, állandó használati jogát, haszonélvezeti jogát, bérleti jogviszonyát megszünteti,

c) megfelel a személyi jövedelemadóról, valamint a lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályban

a méltányolható lakásigényre és építési költségre (vételárra) megállapított feltételeknek,

d) a kérelmezõ a kölcsönnel a szolgálati, illetõleg munkahelye szerinti településen vagy annak vonzáskörzetében

oldja meg a lakhatását,

e) az állományilletékes parancsnok (munkahelyi vezetõ), valamint az illetékes helyõrségi (budapesti keretgazda)

lakásbizottság a kérelem teljesítését javasolja,

f) a 187. § (1) bekezdés f) pont szerinti igénylés esetében õ maga, házastársa (élettársa), saját háztartásában nevelt

kiskorú gyermeke (örökbe fogadott, mostoha és nevelt gyermeke), valamint együtt költözõ családtagja

a lakáscélú pénzintézeti kölcsönnel megszerzett lakás kivételével más lakás tulajdonjogával, állandó használati

jogával, haszonélvezeti jogával vagy bérleti jogával nem rendelkezik, illetõleg a munkáltatói kölcsönre való

igényjogosultság megszerzése érdekében a lakást elidegeníti, állandó használati jogát, haszonélvezeti jogát,

bérleti jogviszonyát megszünteti,

g) a szerzõdéses tiszt, tiszthelyettes a szerzõdéses szolgálatban 5 évet már eltöltött, és összesen legalább 10 év

szolgálatot vállalt,

h) a honvédelmi szerv igénye szerint adóstársat vagy meghatározott számú kezest állít.

(2) Munkáltatói kölcsön nyújtható akkor is, ha az igénylõnek, házastársának (élettársának), saját háztartásában nevelt

kiskorú gyermekének (örökbe fogadott, mostoha és nevelt gyermekének), valamint a vele együtt költözõ

családtagjának

a) együttesen legfeljebb 50%-os tulajdoni hányada van egy olyan lakásban, amely tulajdonközösség

megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonukba, vagy

b) a tulajdonában lévõ lakás lebontását a települési önkormányzat jegyzõje elrendelte vagy engedélyezte, vagy

c) lakása az igénylés benyújtásától számított két évnél korábban öröklés vagy ajándékozás jogcímén

haszonélvezettel terhelten került a tulajdonába, és a haszonélvezõ a lakásban lakik.

(3) Az (1) bekezdés e) pontját nem kell alkalmazni, ha az igénylõ a szolgálat felsõ korhatárát 5 éven belül eléri, illetve

szolgálati (baleseti, rokkantsági) nyugállományba helyezése folyamatban van feltéve, hogy a munkáltatói kölcsön

felhasználásával a végleges letelepedéséhez szükséges lakásigényét kívánja megoldani.

(4) Ha a jogosult munkáltatói kölcsönre vonatkozó igénylésének elbírálására vagy a kölcsön összegének folyósítására

a nyugállományba helyezés megtörténte után kerül sor, az egyéb feltételek megléte esetén az igényt érdemben el kell

bírálni, és intézkedni kell a kölcsönnek a jogosult részére történõ folyósítására.

195. § Nem adható munkáltatói kölcsön annak, aki

a) a részére korábban adott munkáltatói kölcsönt határidõre nem fizette vissza, és arra új határidõs kötelezettséget

sem vállal,

b) a támogatással nem a saját lakáshelyzetét kívánja rendezni,

c) HM rendelkezésû lakását megvásárolta, és annak vételárát még nem egyenlítette ki,

d) a 194. § (1) bekezdésben meghatározott feltételekkel nem rendelkezik, illetve azokat nem vállalja,

e) a hivatásos tiszti állomány tagja, és szolgálati nyugállományba helyezésére

ea) a szolgálati viszonyának a Hjt. 56. § b), e) és f) pontjai, továbbá a Hjt. 62. § (1) bekezdés d), e), g), h) és

i) pontjai szerint, továbbá

eb) az általa kezdeményezett közös megegyezéssel, valamint – az egészségi, pszichikai ok kivételével –

alkalmatlanság, vagy méltatlanná válás miatt felmentéssel történõ megszûnésével egyidejûleg

kerül sor,

f) korábban – beleértve a kiegészítést is – legalább két alkalommal munkáltatói kölcsön támogatásban részesült,

g) az újabb igénylés benyújtását megelõzõ 5 éven belül munkáltatói kölcsön egyösszegû visszafizetése során

kedvezményben részesült,

h) a 187. § (1) bekezdés e) pont kivételével a Polgári Törvénykönyvrõl szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti

közeli hozzátartozója vagy hozzátartozója lakásának megvásárlásához kéri a munkáltató támogatását,
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i) lakástulajdonát gazdasági társaság tagja által a társaság részére vagyoni hozzájárulásként szolgáltatja, vagy azt

ilyen céllal értékesítette, továbbá ha azt üzleti céllal mûködteti. Minderrõl az igénylõ nyilatkozni köteles.

196. § (1) A munkáltatói kölcsön támogatásban részesült személyt a honvédelmi szervnél folyamatosan eltöltött hivatásos vagy

szerzõdéses szolgálati, köztisztviselõi, közalkalmazotti, továbbá munkavállalói jogviszonyának idõtartama alapján

– a (8) bekezdésben foglalt kivétellel – a tartozására

a) 5 év után 25 000 Ft,

b) 10 év után további 50 000 Ft,

c) 15 év után további 75 000 Ft,

d) 20 év után további 100 000 Ft,

e) 25 év után további 150 000 Ft,

összesen legfeljebb 400 000 Ft – lakáscélra nyújtott hitel törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály alapján

elengedett részének minõsülõ – engedmény illeti meg.

(2) Az engedmény a még fennálló tartozás összegét nem haladhatja meg.

(3) A honvédelmi szervnél jogviszonyban eltöltött idejük alapján a közös kölcsöntámogatásban részesült személyeket az

engedmény külön-külön is megilleti.

(4) Az engedményre való jogosultság megállapításakor a honvédelmi szervnél különbözõ közszolgálati (szolgálati,

köztisztviselõi, közalkalmazotti és munkavállalói) jogviszonyokban megszakítás nélkül (folyamatosan) eltöltött

idõtartamot egybe kell számítani.

(5) A munkáltatói kölcsön folyósításakor a támogatásban részesült személy tartozását a már figyelembe vehetõ,

ténylegesen betöltött idõnek megfelelõ összegû engedménnyel csökkenteni kell.

(6) Az engedményre jogosító szolgálati idõ elérésérõl az állományilletékes személyügyi szerv értesíti a területi

lakásgazdálkodási szerv lakhatás-támogatási egységét. A területi lakásgazdálkodási szerv lakhatás-támogatási

egysége a személyügyi értesítés kézhezvételét követõen a folyósító pénzintézetnél intézkedik az engedmény

jóváírására oly módon, hogy a havi törlesztõ összeg változatlanul hagyása mellett a törlesztés idõtartama változik meg.

(7) Ismételt munkáltatói kölcsön adása esetén a megállapítható engedmény összegébõl le kell vonni a korábban már

jóváírt engedmény összegét. Ha az újabb kölcsön összege az adható engedménynél kevesebb, az engedmény a két

kölcsön együttes összegébõl írható jóvá.

(8) Nem illeti meg engedmény azt a személyt, aki a honvédelmi szervtõl vissza nem térítendõ juttatásban is részesült.

197. § (1) A folyósítástól számított öt év elteltével a tartozás egyösszegû, határidõ elõtti kiegyenlítése esetén a munkáltatói

kölcsönben részesült személyt a (2) bekezdés szerinti – lakáscélra nyújtott hitel törvény felhatalmazása alapján kiadott

jogszabály alapján elengedett részének minõsülõ – kedvezmény illeti meg.

(2) A kedvezmény mértéke a kölcsönbõl fennálló tartozás

a) 25%-a, ha a futamidõbõl 20 év vagy annál több van hátra,

b) 20%-a, ha a futamidõbõl 15 évnél több, de 20 évnél kevesebb van hátra,

c) 15%-a, ha a futamidõbõl 5 évnél több, de 15 évnél kevesebb van hátra.

(3) Az egyösszegû visszafizetési szándékot a kedvezményezettnek a területi lakásgazdálkodási szerv lakhatástámogatási

egységével kell írásban közölnie. A területi lakásgazdálkodási szerv lakhatás-támogatási egysége a szándéknyilatkozat

kézhezvételétõl számított 15 napon belül az adós részére a kedvezmény (2) bekezdés szerinti mértékérõl igazolást

állít ki.

(4) A honvédelmi szerv állományába tartozó, fegyelmi vagy büntetõ eljárás hatálya alatt álló személy részére az igazolás

csak akkor állítható ki, ha az eljárás a jogviszony megszûnése vagy megszüntetése nélkül fejezõdik be. A hivatásos

katona esetében e rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a jogviszony megszûnésével egyidejûleg szolgálati

nyugállományba helyezik.

(5) Amennyiben a kedvezményezett a kölcsönbõl fennálló tartozását szándékának elõzetes közlése nélkül, egy összegben

visszafizeti, a (2) bekezdés szerinti kedvezmény utólag nem érvényesíthetõ, illetõleg annak összege nem téríthetõ

vissza.

198. § (1) A munkáltatói kölcsön iránti kérelmet – rendszeresített formanyomtatványon – az állományilletékes parancsnokhoz

(munkahelyi vezetõhöz) kell benyújtani, aki azt javaslatával ellátva a helyõrségi (budapesti keretgazda) lakásbizottság

útján továbbítja érdemi elbírálásra a területi lakásgazdálkodási szerv lakhatástámogatási egységéhez.
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(2) A kérelemhez csatolni kell

a) az elbírálás szempontjából lényeges tényeket és a kölcsön célját hitelesen igazoló iratokat, így különösen az

adásvételi szerzõdést vagy elõszerzõdést, jogerõs hatósági engedélyt, költségvetést, ingatlan-nyilvántartási

okiratot,

b) a kinevezési, áthelyezési, más szervhez határozatlan idõtartamra történt vezénylési parancs (határozat,

munkaszerzõdés) másolatát, valamint

c) a 194. § (3) bekezdés szerinti igénylõ kivételével az állományilletékes parancsnok (munkahelyi vezetõ) igazolását

arról, hogy a tervezett lakásépítés (lakásvásárlás) a szolgálati hely szerinti településen vagy annak

vonzáskörzetében valósul meg, vagy

d) a 189. § szerinti kölcsönigénylés esetében az állományilletékes parancsnok igazolását arról, hogy a tervezett

lakásépítés (lakásvásárlás) az új szolgálati hely szerinti vonzáskörzetben valósul meg.

199. § (1) A lakáscélú támogatás iránt benyújtott kérelmeket a területi lakásgazdálkodási szerv lakhatástámogatási egysége

a beérkezést követõ 15 napon belül nyilvántartásba veszi, és azokat az igénylõket, akiknek a kérelme nem szorul

hiánypótlásra, a beérkezés sorrendjében a (2)–(3) bekezdés szerinti kategóriákba sorolja.

(2) I. kategóriába kell sorolni azt, aki

a) korábban munkáltatói kölcsönben vagy vissza nem térítendõ juttatásban nem részesült, illetõleg akinek

házastársa (élettársa) sem részesült – a házastársi (élettársi) kapcsolat fennállása alatt – e támogatásokban,

b) korábban HM rendelkezésû lakást nem vásárolt meg, és a vásárláshoz más személy javára sem járult hozzá,

c) határozatlan idõtartamra vagy a 30. § (1) bekezdés szerinti feltétel bekövetkezéséig bérelt HM rendelkezésû lakást

ad vissza, és

a szolgálati (munka-) helye vonzáskörzetében saját tulajdonú lakással nem rendelkezik, továbbá a házastársa

(élettársa), saját háztartásban nevelt kiskorú gyermeke (örökbe fogadott, mostoha vagy nevelt gyermeke)

tulajdonában – beleértve a felsoroltak közös tulajdonát is – sem rendelkezik ilyen lakással.

(3) II. kategóriába kell sorolni az I. kategóriába nem sorolható lakáscélú támogatási igényeket.

(4) A beérkezett igényeket az arra jogosult szerv a besorolási kategóriákon belül a besorolás sorrendjében,

a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet függvényében teljesíti.

(5) A tárgyévben rendelkezésre álló pénzügyi források, beleértve a várható bevételek 65%-át – a (6) bekezdés alkalmazása

esetén a pénzügyi források miniszteri döntés szerinti mértékkel csökkentett részét – az I. kategóriába sorolt kérelmek

teljesítésére kell felhasználni.

(6) A tárgyévben rendelkezésre álló pénzügyi fedezet legfeljebb 25%-át a HM Központi Lakásbizottság javaslatára

a honvédelemért felelõs miniszter egyes helyõrségeket érintõ, a honvédség átalakításával vagy más központi

lakásgazdálkodási feladat megvalósításával összefüggõ lakáscélú támogatásra elkülönítheti.

(7) A (6) bekezdés szerinti feladatra rendelkezésre álló pénzügyi fedezet felhasználása során a (2)–(4) bekezdésben

megállapított kategóriákba sorolástól, továbbá sorrendiségtõl való eltérésrõl és annak módjáról a HM központi

lakásgazdálkodási szerv vezetõje dönt.

(8) Az okirati hiányosság miatt érdemben el nem bírálható igénylést benyújtó személyt a területi lakásgazdálkodási szerv

lakhatás-támogatási egysége a beérkezést követõ 30 napon belül hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlásra nyitva álló

határidõ legfeljebb 6 hónap lehet, amely indokolt esetben, kérelemre egy alkalommal újabb 6 hónappal

meghosszabbítható.

(9) Amennyiben a kérelmezõ a hiánypótlási kötelezettségét teljesítette, az igénylés a teljesítés idõpontjával sorolható

a (2)–(3) bekezdés szerinti kategóriába. Amennyiben a hiánypótlásra nyitva álló határidõ eredménytelenül telt el, az

igénylést el kell utasítani.

200. § Vissza kell vonni a munkáltatói kölcsönt attól, aki felhasználását a pénzintézethez történt átutalástól számított

6 hónapon belül nem kezdte meg.

201. § (1) Fel kell mondani a munkáltatói kölcsönt és vissza kell vonni a már jóváírt engedményt, ha a kedvezményezett

a) hivatásos vagy szerzõdéses katonai szolgálati viszonya, köztisztviselõi, közalkalmazotti vagy munkavállalói

jogviszonya a létesítéstõl számított tíz éven belül közös megegyezéssel,

b) hivatásos vagy szerzõdéses katonai szolgálati viszonya lemondás címén,

c) hivatásos vagy szerzõdéses katonai szolgálati viszonya – az egészségi és pszichikai ok kivételével –

alkalmatlanság, továbbá méltatlanná válás miatt felmentéssel,
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d) hivatásos vagy szerzõdéses katonai szolgálati viszonya fegyelmi vagy büntetõeljárás keretében kiszabott

szolgálati viszony megszüntetése vagy lefokozás címén,

e) hivatásos vagy szerzõdéses katonai szolgálati viszonya jogszabályban elõírt képzési kötelezettség önhibából

történõ nemteljesítése, továbbá összeférhetetlenség megszüntetésének elmulasztása, valamint eskü letételének

megtagadása, magyar állampolgárság elvesztése, más állam állampolgárságának a megszerzése, és

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség szándékos elmulasztása miatt a törvény erejénél fogva,

f) köztisztviselõi vagy közalkalmazotti jogviszonya lemondás címén,

g) köztisztviselõi vagy közalkalmazotti jogviszonya – az egészségügyi ok kivételével – alkalmatlanná válás miatt

felmentéssel,

h) köztisztviselõi jogviszonya hivatalvesztéssel, közalkalmazotti jogviszonya elbocsátással,

i) köztisztviselõi jogviszonya összeférhetetlenség megszüntetésének elmulasztása, továbbá vagyonnyilatkozat

megtételének szándékos elmulasztása miatt a törvény erejénél fogva,

j) munkaviszonya a munkavállalói képességével, munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefüggõ okból

a munkáltató rendes vagy rendkívüli felmondásával

szûnt meg. Hivatásos katona esetében az a)–e) pontokat nem kell alkalmazni, ha a szolgálati viszony megszûnésével

egyidejûleg nyugállományba helyezték.

(2) Fel kell mondani a munkáltatói kölcsönt és vissza kell vonni a már jóváírt engedményt, ha a kedvezményezett

a) a kölcsönt nem a saját lakhatása megoldására fordította, vagy azzal más módon visszaélt,

b) kérelmében azért közölt valótlan adatot, vagy valós adatot, körülményt azért hallgatott el, hogy azzal jogtalan

vagyoni elõnyre tegyen szert,

c) az építkezés befejezését a kölcsönkérelmében vállalt idõpontig, de legkésõbb a támogatás folyósításától

számított két éven belül használatbavételi (lakhatási) engedéllyel, az önkormányzati lakás megvásárlását

a támogatás folyósításától számított hat hónapon belül érvényes adásvételi szerzõdéssel nem igazolta,

d) a kölcsön megfizetésével késedelembe esik, és a felszólításban megjelölt határidõig sem tesz eleget a hátralékos

részletfizetési kötelezettségének,

e) a lakáscélú pénzintézeti kölcsönbõl fennálló tartozás csökkentéséhez, kiegyenlítéséhez nyújtott munkáltatói

kölcsön felhasználását a támogatási megállapodás megkötésétõl számított három hónapon belül pénzintézeti

igazolás bemutatásával nem igazolja,

f) lakásvásárlás esetén a támogatási szerzõdés megkötésétõl számított három hónapon belül, lakásépítés esetén

a használatbavételi engedély megküldésével egyidejûleg nem igazolja, hogy a támogatással megszerzett

lakóingatlan vonatkozásában a külön jogszabályban foglalt lakcím-bejelentési kötelezettségét teljesítette, és

nem igazolja azt, hogy az attól eltérõen bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyrõl történõ napi munkába járáshoz

vagy az arra történõ hétvégi hazautazáshoz a honvédelmi szervtõl utazási költségtérítésben nem részesül,

g) egyéb, jogszabályban vagy a lakáscélú támogatási megállapodásban elõírt lényeges kötelezettségének nem tesz

eleget.

(3) A (2) bekezdés c) pontjában megállapított határidõ az eltelte elõtt benyújtott kérelemre – indokolt esetben – építés

esetén egy évvel, vásárlás esetén három hónappal hosszabbítható meg.

(4) A kölcsönt írásban kell felmondani és errõl a folyósító pénzintézetet is értesíteni kell.

202. § (1) A 201. § (1) és (2) bekezdés szerinti esetekben a jóváírt engedménnyel megnövelt, még vissza nem térített kölcsönt az

adós egy összegben köteles visszafizetni.

(2) A felmondott kölcsön késedelmes megfizetése esetén a kölcsönadós a tartozás teljes összege után a törvényes

kamatot köteles megfizetni.

203. § A pénzügyi fedezet hiányában nem teljesíthetõ, a vissza nem térítendõ juttatásra vagy a munkáltatói kölcsönre

irányuló igényeket az érdemi elbírálás mellett folyamatosan nyilvántartásba kell venni és arról, valamint a teljesítés

várható idejérõl a kérelmezõt írásban értesíteni kell.

204. § Ha a munkáltatói jogkör gyakorlója a kölcsön folyósításától számított 10 éven belül a hivatásos és szerzõdéses katona,

valamint a köztisztviselõ és a közalkalmazott nem honvédelmi szervhez történõ áthelyezésében, továbbá

e jogviszonyok és a munkavállaló munkaviszonyának közös megegyezéssel történõ megszüntetésében állapodik

meg, egyidejûleg köteles a területi lakásgazdálkodási szerv lakhatás-támogatási egységét a megállapodás

megküldésével értesíteni.

48002 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 194. szám



205. § Ha a támogatásban részesített személy szolgálati, köztisztviselõi, közalkalmazotti vagy munkavállalói jogviszonya

a kölcsön teljes kiegyenlítése elõtt megszûnt, az új munkáltatója a még ki nem egyenlített teljes kölcsöntartozást

átvállalhatja. Ebben az esetben a 201. § (1) bekezdés a), b) és f) pontjaiban, továbbá a 202. §-ban meghatározottakat

nem lehet alkalmazni.

206. § (1) A támogatásban részesülõ személy tulajdonában lévõ, vagy tulajdonába kerülõ lakásra a kölcsönt folyósító

pénzintézettel a tartozás erejéig és fennállásának tartamára – meglévõ tulajdon esetén külön megállapodás alapján –

a HM javára jelzálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba.

(2) A területi lakásgazdálkodási szerv lakhatástámogatási egysége hozzájárulhat az olyan, lakáscélú támogatással

megszerzett lakóingatlan további megterheléséhez, amelyen a HM javára jelzálogjog, valamint elidegenítési és

terhelési tilalom áll fent. Követelés biztosítékának a Honvédelmi Minisztériumot megelõzõ ranghelyen történõ

ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez hozzájárulni csak akkor lehet, ha azt jogszabály kifejezetten elrendeli. Nem

adható hozzájárulás, ha a bejegyezni kívánt újabb teher nem lakáscélú támogatásnyújtás biztosítékául szolgálna, vagy

a lakóingatlanra bejegyzett és bejegyezni kívánt terhek együttes összege meghaladná az aktuális forgalmi érték

70%-át.

(3) A jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt a lakást csak a kölcsönt nyújtó honvédelmi

szerv hozzájárulásával lehet elidegeníteni. A hozzájárulás akkor adható meg, ha

a) az elidegenítés olyan, a honvédelmi szervvel szolgálati, köztisztviselõi, közalkalmazotti vagy munkavállalói

jogviszonyban álló személy részére történik, aki a teljes kölcsöntartozást átvállalja és esetében a munkáltatói

kölcsön nyújtásának e rendelet szerinti feltételei fennállnak;

b) a támogatásban részesített személy vállalja, hogy az elidegenítéssel egyidejûleg a kölcsöntartozás teljes összegét

visszafizeti;

c) a támogatásban részesített személy a támogatással létesített lakást elidegeníti, és a kölcsönnyújtást követõen

tulajdonába került másik lakásra a munkáltatói kölcsön alapján a HM jelzálogjog, valamint elidegenítési és

terhelési tilalom átjegyezhetõ.

(4) A (3) bekezdés a) pontja esetén a kölcsöntartozást átvállaló személyt a honvédelmi szervnél eltöltött ideje alapján az

engedmény megilleti.

(5) A (3) bekezdés c) pontját kell alkalmazni akkor is, ha a támogatásban részesített személy a kölcsönnyújtást követõen

tulajdonába került olyan ingatlanra kéri a HM jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom átjegyzését,

amelyen lakást épít.

(6) Az (1) bekezdés szerinti jelzálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat akkor kell töröltetni, ha

a kedvezményezett a 196. § (1) bekezdés szerinti engedménnyel csökkentett kölcsöntartozását kiegyenlítette.

207. § (1) A házassági vagyonközösség megszüntetése során a munkáltatói kölcsöntartozás megtérítését a lakásban maradó

volt házastárs – változatlan törlesztési feltételek mellett – átvállalhatja. Ez esetben a volt házastársat engedmény nem

illeti meg.

(2) Ha a lakásban maradó és a kölcsöntartozást átvállaló volt házastárs is rendelkezik a kölcsönnyújtás e rendelet szerinti

feltételeivel, az engedmény megilleti.

208. § A kölcsöntámogatásban együttesen részesített hozzátartozókat úgy kell tekinteni, mintha a kölcsönt egymás között

egyenlõ arányban kapták volna, de a visszafizetéséért egyetemleges felelõsséggel tartoznak.

209. § (1) A kölcsöntámogatásban részesült személy halála esetén a túlélõ házastárs, illetve az örökösök a kölcsöntartozást

változatlan feltételek mellett fizethetik vissza.

(2) Ha a lakásban életvitelszerûen bent lakó, illetve oda ilyen céllal beköltözõ túlélõ házastárs vagy örökös a honvédelmi

szervvel szolgálati, köztisztviselõi, közalkalmazotti vagy munkaviszonyban áll, õt a reá átszállt tartozásra a szolgálati

(munkajogi) jogviszonyban töltött idõtartam szerint soron következõ engedmény megilleti, amennyiben

a) korábban a honvédelmi szervtõl munkáltatói kölcsönt nem kapott, és

b) HM rendelkezésû vagy önkormányzati lakás bérletével nem rendelkezik, továbbá

c) HM rendelkezésû vagy önkormányzati lakást bentlakóként a maga vagy más személy részére nem vásárolt meg.

(3) A túlélõ házastársat vagy örököst megilletõ engedményt a 196. § (1) bekezdésben meghatározott idõtartam(ok)

letöltésekor kell a tartozásból jóváírni.
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XIV. FEJEZET

LAKÁSFENNTARTÁSI HOZZÁJÁRULÁSOK

210. § (1) A hivatásos katonát, továbbá azt a szerzõdéses katonát, aki a szerzõdéses szolgálatban 5 évet már eltöltött, és összesen

legalább 10 év szerzõdéses szolgálatot vállalt, a lakóhelye szerinti lakása fenntartási kiadásainak mérséklése

érdekében – kérelemre – lakásfenntartási hozzájárulás címén lakbértámogatás, valamint lakásüzemeltetési

hozzájárulás illeti meg.

(2) A lakásfenntartási hozzájárulásokat havonta, az illetménnyel egyidejûleg kell az arra jogosult részére kifizetni.

211. § (1) Lakbértámogatás az arra jogosult, szolgálati érdekbõl áthelyezett hivatásos és szerzõdéses tiszt, tiszthelyettes részére

akkor állapítható meg, ha

a) önkormányzati tulajdonú lakásban bérlõként (bérlõtársként), a bérlõ házastársaként, továbbá az 5. § (1) bekezdés

c) pontja szerinti feltételeknek megfelelõ élettársaként lakik, és

b) a lakás helyi önkormányzat által megállapított lakbérének a mértéke (forint/m2) meghaladja az azonos

komfortfokozatú lakásra a 69. § (1) bekezdésben meghatározott lakbér mértékét.

(2) A lakbértámogatásra való jogosultság szempontjából szolgálati érdekû áthelyezésnek minõsül:

a) a Hjt. 52. §-a szerinti vezénylés kivételével a korábbi beosztásétól eltérõ helyõrségben lévõ szolgálati beosztásba

helyezés,

b) a Hjt. 46. §-a szerint más szervhez történt vezénylés,

c) az ugyanazon helyõrségben (szolgálati helyen) lévõ más beosztásba helyezés, továbbá

d) az elsõ beosztásba kinevezés.

(3) Nem kaphat lakbértámogatást, aki

a) a szolgálati helye szerinti településen a 10. §-ban megállapított jogos lakásigény mértéke alsó határának

megfelelõ, beköltözhetõ, saját tulajdonú lakással rendelkezik, vagy a házastársa (élettársa), továbbá a saját

háztartásában nevelt kiskorú gyermeke (örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermeke) tulajdonában – beleértve

a felsoroltak közös tulajdonát is – van ilyen lakás,

b) a szolgálati helye szerinti településen másik – állami vagy önkormányzati tulajdonú – lakás bérleti jogával

rendelkezik, vagy házastársa (élettársa) rendelkezik e joggal.

(4) A lakbértámogatás mértéke a lakás tényleges – a bérbeadó által kikötött – lakbérének és a 81. § (1) bekezdés szerint

kiszámított lakbérnek a különbözete, de nem haladhatja meg az (5) bekezdésben meghatározott mértékét.

(5) Amennyiben a jogosult esetében a 10. § (1) és (4) bekezdés szerinti jogos lakásigény mérték alsó határa

a) 1 lakószoba, a lakbértámogatás összege a 12 000 Ft-ot,

b) 1,5 lakószoba, a lakbértámogatás összege a 15 000 Ft-ot,

c) 2 lakószoba, a lakbértámogatás összege a 18 000 Ft-ot,

d) 2,5 lakószoba, a lakbértámogatás összege a 21 000 Ft-ot,

e) 3 lakószoba, a lakbértámogatás összege a 24 000 Ft,

f) 3,5 lakószoba, a lakbértámogatás összege a 27 000 Ft-ot,

g) 4 lakószoba, a lakbértámogatás összege a 30 000 Ft-ot,

h) 4,5 vagy annál több lakószoba, a lakbértámogatás összege a 33 000 Ft-ot

nem haladhatja meg.

(6) A lakbértámogatás iránti kérelmet a lakásbérleti szerzõdés csatolásával az illetékes helyi lakásgazdálkodási szervhez

lehet benyújtani. A helyi lakásgazdálkodási szerv a kérelmet érdemben megvizsgálja, és az (1) bekezdésben

megállapított feltételek fennállása esetén a (4)–(5) bekezdés szerint megállapított lakbértámogatás összegének

közlésével megküldi a folyósító szervnek.

(7) A lakbértámogatásra való jogosultság a kérelem benyújtásának idõpontját megelõzõ hatállyal nem állapítható meg,

illetõleg nem igazolható. A lakbértámogatás folyósítása számla leadása ellenében történik.

212. § (1) Lakásüzemeltetési hozzájárulás az arra jogosult hivatásos és szerzõdéses katona részére akkor állapítható meg, ha

a 10. § (1) bekezdésben meghatározott igény mértékét legfeljebb egy lakószobával meghaladó nagyságú

a) HM rendelkezése alatt lévõ állami és önkormányzati, továbbá egyéb önkormányzati lakásban bérlõként

(bérlõtársként) vagy a bérlõ házastársaként, illetve az 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti feltételeknek megfelelõ

élettársaként,
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b) magántulajdonú lakásban tulajdonosként (tulajdonostársként), a tulajdonos házastársaként vagy – az 5. §

(1) bekezdés c) pontja szerinti feltételeknek megfelelõ – élettársaként, továbbá közös háztartásban eltartott

tulajdonos szülõjeként (nevelõ és örökbe fogadó szülõjeként)

lakik, és a (2) bekezdés szerinti szolgáltatási díjak egy hónapra számított összege a Hjt. 106. § (1) bekezdés szerinti

illetménye bruttó összegének 15%-át meghaladja.

(2) A lakásüzemeltetési hozzájárulás szempontjából a fûtési és melegvíz-ellátási díj, illetve költség, valamint a víz- és

szennyvíz- (csatornahasználati) díj (e § alkalmazásában együtt: szolgáltatási díj) elõzõ évi – általános forgalmi adót is

tartalmazó – összege vehetõ figyelembe.

(3) A lakásüzemeltetési hozzájárulás mértéke a (2) bekezdés szerinti éves szolgáltatási díjösszeg 1/12-ed részének

a) 75%-a, ha a szolgáltatási díj a havi illetmény 30%-át,

b) 50%-a, ha a szolgáltatási díj a havi illetmény 20%-át,

c) 25%-a, ha a szolgáltatási díj a havi illetmény 15%-át

meghaladja.

(4) Amennyiben egy lakásban több arra jogosult személy lakik, a lakásüzemeltetési hozzájárulás csak egy személy részére

állapítható meg.

(5) Az állomány illetményben nem, de gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben vagy ápolási díjban

részesülõ tagja esetében a lakásüzemeltetési hozzájárulásra való jogosultság megállapítása során illetménynek a díj,

illetõleg segély összegét kell tekinteni.

Albérletidíj-hozzájárulás

213. § (1) E rendelet alkalmazásában albérleti díj a honvédelmi szerv állományába tartozó hivatásos, valamint a (2) bekezdés

szerinti feltételnek megfelelõ szerzõdéses szolgálati viszonyban álló tiszt, tiszthelyettes helyett viselt (átvállalt)

albérleti (szállás) díj vagy lízingdíj.

(2) A 211. § (2) bekezdés szerint, szolgálati érdekbõl áthelyezett hivatásos, továbbá öt év szolgálatot már eltöltött és

összesen legalább tíz év szolgálatot vállalt szerzõdéses tisztet, tiszthelyettest – a Hjt. 52. §-a szerinti vezénylés esetét

kivéve – a szolgálati helye szerinti településen vagy annak vonzáskörzetében kérelmére albérleti díj hozzájárulás illeti

meg, ha szálló férõhelyen történõ elhelyezése nem lehetséges.

(3) A szállóférõhelyen történõ elhelyezés lehetõségének kizárásáról – helyhiány vagy a kérelmezõ egyéni és családi

körülményeinek vizsgálata alapján – az állományilletékes parancsnok dönt. Nem kell vizsgálni az elhelyezés

lehetõségét abban az esetben, ha házastársi (élettársi) kapcsolatban élõ vagy háztartásában kiskorú gyermekének

(ideértve a mostoha, nevelt, örökbe fogadott gyermekét is) eltartásáról gondoskodó igénylõ lakáslízinghez kéri az

albérletidíj-hozzájárulást.

214. § (1) Nem kaphat albérletidíj-hozzájárulást, aki

a) a honvédelmi szervtõl vissza nem térítendõ juttatásban részesült;

b) a honvédelmi szervtõl munkáltatói kölcsönt kapott;

c) a szolgálati helye szerinti településen vagy annak vonzáskörzetében a 10. §-ban megállapított jogos igényének

megfelelõ, beköltözhetõ lakás van a tulajdonában vagy a haszonélvezetében, vagy ha a házastársa, élettársa,

továbbá a saját háztartásában nevelt kiskorú gyermeke (örökbe fogadott, mostoha vagy nevelt gyermeke)

tulajdonában, haszonélvezetében – beleértve a felsoroltak közös tulajdonát, haszonélvezetét is – van ilyen lakás;

d) a szolgálati helye szerinti vonzáskörzetben állami vagy önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogával rendelkezik,

vagy házastársa (élettársa) rendelkezik e joggal;

e) az általa önállóan vagy a házastársával (élettársával) együttesen bérelt állami vagy önkormányzati tulajdonú

lakást a maga vagy más személy részére megvásárolta, illetve a lakás megvásárlásához más személy javára

hozzájárult;

f) házastársa (élettársa) – a házasság vagy az élettársi kapcsolat fennállása alatt – állami vagy önkormányzati

tulajdonú bérlakást elõvásárlási vagy vételi jog jogosultjaként a maga vagy más személy részére megvásárolt,

illetve a lakás megvásárlásához más személy javára hozzájárult;

g) a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy hozzátartozója lakásának – vagy lakása egy részének – bérletéhez,

lízingeléséhez kéri a hozzájárulást;

h) azt a saját vagy a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója által korábban elidegenített lakás – vagy lakás egy részének –

bérletéhez, lízingeléséhez kéri;
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i) azt a saját vagy a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója tulajdonában lévõ gazdasági társaság, egyéni cég vagy

vállalkozás lakásának – vagy lakása egy részének – bérletéhez, lízingeléséhez kéri.

(2) Az (1) bekezdés b) és e)–f) pontjait nem kell alkalmazni azon helyõrség vonatkozásában, ahová a hivatásos vagy

szerzõdéses katona helyõrség- (település-) és lakóhely-változtatással is járó másik beosztásba kinevezésére,

áthelyezésére, rendelkezési állományból más szervhez határozatlan idõtartamra történt vezénylésére a haderõ

átalakításával vagy átszervezéssel összefüggésben, a szolgálat érdekében került sor, és a munkáltatói kölcsönnyújtás

vagy a lakásvásárlás azt megelõzõen történt.

215. § (1) A hozzájárulás szempontjából albérletnek kell tekinteni:

a) a magán-, állami, továbbá önkormányzati tulajdonú lakás egy részének bérletét;

b) a magántulajdonú lakás bérletét;

c) a szállodai vagy szállodai jellegû szobabérletet;

d) lakásnak lízingbe adására jogosult gazdasági társaságtól való lízingjét.

(2) A hozzájárulás mértéke a szerzõdéssel és számlával, illetõleg az (1) bekezdés c) pontja esetében a számlával igazolt,

rezsiköltséget nem tartalmazó albérleti vagy bérleti díj, de legfeljebb a jogosult a 10. § (1) és (4) bekezdései alapján

megállapítható jogos lakásigény mértékének alsó határával megegyezõ szobaszámú lakásra a (3)–(5) bekezdés szerint

számított összeg.

(3) Amennyiben a jogosult esetében a 10. § (1) és (4) bekezdés szerinti jogos lakásigény mérték alsó határa

a) 1 lakószoba, a hozzájárulás mértéke a köztisztviselõi illetményalap 1,4-szeresét,

b) 1,5 lakószoba, a hozzájárulás mértéke a köztisztviselõi illetményalap 1,75-szorosát,

c) 2 lakószoba, a hozzájárulás mértéke a köztisztviselõi illetményalap 2,1-szeresét,

d) 2,5 lakószoba, a hozzájárulás mértéke a köztisztviselõi illetményalap 2,45-szorosát,

e) 3 lakószoba, a hozzájárulás mértéke a köztisztviselõi illetményalap 2,8-szeresét,

f) 3,5 lakószoba, a hozzájárulás mértéke a köztisztviselõi illetményalap 3,15-szorosát,

g) 4 lakószoba, a hozzájárulás mértéke a köztisztviselõi illetményalap 3,5-szeresét,

h) 4,5 vagy annál több lakószoba, a hozzájárulás mértéke a köztisztviselõi illetményalap 3,85-szorosát

nem haladhatja meg.

(4) Az albérleti díj hozzájárulás (3) bekezdés szerint számított összegét annak további 10–10%-ával meg kell növelni, ha

a) a 10. § (1) és (4) bekezdés szerinti jogos lakásigény mérték megállapításánál figyelembe vehetõ családtagjaival

együtt költözõ jogosult által a szolgálati helye szerinti településen bérelt, lízingelt lakás Budapesten vagy annak

e rendelet szerinti vonzáskörzetében lévõ helyõrségi településen vagy megyei jogú városban van;

b) az új szolgálati helye szerinti településen bérelt, lízingelt lakásba a 10. § (1) és (4) bekezdés szerinti jogos

lakásigény mérték megállapításánál figyelembe vehetõ családtagjaival együtt költözõ jogosult

helyõrségváltással együtt járó kinevezése, áthelyezése, rendelkezési állományból más szervhez határozatlan

idõtartamra szóló vezénylése nem saját kérelemre történt;

c) a jogosult helyõrségváltással együtt járó kinevezése, áthelyezése, rendelkezési állományból más szervhez

határozatlan idõtartamra szóló vezénylése nem saját kérelemre történt.

(5) A (2)–(4) bekezdések alapján megállapított, illetve kiszámított albérleti díj hozzájárulás összegét a szociális

körülmények figyelembevételével az állományilletékes parancsnok további 10%-kal kiegészítheti, ha a jogosult

nevelési ellátásban részesül.

216. § (1) A hozzájárulás iránti kérelmet rendszeresített formanyomtatványon, az állományilletékes parancsnok (munkahelyi

vezetõ) útján az igénylõ szolgálati helye (munkahelye) szerint illetékes helyi lakásgazdálkodási szervhez kell

benyújtani. A hozzájárulás lakásügyi feltételeinek fennállását

a) a 214. § (1) bekezdés a)–c) és e)–h) pontjai vonatkozásában a kérelmezõ nyilatkozata alapján;

b) a 214. § (1) bekezdés d) pontja vonatkozásában a lakásgazdálkodási körzetében lévõ HM rendelkezésû lakás

esetében saját nyilvántartása, egyéb lakás esetében a kérelmezõ nyilatkozata alapján

a helyi lakásgazdálkodási szerv igazolja. Ha a helyi lakásgazdálkodási szerv – a megtett nyilatkozat vagy saját

nyilvántartásai, továbbá a rendelkezésére álló egyéb adatok alapján – azt állapítja meg, hogy az albérleti díj

hozzájárulás folyósításának feltételei nem állnak fent, errõl a kizáró ok megjelölésével az állományilletékes

parancsnokot (munkahelyi vezetõt) – a kérelmezõ egyidejû tájékoztatása mellett – értesíti.

(2) A hozzájárulás összegérõl, annak folyósításáról az állományilletékes parancsnok (munkahelyi vezetõ) a kérelmezõ

nyilatkozata és a helyi lakásgazdálkodási szerv igazolása alapján dönt és gondoskodik.
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217. § (1) A folyósítást meg kell szüntetni, ha

a) a hozzájárulásban részesülõ személy a részére idõközben a szolgálati helye szerinti vonzáskörzetben felajánlott

szállóférõhelyet vagy – ha jogos lakásigényléssel is rendelkezik – a jogos igénye mértékének megfelelõ HM

rendelkezésû lakást legalább két esetben nem fogadta el,

b) a hozzájárulásban részesülõ személy részére a honvédelmi szerv lakásvásárláshoz idõközben munkáltatói

kölcsönt vagy vissza nem térítendõ juttatást nyújt, vagy a házastársát (élettársát) részesíti e támogatások

valamelyikében,

c) a szolgálati helye szerinti vonzáskörzetben a hozzájárulásban részesülõ személy vagy házastársa (élettársa),

továbbá a saját háztartásában nevelt kiskorú gyermeke (örökbe fogadott, mostoha és nevelt gyermeke) –

beleértve a felsoroltak közös tulajdonszerzését is – idõközben beköltözhetõ lakás tulajdonjogát, illetve állami

vagy önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogát megszerzi,

d) a hozzájárulásban részesülõ személy vagy házastársa (élettársa) az önállóan vagy együttesen bérelt (jogcím nélkül

használt) állami vagy önkormányzati tulajdonú lakást idõközben a maga vagy más személy részére megvásárolja,

illetve a megvásárláshoz más személy javára hozzájárul,

e) az albérleti díj hozzájárulásban részesülõ személyt idõközben egy évet meghaladó idõtartamú külföldi szolgálatra

vezénylik feltéve, hogy családját az általa bérelt lakásban nem hagyja hátra,

f) az albérleti (bérleti) szerzõdés megszûnik, vagy azt a felek – közös megegyezéssel vagy az arra jogosult

felmondásával – megszüntetik,

g) a hozzájárulásban részesülõ személy a folyósítás megkezdésétõl számított 30 napon belül nem igazolja, hogy

a bérbe (lízingbe) vett lakóingatlan vonatkozásában a külön jogszabályban foglalt lakcím-bejelentési

kötelezettségét teljesítette, és nem igazolja azt, hogy az attól eltérõen bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyrõl

történõ napi munkába járáshoz a honvédelmi szervtõl utazási költségtérítésben nem részesül.

(2) Az albérleti díj hozzájárulásban részesülõ személy az (1) bekezdés b)–d) és f) pontjaiban meghatározott megszüntetõ

okok bekövetkezését haladéktalanul köteles a helyi lakásgazdálkodási szervnek és az állományilletékes

parancsnokának (munkahelyi vezetõjének) bejelenteni. E kötelezettségének elmulasztása esetén a jogosulatlanul

felvett albérleti díj hozzájárulást egyösszegben köteles visszafizetni. Erre az igazolás kiadásakor figyelmeztetni kell.

218. § (1) A helyi lakásgazdálkodási szerv az albérleti díj hozzájárulásra való jogosultság fennállását szükség szerint, de évente

legalább egy alkalommal felülvizsgálja. Ennek során a köztisztviselõi illetményalap változásából eredõ különbözettel

történõ kiegészítés vagy csökkentés érdekében eljár, továbbá a 217. § (1) bekezdés b)–d) és f) pontjaiban

meghatározott okok vonatkozásában az albérleti díj hozzájárulásban részesülõ személyt – 30 napos határidõvel –

nyilatkozattételre hívja fel. Amennyiben az albérleti díj hozzájárulásban részesülõ személy a nyilatkozattételt

elmulasztja, vagy a helyi lakásgazdálkodási szerv – a megtett nyilatkozat vagy saját nyilvántartásai, továbbá

a rendelkezésére álló egyéb adatok alapján – azt állapítja meg, hogy a hozzájárulásra való jogosultság feltételei már

nem állnak fent, errõl az állományilletékes parancsnokot (munkahelyi vezetõt) a folyósítás megszüntetése érdekében

haladéktalanul értesíti.

(2) A 217. § (1) bekezdés e) pontja szerinti megszüntetõ ok bekövetkezése esetén az állományilletékes parancsnok

– a helyi lakásgazdálkodási szerv egyidejû tájékoztatása mellett – önállóan intézkedik a hozzájárulás megszüntetésére.

Ugyanígy kell eljárnia, ha a 217. § (1) bekezdés b)–d) és f) pontjaiban foglalt okok bekövetkezésérõl a helyi

lakásgazdálkodási szerv értesítését megelõzõen szerez tudomást.

(3) A lakásépítéshez munkáltatói kölcsönben vagy vissza nem térítendõ juttatásban részesített személy részére – feltéve,

hogy egyéb megszüntetõ ok nem következett be – a támogatás nyújtása elõtt már megállapított hozzájárulást

a használatbavételi (lakhatási) engedély megszerzésének vállalt idõpontjáig, de legfeljebb a támogatási

megállapodás megkötésétõl számított egy évig még folyósítani kell.

(4) A lakásvásárláshoz munkáltatói kölcsönben vagy vissza nem térítendõ juttatásban részesülõ személyt a lakáscélú

támogatás odaítélését követõ hónap utolsó napjáig még megilleti a részére a támogatás nyújtása elõtt már

megállapított hozzájárulás.

(5) A HM rendelkezésû lakás juttatásában részesülõ személyt az albérleti díj hozzájárulással bérelt lakás (lakrész, szállodai

vagy szállodai jellegû szoba) bérleti szerzõdésében kikötött felmondási idõre, de legfeljebb a HM rendelkezésû lakás

bérlõjéül történõ kijelölést követõ hónap végéig illeti meg a hozzájárulás. Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha a jogosult

házastársa (élettársa) részére juttat a honvédelmi szerv az albérleti díj hozzájárulásban részesülõ személy szolgálati

helye szerinti vonzáskörzetben HM rendelkezésû lakást.
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(6) Az eltérõ vonzáskörzetben lévõ településre kinevezett, áthelyezett, rendelkezési állományból határozatlan

idõtartamra más szervhez vezényelt hivatásos és szerzõdéses katona részére – kérelmére – az új szolgálati helyre

történõ tényleges átköltözéséig, de legfeljebb a személyügyi határozatban (parancsban) megállapított kinevezési,

áthelyezési, vezénylési határnaptól számított 3 hónapig folyósítható a korábban megállapított albérleti díj

hozzájárulás, feltéve, hogy az állományilletékes parancsnok az új szolgálati helyen, valamint az annak vonzáskörzetén

kívüli lakhatáshoz erre az idõtartamra a Hjt. 18. §-a szerinti engedélyt megadta. Ebben az esetben az (5) bekezdés nem

alkalmazható.

219. § (1) Albérletidíj-hozzájárulás állapítható meg a honvédelmi szerv állományába tartozó köztisztviselõ részére, ha

a) a munkahelye szerinti településen vagy annak vonzáskörzetében õ maga vagy a házastársa (élettársa), továbbá

a saját háztartásában nevelt kiskorú gyermeke (örökbe fogadott, mostoha és nevelt gyermeke) nem rendelkezik

önálló, beköltözhetõ lakással, és

b) a munkahelye szerinti településen honvédségi szállón történõ elhelyezése egyéni és családi körülményei miatt

nem lehetséges.

(2) A köztisztviselõ az albérletidíj-hozzájárulás iránt benyújtott – a helyi lakásgazdálkodási szerv által igazolt – kérelmét

a munkáltatói jogkört gyakorló vezetõ bírálja el, és amennyiben a kérelemnek helyt ad, intézkedik a hozzájárulás

folyósítására.

(3) Az albérletidíj-hozzájárulás mértékére és egyéb feltételeire a 213. § (3) bekezdésben, a 214. § (1) bekezdés b)–i) pontban,

a 215. § (1)–(3) bekezdésben, (4) bekezdés a) pontban és (5) bekezdésben, a 216–217. §-ban és a 218. §

(1)–(5) bekezdésben foglaltakat megfelelõen – a munkahely szerinti településre és vonzáskörzetére kiterjedõ hatállyal –

kell alkalmazni.

(4) A hozzájárulás folyósítását meg kell szüntetni, ha

a) a köztisztviselõ a munkahelye szerinti településen felajánlott szálló férõhelyet legalább két esetben nem

fogadta el;

b) a köztisztviselõ vagy házastársa (élettársa) részére a honvédelmi szerv HM rendelkezésû lakást juttat, vagy

lakásvásárláshoz munkáltatói kölcsönt nyújt;

c) a munkahelye szerinti településen vagy annak vonzáskörzetében a köztisztviselõ vagy házastársa (élettársa),

továbbá saját háztartásában nevelt kiskorú gyermeke (örökbe fogadott, mostoha és nevelt gyermeke) – beleértve

a felsoroltak közös tulajdonszerzését is – beköltözhetõ lakás tulajdonjogát, illetve a HM rendelkezési körén kívül

esõ állami vagy önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogát szerzi meg;

d) a köztisztviselõ vagy házastársa (élettársa) az önállóan vagy együttesen bérelt (jogcím nélkül használt) állami vagy

önkormányzati tulajdonú lakást a maga vagy más személy részére megvásárolja, illetve a megvásárláshoz más

személy javára hozzájárul. Lakásépítéshez nyújtott munkáltatói kölcsön támogatás esetén a hozzájárulás a 218. §

(3) bekezdésben foglaltak szerint folyósítható.

XV. FEJEZET

A LAKÁSELLÁTÁS SZERVEZETE

220. § A honvédelmi szerv lakásellátási feladatait a lakásgazdálkodási, lakóházkezelési szervek és a lakásbizottságok

valósítják meg.

A lakásgazdálkodás szervezete

221. § (1) Helyi lakásgazdálkodási szerv a területileg illetékes, önálló lakásgazdálkodást folytató helyõrség-parancsnokság,

Budapesten a területi lakásgazdálkodási szerv lakásügyi egysége.

(2) A helyi lakásgazdálkodási szerv a feladatait a HM központi lakásgazdálkodási szerv irányításával önálló hatáskörben,

a lakásgazdálkodási körzetére kiterjedõ illetékességgel látja el.

(3) A helyi lakásgazdálkodási szerveket és az utalt helyõrségeket (településeket) e rendelet 1. melléklete határozza meg.

(4) A helyi lakásgazdálkodási szerv:

a) elõkészíti a helyõrségi, Budapesten a keretgazda lakásbizottságok döntési jogkörébe tartozó ügyeket, és

végrehajtja az azokkal kapcsolatos feladatokat,

b) az illetékességi területén lévõ HM rendelkezésû lakások és személygépkocsi tároló helyiségek, valamint szálló

férõhelyek tekintetében gyakorolja a bérbeadói jogokat,
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c) véleményt nyilvánít és javaslatot tesz a lakásellátásra,

d) vezeti az elõírt nyilvántartásokat, a központi, a területi és a társszervek részére adatokat szolgáltat,

e) együttmûködik a területileg illetékes lakóházkezelõ szervvel, a magánbefektetõvel vagy annak bérbeadásra

jogosult képviselõjével, kapcsolatot tart a katonai, rendvédelmi és önkormányzati szervekkel,

f) Az állományba történõ felvétel, vagy helyõrségváltással is járó áthelyezés esetén az állományilletékes parancsnok

megkeresésére információt szolgáltat a honvédelmi szervhez érkezõ személy részére nyújtható lakhatási

támogatásról, valamint a megoldás (lakásjuttatás) várható idõpontjáról.

222. § A budapesti helyi lakásgazdálkodási szerv további sajátos feladatai:

a) javaslatot tesz a Központi Lakásbizottságnak a budapesti éves lakáskeret elosztására, tartalék lakáskeret

képzésére és a bizottság hatáskörébe utalt budapesti lakásügyek megoldására,

b) felülvizsgálja a keretgazda lakásbizottságok személy szerinti lakáselosztásának jogszerûségét,

c) a rendelet 5. és 6. §-ában meghatározott személyek részére lakóingatlan-közvetítést végezhet illetékességi

területén, lakásgondjuk megoldása érdekében.

223. § (1) A területi lakásgazdálkodási szerv lakhatástámogatási egysége lakásgazdálkodási feladatait a HM központi

lakásgazdálkodási szerv szakmai irányításával önálló hatáskörben, az egész ország területére kiterjedõ illetékességgel

látja el.

(2) A területi lakásgazdálkodási szerv lakhatástámogatási egysége:

a) központi lakásgazdálkodási döntéseket elõkészítõ,

b) a lakáscélú támogatás elõirányzat-gazdálkodási,

c) a HM lakhatástámogatási információs rendszereit kezelõ és feldolgozó,

d) a vonatkozó jogszabályok betartásával lakóingatlan-közvetítési,

e) tájékoztató jellegû ügyfélszolgálati

feladatokat lát el.

224. § (1) A területi lakásgazdálkodási szerv a lakásgazdálkodással összefüggõ feladatait a HM központi lakásgazdálkodási szerv

szakmai irányításával, önálló hatáskörben, az ország egészére kiterjedõ illetékességgel látja el.

(2) A területi lakásgazdálkodási szerv

a) a fejezeti kezelésû lakástámogatási elõirányzat tervezésével és felhasználásának nyilvántartásával összefüggõ

adminisztratív,

b) a központi lakásgazdálkodási döntéseket elõkészítõ,

c) a HM rendelkezésû lakások vásárlásával és elidegenítésével összefüggõ elõkészítõ és végrehajtó,

d) a lakáselidegenítési és egyéb, lakásellátásra fordítható bevételek, elõirányzatok felhasználásával összefüggõ

elõkészítõ és végrehajtó

feladatokat lát el.

225. § A HM központi lakásgazdálkodási szerv a lakásgazdálkodási feladatokat ellátó központi szerv, amely a feladatait önálló

hatáskörben, az ország egész területére és a lakásügyi feladatokat ellátó szervekre kiterjedõ illetékességgel látja el. A

hatáskörében hozott intézkedései, döntései az alárendelt lakásgazdálkodási szervekre kötelezõek.

226. § A HM központi lakásgazdálkodási szerv lakásgazdálkodási feladatai:

a) szervezi és irányítja a HM lakhatástámogatási rendszerét, a lakásellátást, a lakás-, személygépkocsi-tároló, továbbá

a honvédségi szálló férõhely gazdálkodást,

b) véleményezi a lakhatás támogatásával és a lakásellátással összefüggõ jogszabálytervezeteket, kezdeményezi

azok módosítását, részt vesz a HM lakásügyi szabályozásának kialakításában,

c) gondoskodik a lakásgazdálkodási feladatokat ellátó személyek szakmai képzésérõl,

d) ellenõrzi a helyi és területi lakásgazdálkodási szervek tevékenységét,

e) szakmailag közremûködik a lakás, személygépkocsi-tároló és szálló férõhely bérletével összefüggõ jogviták

bíróság elõtti képviseletében,

f) elbírálja az irányítása alá tartozó szervek által hozott döntések ellen benyújtott kérelmeket, panaszokat,

közérdekû bejelentéseket, elõkészíti az ezekkel összefüggõ felsõbb szintû vezetõi döntéseket,
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g) a HM Honvéd Vezérkar fõnökének írásbeli közlése alapján meghatározza a központi feladat végrehajtásához

szükséges lakásszámot, azt zárolja, illetõleg a zárolás alól feloldja,

h) javaslatot tesz a honvédelemért felelõs miniszternek a HM rendelkezésû lakásnak kívülálló személy vagy szervezet

részére történõ bérbeadására,

i) dönt a HM fõosztályvezetõ, valamint a vele azonos vagy magasabb besorolású vezetõi (parancsnoki) beosztást

ellátó személy, továbbá a helyi lakásgazdálkodási szerv vezetõjének és a keretgazda lakásbizottság elnökének,

valamint a területi lakásgazdálkodási szerv lakhatástámogatási egysége vezetõjének munkáltatói kölcsön és

vissza nem térítendõ juttatási ügyeiben,

j) elbírálja a helyi és területi lakásgazdálkodási szervek lakások bérletére, vásárlására, építésére, a HM rendelkezésû

lakásállomány magánbefektetõi megállapodással történõ fejlesztésére, valamint a lakáselidegenítési és más

lakhatási támogatási célra fordítható bevételek (többletbevételek) felhasználására tett javaslatait,

k) véleményezi és kijelölésre elõkészíti az állami tulajdonban és a HM rendelkezésében lévõ lakóépületek (lakások)

elidegenítésére tett javaslatokat,

l) adatokat összesít, elemez és szolgáltat a lakásellátásról a felsõ vezetés számára,

m) dönt a HM rendelkezésû lakás és személygépkocsi-tároló helyiség, szálló és szálló férõhely más célra történõ

hasznosításáról,

n) dönt a HM rendelkezésû lakás vezetõi, továbbá az állami tulajdonú HM rendelkezésû lakás munkaköri jellegû

lakássá minõsítésérõl és e minõsítés megszüntetésérõl,

o) dönt a lakóházkezeléshez szükséges házfelügyelõi és gondnoki lakás bérlõkiválasztási jogának a Szolgáltató

javára történõ elismerésérõl,

p) döntést hoz a település(ek) másik helyi lakásgazdálkodási szerv ideiglenes illetékességébe utalásáról, illetõleg

helyõrségparancsnokság helyi lakásgazdálkodási szervvé történõ ideiglenes kijelölésérõl,

q) dönt lakóépület, lakás lakásgazdálkodási körbe vonásáról és hasznosításáról, valamint a lakásgazdálkodási körbõl

történõ kivonásáról,

r) dönt lakóépület (lakás) garzonházzá (lakássá) vagy honvédségi szállóvá minõsítésérõl,

s) intézkedik a lakás, személygépkocsi tároló, szálló férõhely bérbeadására a helyi lakásgazdálkodási szerv vezetõje

(helyõrségparancsnok), a keretgazda lakásbizottság elnöke, továbbá a 232. § d) pont szerinti lakásjuttatás

esetében,

t) dönt a honvédelmi szerv állományába nem tartozó, a 169. § (5) bekezdésben meghatározott személy részére

történõ szálló férõhely juttatás ügyében.

XVI. FEJEZET

A LAKÓHÁZKEZELÉS SZERVEZETE

227. § (1) Helyi lakóházkezelõ szerv

a) ha az elhelyezési ellátás hadrenden belüli szervezet útján történik, a területileg illetékes MH elhelyezési szolgálat,

b) ha az elhelyezési ellátás nem honvédelmi szerv útján történik, a lakóházkezelési feladatokat megbízási szerzõdés

alapján ellátó Szolgáltató és annak alvállalkozója.

(2) A helyi lakóházkezelõ szerv a feladatait önálló hatáskörben

a) az (1) bekezdés a) pontja esetében a helyõrség-parancsnokság, illetõleg honvédelmi szerv mûködési területére,

b) az (1) bekezdés b) pontja esetében a szolgáltatási szerzõdésben, valamint szakmai intézkedésben meghatározott

helyõrség-parancsnokságra (településre)

kiterjedõ illetékességgel látja el.

(3) A lakóházkezelés szakmai irányító szerve a területi lakásgazdálkodási szerv.

XVII. FEJEZET

LAKÁSBIZOTTSÁGOK

228. § A lakásellátás megvalósítása, a lakás- és támogatási igények társadalmi elbírálása érdekében a lakásgazdálkodás

szervezete mellett lakásbizottságok mûködnek.

229. § (1) Helyõrségi lakásbizottságot kell létrehozni az önálló lakásgazdálkodást folytató helyõrség-parancsnokságnál.

(2) Keretgazda lakásbizottságot kell létrehozni Budapesten a lakáskeret-gazdálkodást folytató katonai szervezeteknél.
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(3) A helyõrségi és a keretgazda lakásbizottság legalább 3 tagból áll.

(4) A helyõrségi bizottságot a helyõrségben és lakásgazdálkodás szempontjából utalt helyõrségekben (településeken)

elhelyezett, illetve Budapesten a keretgazdához tartozó katonai szervezetek parancsnokaiból és személyügyi

szerveinek vezetõibõl kell megalakítani. Az illetékességi területén mûködõ, a Honvédelmi Érdekegyeztetõ Fórum

munkájában részt vevõ katonai és közalkalmazotti érdek-képviseleti szervek egy-egy tagot jelölhetnek a bizottságba.

(5) Ha a helyõrséghez, illetve a keretgazdához lakásgazdálkodás szempontjából csak egy katonai szervezet tartozik,

a bizottságot a katonai szervezet parancsnokából, személyügyi szervének vezetõjébõl és az ellátást végzõ pénzügyi

szerv vezetõjébõl kell megalakítani.

(6) A helyi lakásgazdálkodási szerv vezetõje nem lehet tagja a bizottságnak. Az általa vezetett katonai szervezet

képviseletében szervezetszerû helyettesét kell delegálni a bizottságba.

(7) A bizottság megalakításáért az önálló lakásgazdálkodást folytató helyõrség parancsnoka, a keretgazda katonai

szervezet parancsnok, ha a lakáskeret-gazdálkodást több katonai szervezet együtt végzi, a legmagasabb szintû

katonai szervezet parancsnoka a felelõs.

(8) A bizottság alakuló ülésén saját tagjaiból elnököt választ. A titkári teendõk ellátásával a helyõrségi lakásgazdálkodási

elõadót, illetve a keretgazda lakásbizottságnál arra alkalmas személyt kell megbízni. A titkár nem tagja a bizottságnak.

(9) Ha a beosztás megszûnése vagy visszahívás miatt a bizottsági tagság megszûnik, 30 napon belül új tagot kell

választani, illetve kijelölni.

230. § (1) A bizottság önálló hatáskörben, a helyi lakásgazdálkodási szerv illetékességi területére, illetve az érintett katonai

szervekre kiterjedõen:

a) dönt az éves lakáselosztási tervrõl és a lakásigénylõk besorolásáról,

b) személy szerint elosztja a rendelkezésére álló lakásokat és az elosztás során felszabaduló lakásokat,

c) dönt a 6. § (2) bekezdésben, valamint a 9. § (2) bekezdésben meghatározott feltétel és kizáró okok alóli felmentés

iránti kérelmekben,

d) javaslatot tesz az egyéni lakásépítés és lakásvásárlás munkáltatói kölcsönnel, valamint vissza nem térítendõ

juttatással történõ támogatására,

e) véleményezi az állami tulajdonban, a HM vagyonkezelésben lévõ lakóépület, lakás és nem lakás céljára szolgáló

helyiség elidegenítésére tett helyõrség-parancsnoki kezdeményezést.

(2) A bizottság az (1) bekezdés a)–b) pontjai szerinti ügyek kivételével a döntést két bizottsági ülés közötti idõszakra

a helyõrségi (keretgazda) lakásbizottság elnökének hatáskörébe utalhatja. Ez esetben az elnök a döntéseirõl

a bizottság soron következõ ülésén beszámolni köteles.

(3) A bizottság döntéseit a helyi lakásgazdálkodási szerv (titkár) készíti elõ és hajtja végre. A budapesti keretgazda

lakásbizottság döntéseit a titkár készíti elõ.

(4) A bizottság mûködésére a 231. § (2)–(5) és (7) bekezdéseit kell megfelelõen alkalmazni.

231. § (1) A HM-ben Központi Lakásbizottságot kell létrehozni.

(2) A honvédelmi szervek szervezeti változásaival összefüggésben a HM Központi Lakásbizottság elnöke dönt a HM

Központi Lakásbizottság ideiglenes személyi, továbbá a 229. § (2) bekezdés szerinti keretgazda lakásbizottságok

ideiglenes szervezeti összetételérõl, amit közlemény formájában tesz közzé.

(3) A bizottság a rendes üléseit félévenként egy alkalommal tartja. Rendkívüli ülést tarthat az elnök javaslatára vagy ha azt

a tagok több, mint 50%-a – napirendi javaslattal – az elnöknél írásban kezdeményezi.

(4) A bizottsági ülés idõpontját és napirendjét az elnök határozza meg. A napirend anyagának elõkészítéséért a bizottság

titkára felelõs. A bizottsági ülés napirendjét és elõkészített írásos anyagát az elnök a bizottság tagjainak az ülés

idõpontja elõtt 10 nappal küldi meg.

(5) A bizottsági ülés akkor határozatképes, ha a tagok kétharmada jelen van. A hatáskörébe tartozó ügyekben nyílt

szavazással, egyszerû szavazattöbbséggel dönt. Szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt.

(6) A bizottság az ülésére a tagjain kívül más érdekelt személyt is meghívhat, illetve – a hatáskörébe tartozó feladatokról –

tõle tájékoztatást kérhet. A meghívott személy az ülésen tanácskozási joggal vehet részt, szavazati joggal nem

rendelkezik.

(7) A bizottság a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntést az elnök hatáskörébe utalhatja. Az elnök a döntéseirõl

a bizottságnak beszámolni köteles.

(8) A bizottsági ülésrõl jegyzõkönyvet kell vezetni, amit a bizottság minden tagjának meg kell küldeni.
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232. § A bizottság a hatáskörében:

a) dönt a katonai rehabilitációval, az aktív vagy nyugállományú tagként külföldrõl hazatelepülõ személyek

elhelyezésével összefüggõ lakásügyekben,

b) dönt budapesti lakóépületre kiterjedõ elemi csapás vagy mûszaki meghibásodás következtében szükséges

kiköltöztetés végrehajtásáról és annak megoldásáról,

c) a budapesti keretgazda lakásbizottság kezdeményezésére dönt a három- és annál több gyermekes lakásigénylõk,

valamint az állomány hõsi halottá nyilvánított tagja özvegyének (túlélõ élettársának) lakásjuttatásáról,

d) dönt a HM fõosztályvezetõi, valamint a velük azonos vagy magasabb besorolású vezetõi (parancsnoki) beosztást

ellátó személyek, továbbá a HM Központi Lakásbizottság elnökének, titkárának és az MH vezénylõ zászlósának

a lakásügyeiben,

e) meghatározza a budapesti éves lakáselosztási tervet,

f) dönt a 9. § (1) bekezdés b)–h) pontjában és (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kizáró okok alóli felmentési

kérelmek tárgyában,

g) véleményezi a lakásellátási terveket, a lakáscélú pénzügyi források felhasználását,

h) titkára útján irányítja a helyõrségi és a keretgazda lakásbizottságok mûködését.

XVIII. FEJEZET

GARZONELHELYEZÉS

233. § (1) A lakásigénylõk lakhatásának átmeneti megoldására – garzon jellegû elhelyezés céljára – a HM garzonházat (lakást)

mûködtet.

(2) Garzonháznak minõsül a nevesítetten e célra létesített vagy kijelölt, több lakást magában foglaló lakóépület, illetve

többlakásos vagy vegyes rendeltetésû lakóépületben lévõ, a HM központi lakásgazdálkodási szerv által e célra kijelölt

lakás.

(3) Garzonelhelyezés céljára a helyi lakásgazdálkodási szerv javaslatára átlagos vagy annál kisebb alapterületû, legfeljebb

2 szobás HM rendelkezésû lakás jelölhetõ ki.

234. § (1) Garzonelhelyezést kaphat az illetékes lakásbizottság javaslatára az a személy, akinek a lakásigénylése az adott évi

besorolásban a besorolási csoporton belül, az I. kategóriában nyert besorolást.

(2) A garzonelhelyezésre szolgáló lakást az (1) bekezdésben meghatározott személy részére 3 év meghatározott

idõtartamra lehet bérbeadni. Ez az idõtartam – az illetékes lakásbizottság javaslatára – indokolt esetben további egy év

meghatározott idõtartamra szóló bérbeadással meghosszabbítható.

235. § E rendeletnek a HM rendelkezésû lakásra vonatkozó rendelkezéseit megfelelõen kell alkalmazni a garzonházi lakásra,

a következõ eltérésekkel:

a) a garzonlakás üresen vagy másik HM rendelkezésû lakás juttatása fejében történõ visszaadása estén nem illeti

meg a garzonlakás bérlõjét az e rendelet szerinti lakáskiürítési és cseretérítés,

b) a garzonlakás bérletének megszûnése esetén a volt bérlõ vagy a lakásban általa hátrahagyott személy megfelelõ

elhelyezésre nem tarthat igényt.

XIX. FEJEZET

A LAKHATÁS TÁMOGATÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÕ EGYÉB RENDELKEZÉSEK

236. § (1) A magántulajdonú lakást és személygépkocsi-tároló helyiséget akkor is beköltözhetõnek, illetve használhatónak kell

tekinteni, ha azt a tulajdonos bérbeadás útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható kényszerbérlet esetén, vagy ha a bérlet már a tulajdon megszerzésekor is fennállt.

237. § (1) A próbaidõ tartama alatt a honvédelmi szerv állományába tartozó személyt a honvédségi szállón történõ elhelyezés

kivételével más lakhatási támogatás nem illeti meg.

(2) Az állomány tagja – a rendeletben foglalt kivételekkel – vezénylésének tartama alatt is jogosult lakhatási

támogatásokra.
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(3) A szolgálati viszony jogszabályban meghatározott szünetelésének idõtartama alatt a hivatásos és szerzõdéses katonát

– a lakbértámogatás (kiegészítés), a lakásüzemeltetési hozzájárulás és az albérleti díj hozzájárulás, továbbá

a szállóbérlet kivételével – a már megszerzett lakhatási támogatás továbbra is megilleti, azonban a már megszerzetten

túl más lakhatási támogatást nem kaphat.

(4) A honvédelmi szerv állományába tartozó közszolgálati munkavállalót az általa köztisztviselõi vagy közalkalmazotti

jogviszony alapján megszerzett lakhatási támogatás jogfolytonosan megilleti. A jogviszony változása elõtt, lakhatási

támogatás iránt benyújtott és még nem teljesített kérelmét (igénylését) pedig jogfolytonosan kell az

állománycsoportjába átsorolni, illetve azon belül nyilvántartani.

(5) A lakhatási támogatások tekintetében a továbbszolgálatban folyamatosan eltöltött idõtartamot is figyelembe kell

venni, ha a továbbszolgálói viszony a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló

1996. évi XLIII. törvény. 334. § (1) bekezdésében foglaltak alapján alakult át szerzõdéses szolgálati viszonnyá.

(6) A hivatásos állományba és egyidejûleg a honvédelmi szerv állományába visszavett személyt a lakhatási

támogatásokra való jogosultságokat, valamint az azokat kizáró okokat illetõen úgy kell tekinteni, mintha a szolgálati

viszonya a kiesõ idõtartam alatt folyamatosan fennállt volna.

(7) A szerzõdéses katona kérheti az 1994. január 1-jét követõen létrejött lakásbérleti szerzõdésének a kikötött határozott

idõtartam tekintetében a 30. § (1) bekezdése szerinti feltétel bekövetkezéséig szóló, közös megegyezéssel történõ

módosítását.

(8) Az igényjogosult részére juttatott HM rendelkezésû lakás és személygépkocsi-tároló helyiség honvédelmi szervvel

fennálló köztisztviselõi vagy közalkalmazotti jogviszony megszûnéséig szóló, bérleti szerzõdésben kikötött feltételét

a munkavállaló esetében a jogviszonyban beállt változást követõen a honvédelmi szervvel fennálló munkaviszony

megszûnéséig szóló feltételnek kell tekinteni.

(9) A szolgálati, köztisztviselõi, közalkalmazotti jogviszonyról történt lemondás, továbbá a munkavállaló által történt

rendes felmondás idõtartama alatt a lemondó, illetve felmondó nyilatkozat megtételéig megszerzett lakhatási

támogatásokon túl további újabb támogatás nem nyújtható, illetve nem állapítható meg a le-, illetve felmondó

személy részére.

(10) A honvédelmi szerv tartalékállományba helyezett köztisztviselõje részére a tartalékállomány idõtartama alatt a már

megszerzett lakhatási támogatásokon túl újabb lakhatási támogatásként kizárólag albérletidíj-hozzájárulás és

honvédségi szállóelhelyezés nyújtható, illetve állapítható meg. A köztisztviselõ által korábban benyújtott

lakásigénylést vagy munkáltatói kölcsön iránti kérelmet a tartalékállomány idõtartama alatt függõben kell tartani,

annak lejártát követõen pedig a köztisztviselõi jogviszony alakulásának megfelelõen kell eljárni.

(11) A lakhatási támogatásra való jogosultság megállapításakor a fennálló jogviszony idõtartamába be kell számítani

a honvédelmi szervnél más közszolgálati (szolgálati, köztisztviselõi, közalkalmazotti, munkavállalói) jogviszonyban

folyamatosan eltöltött idõt.

(12) A munkáltatói kölcsönbõl a honvédelmi szervnél folyamatosan eltöltött közszolgálati jogviszony utáni engedmény

jóváírása vonatkozásában – a 196. § (8) bekezdésben foglalt kivétellel – a kölcsönnyújtás idõpontjában hatályos

szabályok az irányadók.

(13) A honvédelmi szerven kívül, más közszolgálati jogviszonyba áthelyezett személynek a lakhatási támogatásokra való

jogosultsága megszûnik. A honvédelmi szerv megállapodhat az áthelyezett személy számára általa nyújtott

támogatásnak a fogadó szerv által történõ átvállalásában vagy annak egymás közötti elszámolásában.

238. § (1) A lakhatási támogatásban részesített személy szolgálati, köztisztviselõi, közalkalmazotti vagy munkaviszonya

bármilyen jogcímen történõ megszûnésérõl – felmentés, lemondás, felmondás esetén már az ezekre megállapított

felmentési, lemondási és felmondási idõ megkezdésével egyidejûleg –, valamint a jogviszony szünetelésérõl az

állományilletékes parancsnok (vezetõ) 15 napon belül értesíteni köteles:

a) HM rendelkezésû lakás-, szálló- és személygépkocsitároló-bérlõ esetén a területileg illetékes helyi

lakásgazdálkodási szervet,

b) vissza nem térítendõ juttatásban vagy munkáltatói kölcsönben részesült személy esetén a területi

lakásgazdálkodási szerv lakhatástámogatási egységét,

c) lakbértámogatásban, lakásüzemeltetési hozzájárulásban vagy albérletidíj-hozzájárulásban részesülõ személy

esetén az illetékes pénzügyi szolgálatot (referatúrát).

(2) A tájékoztatásban közölni kell a megszûnés jogcímét, idõpontját és – a nyugállományba helyezés vagy elhalálozás

kivételével – az új munkáltató megnevezését.
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239. § A Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokkal összefüggõ feladatok ellátását – beleértve a HM

Központi Lakásbizottság személyi összetételét és titkárának feladatait – HM utasítás állapítja meg.

XX. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

240. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet 199. §-a 2011. január 1-jén lép hatályba.

241. § (1) A 6. § (1) bekezdés b) pontját, továbbá a 7. § (4) bekezdés a) és b) pontját a rendelet hatálybalépését követõen

benyújtott lakhatástámogatási kérelmek vonatkozásában kell alkalmazni. A hatálybalépést megelõzõen benyújtott,

de még nem teljesített igények esetében a vonzáskörzetbe, illetõleg lakásellátási körzetbe tartozás alapján

a jogosultságot a benyújtás idõpontjában hatályos rendelkezések szerint kell megállapítani.

(2) A 9. § (1) bekezdés b) és h) pontját, (2) bekezdés d) pontját, továbbá (7) bekezdését a hatálybalépést követõen

benyújtott HM rendelkezésû lakás iránti kérelmek vonatkozásában kell alkalmazni.

(3) A 38. § (1) bekezdés alapján a szerzõdéses tiszt és tiszthelyettes részére a részleges lakásfelújítási átalány csak akkor

állapítható meg, ha a lakás bérlõjéül történt kijelölésére a rendelet hatálybalépését követõen került sor.

(4) A megfelelõ elhelyezésre nem jogosult jogcím nélküli lakáshasználó esetében az 59. § (1) és (7) bekezdését

a lakáshasználati díj következõ emelésének esedékességekor kell elsõ alkalommal alkalmazni. Amennyiben a jogcím

nélküli lakáshasználat kezdetétõl számított egy év elteltével fizetendõ használati díj megállapítása megtörtént,

a használati díjat 2010. április 1-jétõl kezdõdõen kell az új mérték szerint megállapítani.

(5) A 68. § (3) bekezdés a) pontját a hatálybalépést követõen keletkezett jogcím nélküli lakáshasználat esetében kell

alkalmazni.

(6) A 117. § (4) és (5) bekezdését, a 121. § (5) bekezdését, továbbá a 123. § (3) bekezdését a hatálybalépést megelõzõen

megtett vételi ajánlat esetén – amennyiben az ajánlati kötöttség még fennáll – nem lehet alkalmazni.

(7) Ha az eladási ajánlatot a rendelet hatálybalépését követõen közlik, az adásvételt a jelen rendelet szerint kell

lebonyolítani.

(8) Ha az elidegenítésre korábban kijelölt lakóépületben lévõ lakás bérlõje, illetõleg jogcím nélküli használója vagy

helyiség bérlõje a lakást vagy helyiséget – szándékát megváltoztatva – csak a rendelet hatálybalépése után kívánja

megvásárolni, esetében a lakást, illetve helyiséget a jelen rendelet szerinti feltételekkel lehet értékesíteni.

(9) Az állami tulajdonú HM vagyonkezelõi jogú lakásra a rendelet hatálybalépését megelõzõen létrejött adásvételi

szerzõdés vonatkozásában továbbra is a szerzõdés megkötésekor hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

(10) A 139. §-t és a 206. § (2) bekezdését a hatálybalépést követõen benyújtott terhelési és átjegyzési kérelem elbírálása

során kell alkalmazni.

(11) A 179. § (3) bekezdés b) pontját, a 180. § b) és c) pontját, valamint a 181. §-t a 2009. december 31-ét követõen

benyújtott vissza nem térítendõ juttatás iránti kérelmek vonatkozásában kell alkalmazni. A 2010. január 1-jét

megelõzõen benyújtott, de még nem teljesített kérelmeket a benyújtáskor hatályos rendelkezések alapján kell

elbírálni.

(12) A 187. § (1) bekezdés b)–d) és f) pontját, a 189. § b) és c) pontját, a 192. § (2) bekezdését, valamint a 195. § c) és

f)–g) pontját a 2009. december 31-ét követõen benyújtott munkáltatói kölcsön iránti kérelmek vonatkozásában kell

alkalmazni. A 2010. január 1-jét megelõzõen benyújtott, de még nem teljesített kérelmeket a benyújtáskor hatályos

rendelkezések alapján kell elbírálni.

(13) A rendelet hatálybalépését megelõzõen benyújtott és a teljesítés várható idõpontja vonatkozásában már visszaigazolt

munkáltatói kölcsön és vissza nem térítendõ juttatás iránti kérelmek besorolására, teljesítésére, továbbá

a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet meghatározott részének célfeladatra történõ átcsoportosítása esetén a 199. §

hatálybalépéséig a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ lakások és helyiségek bérletérõl,

elidegenítésérõl, valamint a lakhatás támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM rendelet 166. §-át kell alkalmazni. A

199. § szerinti besorolást az e rendelet hatálybalépését megelõzõen benyújtott, és a teljesítés várható idõpontja

vonatkozásában még vissza nem igazolt kérelmekre is kiterjedõen kell elvégezni. A be-, illetõleg átsorolásról

a kérelmezõket az ok megjelölésével kell tájékoztatni.

(14) A 201. § (1) bekezdés a) pontját és (2) bekezdés e)–g) pontját a rendelet hatálybalépését követõen megkötésre kerülõ

támogatási megállapodásokban kell alkalmazni.
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(15) A 214. § (1) bekezdés c) és h)–i) pontját, továbbá a 219. § (1) bekezdés a) pontját a rendelet hatálybalépését követõen

benyújtott albérletidíj-hozzájárulás iránti kérelmek elbírálása során kell alkalmazni. Ha a hatálybalépést megelõzõen

megállapított hozzájárulás esetében a helyi lakásgazdálkodási szerv vagy az állományilletékes parancsnok a 218. § szerinti

ellenõrzés során azt állapítja meg, hogy a kedvezményezettel szemben a kizáró ok fent áll, a hozzájárulás folyósítását 2010.

május 31. napjával bezárólag meg kell szüntetni, de a már folyósított hozzájárulás összegének visszatérítésére intézkedni

nem kell. A megszüntetés okáról és idõpontjáról a kedvezményezettet 2010. március 31-ig tájékoztatni kell.

(16) A rendelet hatálybalépése elõtt benyújtott kérelem alapján megállapított albérleti díj hozzájárulást 2010. május 31-ig

kell folyósítani, ha a jogosultat az emelt összegû hozzájárulás a 215. § (4) bekezdés a) és b) pontja alapján már nem illeti

meg. Ez esetben a jogosultat 2010. március 31-ig írásban kell tájékoztatni az emelt összegû támogatásra való

jogosultság megszûnésérõl és az albérleti díj hozzájárulás összegének változásáról.

(17) Az illetékes helyi lakásgazdálkodási szerv a hatálybalépéstõl számított három hónapon belül az állományilletékes

parancsnok bevonásával köteles megvizsgálni, hogy a 217. § (1) bekezdés g) pontjában foglalt megszüntetõ ok az

albérletidíj-hozzájárulásban részesülõ személy vonatkozásában fennáll-e. Amennyiben a megszüntetõ ok fennáll,

a helyi lakásgazdálkodási szerv az albérletidíj-hozzájárulásban részesülõ személyt 30 napos határidõvel írásban hívja

fel igazolási kötelezettségének teljesítésére. A határidõ eredménytelen elteltét követõen az albérletidíj-hozzájárulás

folyósításának megszüntetésére haladéktalanul intézkedni kell.

(18) A 218. § (3) bekezdését a rendelet hatálybalépését követõen nyújtott vissza nem térítendõ juttatás és munkáltatói

kölcsön esetében kell alkalmazni.

242. § (1) A 2010. január 1-jét megelõzõen benyújtott, de addig nem teljesített vissza nem térítendõ juttatás iránti kérelem esetén

a 181. § szerinti maximális mérték és az adóterhet nem viselõ járandóság törvényben megállapított felsõ határa közötti

különbözet juttatás helyett – a 187. §-ban és a 189. §-ban foglaltakat meghaladó mértékben – kiegészítõ munkáltatói

kölcsönként nyújtható, amennyiben azt az igénylõ kéri. Az igénylést benyújtó személyt e rendelet hatálybalépését követõen –

az adójogi változásokra kiterjedõ tájékoztatással – 30 napos határidõvel haladéktalanul nyilatkoztatni kell arról, hogy a vissza

nem térítendõ juttatás iránti kérelmét változatlan formában fenntartja, vagy a kiegészítõ munkáltatói kölcsönre tér át. A

kérelem elmulasztását a korábban benyújtott igénylés változatlan formában történõ fenntartásának kell tekinteni.

(2) A rendelet hatálybalépése elõtt garzonházi elhelyezés céljából vállalt lakásbizottsági kötelezettségekre, továbbá

a garzonházi lakás bérletére, a juttatásra vonatkozó döntés meghozatalakor, illetve a bérleti szerzõdés létrejöttekor

hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

243. § A helyõrségi és a keretgazda lakásbizottságokat 2010. január 31-ig kell a 229. § rendelkezéseinek megfelelõen újjáalakítani.

A 17. § szerinti besorolásról a 2010. évre vonatkozóan már az új összetételû bizottságoknak kell döntést hozni.

244. § A rendelet hatálybalépését megelõzõen bérbe adott családi szálló lakóegységre a bérleti szerzõdés megszûnését

követõen a garzonházi lakások bérletére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

245. § A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti

a) a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ lakások és helyiségek bérletérõl, elidegenítésérõl, valamint

a lakhatás támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM rendelet,

b) a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ lakások és helyiségek bérletérõl, elidegenítésérõl, valamint

a lakhatás támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM rendelet módosításáról szóló 9/2000. (III. 22.) HM rendelet,

c) a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ lakások és helyiségek bérletérõl, elidegenítésérõl, valamint

a lakhatás támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM rendelet módosításáról szóló 29/2002. (IV. 19.) HM rendelet,

d) a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ lakások és helyiségek bérletérõl, elidegenítésérõl, valamint

a lakhatás támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM rendelet módosításáról szóló 19/2004. (VIII. 16.) HM rendelet,

e) a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ lakások és helyiségek bérletérõl, elidegenítésérõl, valamint

a lakhatás támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM rendelet módosításáról szóló 10/2006. (III. 27.) HM rendelet,

f) a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ lakások és helyiségek bérletérõl, elidegenítésérõl, valamint

a lakhatás támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM rendelet módosításáról szóló 27/2006. (XII. 5.) HM rendelet,

g) a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ lakások és helyiségek bérletérõl, elidegenítésérõl, valamint

a lakhatás támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM rendelet módosításáról szóló 2/2008. (I. 30.) HM rendelet.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 19/2009. (XII. 29.) HM rendelethez

A helyi lakásgazdálkodási szervek és az azokhoz utalt települések

Helyi lakásgazdálkodási szerv Utalt település

1. Debrecen helyõrség-parancsnokság Erdõbénye,
Gönc,
Hajdúsámson,
Hajdúhadház,
Mátészalka,
Mezõkövesd,
Miskolc,
Nyíregyháza,
Sárospatak,
Telkibánya,
Tiszavasvári,

2. Gödöllõ helyõrség-parancsnokság
3. Gyõr helyõrség-parancsnokság Körmend,

Kõszeg,
Mosonmagyaróvár,
Szombathely,

4. Hódmezõvásárhely helyõrség-parancsnokság Békéscsaba,
Szeged

5. Kalocsa helyõrség-parancsnokság Baja,
Öregcsertõ-Csornapuszta

6. Kaposvár helyõrség-parancsnokság Homokszentgyörgy,
Kapoly,
Marcali,
Nagyatád,
Nagykanizsa,
Pécs,
Pincehely,
Siklós,
Tab,
Taszár

7. Kecskemét helyõrség-parancsnokság Izsák,
Jánoshalma,
Kiskõrös,
Kiskunfélegyháza,
Kiskunhalas,
Szabadszállás

8. Pápa helyõrség-parancsnokság Celldömölk,
Kup

9. Pusztavacs helyõrség-parancsnokság Táborfalva
10. Szentendre helyõrség-parancsnokság Esztergom
11. Szentes helyõrség-parancsnokság Csongrád,

Orosháza
12. Székesfehérvár helyõrség-parancsnokság Alcsútdoboz,

Balatonkenese,
Dunaújváros,
Mór,
Pét,
Sárbogárd,
Szekszárd,
Várpalota,
Velence

13. Szolnok helyõrség-parancsnokság Boconád,
Cegléd,
Eger,
Gyöngyös,
Jászberény,
Kál,
Mátraháza,
Mezõtúr,
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Salgótarján
14. Tata helyõrség-parancsnokság Kisbér,

Tatabánya
15. Tápiószecsõ helyõrség-parancsnokság
16. Veszprém helyõrség-parancsnokság Balatonfüred,

Devecser,
Hévíz,
Lenti,
Tapolca,
Újdörögd,
Zalaegerszeg

17. Területi lakásgazdálkodási szerv lakásügyi egysége – Budapest Aszód,
Budakeszi,
Budaörs,
Buják,
Dunakeszi,
Dunavarsány,
Ercsi,
Gyömrõ,
Jobbágyi,
Nagyoroszi,
Nagytarcsa,
Százhalombatta,
Szigethalom,
Vác,
Verõce

2. melléklet a 19/2009. (XII. 29.) HM rendelethez

A helyõrségi szállók bérleti (használati) díja

(2010. 01. 01.–2010. 06. 30.)
1. Nõtlen- és nõvérszálló férõhely egyhavi bérleti díja szállókategória szerint:

A B C
1 ágyas szobában 5 000 Ft 4 500 Ft 4 000 Ft
2 ágyas szobában 4 500 Ft 4 000 Ft 3 000 Ft
3 ágyas szobában 4 000 Ft 3 000 Ft 2 500 Ft
4 ágyas szobában 3 500 Ft 2 500 Ft 2 000 Ft
5 vagy többágyas szobában 3 000 Ft 2 000 Ft 1 000 Ft

2. A családi (garzon) szálló lakóegységek egyhavi bérleti díja: 6000 Ft.

3. A nõtlen- és nõvérszálló férõhely egynapi (éjszakai) használati díja szállókategóriától függetlenül 1000 Ft.

4. Az 1–3. pontokban foglalt bérleti és használati díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

A helyõrségi szállók bérleti (használati) díja

(2010. 07. 01-jétõl)
1. Szálló férõhely egyhavi bérleti díja

Önálló fürdõhelyiséggel és WC-vel
rendelkezõ

Önálló fürdõhelyiséggel és WC-vel
nem rendelkezõ

1 ágyas szobában 10 000 Ft 6 000 Ft
2 ágyas szobában 6 000 Ft 5 000 Ft
3 ágyas szobában 5 000 Ft 4 500 Ft
4 vagy több ágyas szobában 4 000 Ft 3 500 Ft

2. A családi (garzon) szálló lakóegységek egyhavi bérleti díja: 10 000 Ft.

3. A szálló férõhely használati díja alkalomszerû szállás esetén: 1000 Ft/éjszaka.

4. A bérleti és használati díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
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A honvédelmi miniszter 20/2009. (XII. 29.) HM rendelete
az étkezési utalvánnyal való ellátásról

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. §-a

(2) bekezdésének a) pont ag) alpontjában és f) pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

85. § (5) bekezdés q) pontjában és (7) bekezdés a) pont aj) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemrõl és a Magyar

Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. §

(1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztériumra, a honvédelmi miniszter alárendeltségébe, közvetlen

irányítása, fenntartói irányítása és közvetlen felügyelete alá tartozó szervezetekre, továbbá a Magyar Honvédség

katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezet), illetõleg a honvédelmi szervezet állományába

tartozó hivatásos és szerzõdéses katonákra, a tényleges szolgálatot teljesítõ önkéntes tartalékos katonákra, valamint

a közalkalmazottakra.

(2) E rendeletet kell alkalmazni a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló

2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 46. § (3) bekezdésében megjelölt más szervezetekhez vezényelt hivatásos

és szerzõdéses katonára is, ha illetményét közvetlenül a Honvédelmi Minisztérium fejezet költségvetése személyi

kiadások elõirányzata terhére kapja.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) parancsnok: a Hjt. 2. § (3) bekezdésében meghatározott állományilletékes parancsnok, valamint a jogi személynek

minõsülõ honvédelmi szervezet munkáltatói jogkört gyakorló vezetõje,

b) személyi állomány: az 1. §-ban meghatározottak szerint foglalkoztatott személyek összessége,

c) pénzügyi és számviteli szerv:

ca) a saját pénzügyi és számviteli szervezeti elemmel rendelkezõ honvédelmi szervezet esetében a pénzügyi és

számviteli szervezeti elem,

cb) a saját pénzügyi és számviteli szervezeti elemmel nem rendelkezõ honvédelmi szervezet esetében

a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet

állományából kikülönített, pénzügyi és számviteli feladatokat ellátó szervezeti elem,

d) élelmiszer-utalvány: kizárólag fogyasztásra kész élelmiszer vásárlására jogosító utalvány,

e) melegétkezési utalvány: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályainak megfelelõ, kizárólag étkezõhelyi

vendéglátás, munkahelyi étkeztetés vagy közétkeztetés igénybevételére jogosító utalvány.

3. § (1) A személyi állomány tagját abban a hónapban, amelyben a jogviszonya legalább egy naptári napon fennállt

– a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – étkezési utalvánnyal kell ellátni. Az étkezési utalvány a honvédelmi

miniszter döntése szerint élelmiszer-utalvány vagy melegétkezési utalvány formájában biztosítható.

(2) Az étkezési utalvány személyenkénti havi értéke a honvédelmi miniszter által meghatározott összeg.

(3) Nem jogosult az (1)–(2) bekezdés szerinti étkezési utalványra az, aki

a) 30 napot meghaladóan illetmény nélküli szabadságon tartózkodik,

b) 30 napot meghaladóan beosztásából fel van függesztve, elõzetes letartóztatásban van, vagy jogellenesen van

távol,

c) a teljes hónapban felmentési idejét tölti, és mentesítve van a szolgálatteljesítés (munkavégzés) alól,

d) a teljes hónapban tartós vagy ideiglenes külföldi szolgálatot teljesít, vagy külföldi tanulmányokat folytat,

e) a teljes hónapban a külön jogszabályban meghatározott II. és III. számú élelmezési norma szerint térítésmentes

természetbeni ellátást, vagy ehelyett a külön jogszabály alapján a norma pénzértékének megfelelõ összegben

élelmiszer-utalványt kap, továbbá

f) az a szerzõdéses, illetve tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katona, aki a napi egyszeri

természetben, térítésmentesen biztosított ebéd lehetõségét választotta, valamint

g) az a szerzõdéses, illetve a tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katona, aki étkezéstérítésre

kötelezett.

(4) A (2) bekezdés szerinti értékû étkezési utalványra jogosult az is, akinek a jogviszonya hónap közben kezdõdik, illetve

szûnik meg, valamint az, aki csak a hónap egy részében tartozik a (3) bekezdés a)–b) pontjainak hatálya alá.
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4. § (1) Az étkezési utalványt a honvédelmi szervezet személyügyi szerve által készített jegyzék alapján elõre, minden hónap

5. munkanapjáig – ha a jogosultság késõbb keletkezik, a jogosultság keletkezését követõ három munkanapon belül –

kell a jogosultnak átadni. A jegyzék tartalmazza az igényjogosult nevét, rendfokozatát, az étkezési utalvány

címletenkénti darabszámát, sorszámát, összértékét, az átvevõ aláírását, valamint a jegyzéket készítõ nevét és

a jogosultságot igazoló parancsnok jóváhagyását.

(2) Az étkezési utalvány számadásköteles nyomtatvány. A jogosultak által aláírt jegyzéket a számadásköteles

nyomtatványok nyilvántartásához kell csatolni és azzal együtt megõrizni.

(3) Az étkezési utalvány beszerzéséhez szükséges elõirányzat tervezése, az utalványok megrendelése, tárolása,

nyilvántartása a pénzügyi és számviteli szerv feladata.

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

6. § A Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet (továbbiakban: R.) 4. §-a helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„4. § (1) A szerzõdéses, valamint a tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katona

– az étkezéstérítésre kötelezett kivételével – választása szerint jogosult

a) a munkában töltött napokon a napi egyszeri természetben, térítésmentesen biztosított, az I. számú élelmezési

norma részértékének megfelelõ ebédre, vagy

b) az étkezési utalvánnyal való ellátásról szóló honvédelmi miniszteri rendeletben meghatározott étkezési utalványra.

(2) Azoknál a honvédelmi szervezeteknél, ahol az üzemi étkeztetés feltételei nem biztosítottak, a szerzõdéses és

a tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katona részére étkezési utalványt kell kiadni.

(3) A szerzõdéses és a tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katona természetbeni,

térítésmentes ebédétkeztetésben csak egy jogcímen részesülhet. Azok a szerzõdéses és a tényleges

szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katonák, akik munkakörükbõl adódóan kedvezményes térítési díj

megfizetése mellett étkezéstérítésre kötelezettek, étkezési utalvány választására – a 6. § (4) bekezdésében

meghatározott kivétellel – nem jogosultak.

(4) A szerzõdéses és a tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katona nyilatkozatot tesz az általa

választott ellátási formáról. A választott ellátási formára vonatkozó nyilatkozatot évente egy alkalommal, legkésõbb

a tárgyévet megelõzõ év december hónapjának 15. napjáig – továbbá az állományba vételkor, vagy az önkéntes

tartalékos katona tényleges szolgálatteljesítésre történõ behívásakor – kell megtennie. A nyilatkozat év közben

a szerzõdéses és a tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katona kezdeményezésére

a) más beosztásba történõ áthelyezéskor,

b) a várhatóan három hónapot meghaladó vezénylés esetén,

c) a várhatóan 28 napot meghaladó egészségügyi szabadság esetén

módosítható.

(5) A nyilatkozat módosítását a szerzõdéses és a tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katona

a személyügyi parancs (határozat) kézhezvételét követõen kérheti az állományilletékes személyügyi szervnél.

A (4) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott esetek idõtartamának lejártát követõ 30 napon belül a szerzõdéses és

a tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katona ismételten módosíthatja nyilatkozatát a részére

elõnyösebb ellátási formára. Az általa választott új ellátási forma szerinti ellátásra a módosítást tartalmazó parancs

megjelenését követõ hónap elsõ napjától jogosult.

(6) Az a szerzõdéses katona, aki a (4) bekezdés szerinti, következõ évre vonatkozó nyilatkozatot határidõn belül,

önhibáján kívül nem tette meg, azt az akadályoztatás elhárulását követõ 15 napon belül pótolhatja. A nyilatkoztatást

a HM és MH szervezetek személyügyi szervei hajtják végre.

(7) A nyilatkozat megtételének hiányában a szerzõdéses és a tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes

tartalékos katona részére – az étkezéstérítésre kötelezett kivételével – étkezési utalványt kell biztosítani.

(8) Az érintett honvédelmi szervezet személyügyi fõnöke elkészíti a napi egyszeri természetbeni, térítésmentes ebédet

választó szerzõdéses és tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos állomány névsorát, amelyet

parancsban (határozatban) kell rögzíteni.

(9) A nyilatkozat tartalmát érintõ, a jogszabályi környezetben évközben bekövetkezõ változás esetén HM és az MH

szervezetek személyügyi szervei a szerzõdéses és a tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos

katonát a változás hatálybalépésétõl számított 30 napon belül ismételten nyilatkoztatják. A nyilatkozat alapján az új
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ellátási forma szerinti ellátásra az érintettek a módosítást tartalmazó parancs kiadását követõ hónap elsõ napjától

jogosultak.”

7. § Az R. 21. § (1) bekezdésének j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A személyi állomány élelmezési feljavítási normára jogosult:]

„j) a szerzõdéses katonák alapozó kiképzésének és az önkéntes tartalékos katonák alapfelkészítésének befejezõ

napjain;”

8. § Az R. 1. számú melléklete az 1. számú melléklet szerint módosul.

9. § Az R. 4. számú melléklete a 2. számú melléklet szerint módosul.

10. § (1) Az R.

a) 6. § (3) bekezdés második mondatában a „hivatásos katona” szövegrész helyébe a „személyi állomány” szöveg,

b) 8. § (5) és a (7)–(8) bekezdéseiben, a 9. § (1) bekezdésében, a 11. §-ban, a 13. §-ban, a 15. § (1) bekezdés

b) pontjában, a 32. § a) pontjában, a 33. § (1) bekezdés b) pontjában, az 1. számú melléklet 2., 3. és 32. pontjaiban,

a 2. számú melléklet 1–4. és 6. pontjaiban, a 3. számú melléklet felvezetõ szövegében, továbbá

az 1., 3–4. pontjaiban, a 4. számú melléklet 5., 6. és 17. pontjaiban, az 5. számú melléklet 9–10. pontjaiban, valamint

a 6. számú melléklet 3. pontjában a „hivatásos és szerzõdéses” szövegrész helyébe a „hivatásos, szerzõdéses és

tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos” szöveg,

c) 9. § (2) bekezdésében, a 10. §-ban, a 19. § (1) bekezdésében, a 4. számú melléklet 2. pontjában a „hivatásos,

szerzõdéses” szövegrész helyébe a „hivatásos, szerzõdéses és tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes

tartalékos” szöveg,

d) 32. § c) pontjában a „hivatásos állományú katonák” szövegrész helyébe a „személyi állomány” szöveg,

e) 33. § (1) bekezdés a) pontjában a „hivatásos és szerzõdéses katonák, valamint közalkalmazottak” szövegrész

helyébe a „személyi állomány” szöveg,

f) 33. § (2) bekezdésben a „jogosultak a hivatásos és szerzõdéses állományú katonák, valamint közalkalmazottak”

szövegrész helyébe a „jogosult a személyi állomány” szöveg,

g) 33. § (4) bekezdésben a „szerzõdéses” szövegrész helyébe a „szerzõdéses és tényleges szolgálatteljesítésre

behívott önkéntes tartalékos” szöveg,

h) 1. számú melléklet 2. pontjában az „elsõ beosztásba helyezés” szövegrész helyébe az „elsõ beosztásba helyezés,

valamint a tényleges szolgálatteljesítésre történõ behívás” szöveg,

i) az 1. számú melléklet 15. pontjában a „szerzõdéses” szövegrész helyébe a „szerzõdéses és önkéntes tartalékos”

szöveg,

j) 1. számú melléklet 31. pontjában a „szerzõdéses legénységi” szövegrész helyébe a „szerzõdéses legénységi és

önkéntes tartalékos katonai” szöveg

lép.

(2) Az élelmiszer-utalvánnyal való ellátásról szóló 15/2000. (VI. 20.) HM rendelet hatályát veszti.

(3) 2010. február 1-jén a hatályát veszti a (1) és (2) bekezdés, a 6–9. §-ok, valamint az 1. és 2. számú melléklet. E bekezdés

2010. február 2-án hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

1. számú melléklet a 20/2009. (XII. 29.) HM rendelethez

1. Az R. 1. számú melléklet 1. pontjának helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. A hivatásos, szerzõdéses és tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katonák – a Magyar

Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 52. §

(1)–(3) bekezdése alapján történt – vezénylés idejére (a külföldre vezénylés kivételével), ha a hivatásos, szerzõdéses és

48020 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 194. szám



tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katona vezénylés szerinti szolgálati helye az eredeti

szolgálati hellyel és az állandó lakhellyel nem esik egybe, a szolgálatteljesítés napjain. Nem jár a természetbeni

élelmezési ellátás a rendes, pót, tanulmányi és rendkívüli szabadság, valamint a fogvatartás idejére, továbbá ha

a vezényeltek nem a családjuktól külön élõk, vagy a vezénylés szerinti szolgálati helyükrõl (helyõrségbõl) naponta

hazautaznak.”

2. Az R. 1. számú melléklet 20. pontjának helyébe a következõ rendelkezés lép:

„20. Az egyszeri alapfelkészítésre és az évenkénti felkészítésre behívott önkéntes tartalékos állomány a kiképzés

napjain. A természetbeni élelmezési ellátást élelmiszer-utalvánnyal megváltani nem lehet.”

2. számú melléklet a 20/2009. (XII. 29.) HM rendelethez

Az R. 4. számú melléklet 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4. A hivatásos és szerzõdéses katonák a terepen levezetésre kerülõ alap- és szakalapozó kiképzés, átképzés,

szaktanfolyam idõtartama alatt, valamint az alapfelkészítésre és éves felkészítésre behívott önkéntes tartalékos

katonák a terepen levezetésre kerülõ foglalkozások idõtartama alatt.”

A honvédelmi miniszter 21/2009. (XII. 29.) HM rendelete
a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló
9/2005. (III. 30.) HM rendelet módosításáról

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. §

(2) bekezdésének k) pontjában, valamint a katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények vezetõinek, oktatóinak és

hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény 50. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006.

(IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. §-ának (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendelet (a továbbiakban: R.)

mellékletének 15. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„15. a) A Hjt. 46. § alapján más szervezetnél szolgálatot teljesítõ hivatásos és szerzõdéses katona szolgálati helyén

viselendõ öltözetét – az Öltözködési Szabályzat rendelkezéseinek figyelembevételével – a más szervezet vezetõje

határozza meg.

b) A szervezet vezetõje egyes meghatározott feladatok teljesítéséhez kapcsolódóan az Öltözködési Szabályzat

rendelkezéseitõl eltérõ öltözet viselését rendelheti el

ba) a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok,

bb) a katonai ügyészségek,

bc) a Honvéd Együttes Budapest,

bd) a Magyar Köztársaság Elnökének Katonai Irodája,

be) a Tábori Lelkészi Szolgálat állományába tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák részére.

c) A honvédelmi miniszter a hivatásos és szerzõdéses katonák részére a szolgálati feladatok ellátása során

az Öltözködési Szabályzat rendelkezéseitõl eltérõ öltözet viselését elõírhatja.

d) A katonának az a)–c) alpontok alapján eltérõ öltözet viselésének meghatározása esetén rendelkeznie kell hadi-

(gyakorló-), köznapi, ünnepi, illetve társasági öltözettel is.”

2. § Az R. mellékletének 27. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„27. A nyugállományba helyezett katona az egyenruháján nyugállományt kifejezõ hímzett jelvényt visel.”
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3. § Az R. mellékletének 40. pontja a következõ u) alponttal egészül ki:

[A katonának tilos:]

„u) a megengedett hosszú haját úgy hordania, hogy az a viselt rendfokozati jelzését eltakarja, illetve fedje.”

4. § Az R. mellékletének 42. pontja, valamint az azt megelõzõ cím helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A haj, bajusz és szakáll viselés szabályai
42. a) A katona hajviseletének ki kell elégítenie a gondozott, rendezett, konszolidált megjelenés kritériumait. Haja

legfeljebb olyan hosszú legyen, hogy az a sapka szegélyétõl a nyak érintkezéséig lefelé haladva fokozatosan

csökkenjen. A katonanõknek olyan – az egyenruhához méltó – hajat kell viselniük, hogy az ne akadályozza feladatuk

végrehajtását, illetõleg tábori körülmények között is könnyen ápolható legyen, továbbá feleljen meg a 40. pont

u) alpontjában elõírtaknak.

b) A Szolgálati Szabályzatban meghatározott magatartási szabályokkal, a tényleges katonai szolgálatot teljesítõ

katona szájszél vonaláig érõ ápolt bajuszt, 1,5 cm-nél nem hosszabb ápolt szakállat, pofaszakállat, pajeszt viselhet.”

5. § Az R. melléklete 45. pontja A) alpontjának „Az öltözet változatai:” alcímét követõ szövegrész helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„Télen

1. változat

90 M téli gyakorló sapka

Csõsál

0008 M gyakorló esõvédõ kabát

2008 M polárpulóver (kabátbélés)

Gyakorlókesztyû

90 M gyakorlózubbony

Gyakorlópóló

90 M gyakorlónadrág

2008 M téli felsõ

2008 M téli alsó

Téli gyakorló zokni

Általános bakancs

Hevederöv

Átmeneti idõszakban

2. változat 2/A. változat

Gyakorlókalap Gyakorlókalap

2008 M gyakorló esõvédõ kabát 90 M gyakorlózubbony

90 M gyakorlózubbony Gyakorlópóló

Gyakorlópóló 90 M gyakorlónadrág

90 M gyakorlónadrág Nyári gyakorló zokni

Nyári gyakorló zokni Általános bakancs

Általános bakancs Hevederöv

Hevederöv

Nyáron

3. változat 4. változat

Gyakorlókalap Gyakorlókalap

2000 M nyári gyakorlózubbony 2000 M nyári gyakorlózubbony

Gyakorlópóló 2000 M nyári gyakorlónadrág

2000 M nyári gyakorlónadrág Nyári gyakorló zokni

Nyári gyakorló zokni Nyári bakancs

Nyári bakancs Hevederöv

Hevederöv
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Nyáron

5. változat

Gyakorlókalap

Gyakorlópóló

2000 M nyári gyakorlónadrág

Nyári gyakorló zokni

Nyári bakancs

Hevederöv”

6. § (1) Az R. melléklete 45. C) alpontjának 15. változatát követõ felsorolás a)–f) alpontjai helyébe a következõ rendelkezések

lépnek:

[A 90 M és 2000 M általános, a 93 M ejtõernyõs és a 93 M repülõszerelõ hadi- (gyakorló-) öltözet hordmód változatai:]

„a) télen:

aa) 2008 M gyakorló esõvédõ kabát polárpulóverrel, zárt gallérral, csõsállal,

ab) 2008 M gyakorló esõvédõ kabát polárpulóverrel, nyitott gallérral, alatta 90 M gyakorlózubbony begombolt, illetve

zárt gallérral,

ac) 90 M téli gyakorlókabát béléssel begombolt gallérral, csõsállal, illetve 93 M ejtõernyõs és repülõszerelõ téli

gyakorlókabát zárt gallérral, csõsállal,

ad) 90 M téli gyakorlókabát felsõ gombja kigombolva, illetve 93 M ejtõernyõs és repülõszerelõ téli gyakorlókabát

nyitott gallérral, alatta 90 M gyakorlózubbony begombolt gallérral, 93 M ejtõernyõs és repülõszerelõ téli

gyakorlózubbony zárt gallérral,

b) átmeneti idõszakban:

ba) 2008 M gyakorló esõvédõ kabát – polárpulóver nélkül – nyitott gallérral, alatta 90 M gyakorlózubbony begombolt,

illetve zárt gallérral,

bb) 90 M téli gyakorlókabát – bélés nélkül – felsõ gombja kigombolva, illetve 93 M ejtõernyõs és repülõszerelõ téli

gyakorlókabát nyitott gallérral, alatta 90 M gyakorlózubbony begombolt gallérral, illetve 93 M ejtõernyõs és

repülõszerelõ téli gyakorlózubbony zárt gallérral,

bc) 90 M gyakorlózubbony felsõ gombja kigombolva, illetve 93 M ejtõernyõs és repülõszerelõ téli gyakorlózubbony

nyitott gallérral, alatta póló,

c) nyáron:

ca) 90 M gyakorlózubbony felsõ gombja kigombolva, 93 M ejtõernyõs és repülõszerelõ téli gyakorlózubbony nyitott

gallérral, alatta gyakorlópóló,

cb) 2000 M nyári hosszú ujjú gyakorlózubbony felsõ gombja kigombolva, alatta gyakorlópóló,

cc) 2000 M nyári hosszú ujjú gyakorlózubbony felsõ gombja kigombolva,

cd) 2000 M nyári hosszú ujjú gyakorlózubbony felsõ gombja kigombolva, ujja felhajtva, alatta gyakorlópóló,

ce) 2000 M nyári hosszú ujjú gyakorlózubbony felsõ gombja kigombolva, ujja felhajtva,

cf) gyakorlópóló tépõzáras hímzett gyakorló rendfokozati jelzéssel,

d) átmeneti idõszakban az általános bakancs helyett a nyári bakancs, nyáron a nyári bakancs helyett az általános

bakancs viselhetõ,

e) a 2008 M polárpulóver, valamint a 95 M gyakorlópulóver a tényleges állomány – a gyakorlópulóver esetében

a próbaidejét töltõ szerzõdéses katona kivételével – hímzett névvel, államjelzõvel és gyakorló rendfokozati jelzéssel

ellátott, megengedett öltözetként viselt, felsõ ruhadarabja,

ea) a 2008 M polárpulóver, illetõleg a 95 M gyakorlópulóver a 90 M gyakorlózubbony helyett – a gyakorlópóló, a téli

ing vagy a 2008 M téli felsõ fölött – a 90 M gyakorlónadrágon kívül viselendõ,

eb) a 2008 M polárpulóver, illetve a 95 M gyakorlópulóver felsõ ruhadarabként történõ viselése esetén fegyver, málha

és egyéb eszköz, felszerelés nem hordható,

f) az állomány a hevederövet a 2008 M gyakorló esõvédõ kabáton, illetõleg a 90 M téli gyakorlókabáton csak külön

parancsra viseli,”

(2) Az R. melléklete 45. C) alpontjának 15. változatát követõ felsorolás h)–j) alpontjai helyébe a következõ rendelkezések

lépnek:
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[A 90 M és 2000 M általános, a 93 M ejtõernyõs és a 93 M repülõszerelõ hadi- (gyakorló-) öltözet hordmód változatai:]

„h) a felderítõ és az ejtõernyõs szakbeosztású állomány ejtõernyõs szakfeladata végrehajtása során ejtõernyõs

bakancsot hord, valamint a gyakorlókalap helyett, hímzett felderítõ, ejtõernyõs jelvénnyel ellátott zöld barett sapkát

viselhet,

i) a harckocsizó és a hadihajós szakbeosztású állomány, valamint a tábori lelkész a gyakorlókalap helyett, hímzett

harckocsizó, hadihajós, illetõleg tábori lelkészi jelvénnyel ellátott fekete barett sapkát viselhet. A HM Tábori

Rabbinátus állománya a gyakorlókalap, illetõleg a fekete barett sapka helyett a 2000 M nyári gyakorlóöltözet

alapanyagából készített, hímzett magyar és héber felirattal ellátott kipát viselhet,

j) a tüzér, légvédelmi tüzér és a katonai rendész szakbeosztású állomány a gyakorlókalap helyett, hímzett tüzér,

légvédelmi tüzér, illetve katonai rendész jelvénnyel ellátott skarlátpiros barett sapkát viselhet,”

(3) Az R. melléklete 45. C) alpontjának 15. változatát követõ felsorolás n) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A 90 M és 2000 M általános, a 93 M ejtõernyõs és a 93 M repülõszerelõ hadi- (gyakorló-) öltözet hordmód változatai:]

„n) a repülõszerelõ állomány szakfeladat végrehajtásakor

na) 2000 M nyári gyakorlóöltözetet, 2008 M polárpulóvert, valamint 95 M gyakorlópulóvert felsõ ruhadarabként nem

viselhet,

nb) megengedettként repülõszerelõ nyári cipõt, szandált hordhat,

nc) a vonatkozó munkavédelmi elõírások betartása mellett – a 93 M repülõszerelõ hadi- (gyakorló-) öltözet

megkímélése céljából – munkaruhát, overallt, valamint munkalábbelit viselhet,”

(4) Az R. melléklete 45. C) alpontjának 15. változatát követõ felsorolás v) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A 90 M és 2000 M általános, a 93 M ejtõernyõs és a 93 M repülõszerelõ hadi- (gyakorló-) öltözet hordmód változatai:]

„v) sorakozó, illetve kiemelkedõ fontosságú katonai rendezvények alkalmával a 90 M és 2000 M általános, a 93 M

ejtõernyõs és a 93 M repülõszerelõ hadi- (gyakorló-) öltözetet viselõ állomány – télen az ab) és ad), átmeneti

idõszakban a ba)–bc), nyáron a ca)–ce) alpontok szerinti hordmód változathoz – fegyvernemi hovatartozását kifejezõ,

illetõleg beosztásának megfelelõ

va) légvédelmi tüzér tábornok kivételével világoskék szakmai sálat visel a légierõ öltözetét viselõ tábornok és zenész,

a repülõszerelõ, a repülésirányító, a meteorológus,

vb) sötétkék szakmai sálat visel a hadihajós,

vc) búzavirágkék szakmai sálat visel a híradó, az elektronikai harcász, az informatikus,

vd) „lövész” zöld szakmai sálat visel a lövész, a nemzetközi mûveletekben résztvevõ katonai szervezet – amennyiben

a kontingensre vonatkozó más eltérõ szabályozás nincs – állománya,

ve) acélzöld szakmai sálat visel a mûszaki, a vegyivédelmi, a pénzügyi,

vf) fehér szakmai sálat visel a felderítõ,

vg) fekete szakmai sálat visel a harckocsizó, a HM Tábori Lelkészi Szolgálat teljes személyi állománya, valamint

a díszelgõ és zenéz állomány katonai temetés alkalmával,

vh) kármin szakmai sálat visel a hadtáp, a logisztikus, a térképész, a mérnök, a technikus, a jogi- és igazgatási,

az egészségügyi, a gépkocsiszállító, a közlekedési, a KBH szakállománya,

vi) a tábori lelkész tábornok kivételével skarlátpiros szakmai sálat visel az általános öltözetet viselõ tábornok, a tüzér,

a légvédelmi tüzér, a légvédelmi lokátoros, a zenész, a díszelgõ, a katonai rendész, a hallgató, továbbá

a va)–vh) alpontban nem nevesített végzettséggel rendelkezõ, illetõleg beosztást betöltõ katona,

vj) a fegyvernemi egység, alegység teljes személyi állománya a fegyvernemnek megfelelõ színû szakmai sálat viselhet,

vk) +25 °C feletti hõmérséklet esetén a szakmai sál viselése – a feladatot elrendelõ állományilletékes parancsok külön

parancsa alapján – mellõzhetõ,”

(5) Az R. melléklete 45. C) alpontjának 15. változatát követõ felsorolás a következõ z) alponttal egészül ki:

[A 90 M és 2000 M általános, a 93 M ejtõernyõs és a 93 M repülõszerelõ hadi- (gyakorló-) öltözet hordmód változatai:]

„z) a 90 M gyakorlózubbony és a 90 M gyakorlónadrág alatt

za) télen és átmenetei idõszakban a gyakorlópólón 2008 M téli vékony felsõ, vagy 2008 M téli vastag felsõ, a 90 M

gyakorlónadrág alatt 2008 M téli vékony alsó, vagy 2008 M téli vastag alsó,

zb) télen a gyakorlópóló és a 2008 M téli vékony felsõ fölött 2008 M téli vastag felsõ, a 90 M gyakorlónadrág alatt

a 2008 M téli vékony alsón 2008 M téli vastag alsó.”
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7. § (1) Az R. melléklete 45. D) alpontjának 18. változatát követõ felsorolás b) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A 2003 M repülõhajózó hadi- (gyakorló-) védõöltözet hordmód változatai:]

„b) a repülõhajózó állomány télen és átmenetei idõszakban a 2003 M repülõhajózó dzsekihez, nyáron a 2003 M

repülõhajózó overallhoz a századának megfelelõ nyaksálat hord, továbbá sorakozó, illetve kiemelkedõ fontosságú

katonai rendezvények alkalmával világoskék szakmai sálat visel,”

(2) Az R. melléklete 45. D) alpontjának 18. változatát követõ felsorolás a következõ e) alponttal egészül ki:

[A 2003 M repülõhajózó hadi- (gyakorló-) védõöltözet hordmód változatai:]

„e) a repülõhajózó állomány a 2003 M repülõhajózó overall fölött, megengedett felsõ ruhadarabként, repülõhajózó

fekete bõrdzsekit viselhet. A repülõhajózó fekete bõrdzseki viselésének részletes szabályait a HM Honvéd Vezérkar

fõnöke intézkedésben határozza meg.”

8. § (1) Az R. melléklete 45. E) alpontjának 23. változatát követõ felsorolás a)–c) alpontjai helyébe a következõ rendelkezések

lépnek:

[A 2003 sivatagi hadi- (gyakorló-) öltözet hordmód változatai:]

„a) télen:

aa) sivatagi kabát, (esõvédõ) zárt gallérral,

ab) sivatagi kabát (esõvédõ) nyitott gallérral, sivatagi gyakorlózubbony begombolt gallérral,

b) átmeneti idõszakban:

ba) sivatagi kabát (esõvédõ) – bélés nélkül – nyitott gallérral, sivatagi gyakorlózubbony begombolt gallérral,

bb) sivatagi gyakorlózubbony felsõ gombja kigombolva, alatta gyakorlópóló,

c) nyáron:

ca) sivatagi gyakorlózubbony felsõ gombja kigombolva, alatta gyakorlópóló,

cb) 2003 M sivatagi nyári gyakorlózubbony felsõ gombja kigombolva, alatta gyakorlópóló,

cc) 2003 M sivatagi nyári gyakorlózubbony felsõ gombja kigombolva,

cd) 2003 M sivatagi nyári gyakorlózubbony felsõ gombja kigombolva, ujja felhajtva, alatta gyakorlópóló,

ce) 2003 M sivatagi nyári gyakorlózubbony felsõ gombja kigombolva, ujja felhajtva,

cf) gyakorlópóló tépõzáras hímzett barna rendfokozati jelzéssel,”

(2) Az R. melléklete 45. E) alpontjának 23. változatát követõ felsorolás a következõ p) alponttal egészül ki:

[A 2003 sivatagi hadi- (gyakorló-) öltözet hordmód változatai:]

„p) a nemzetközi mûveletekben résztvevõ katonai szervezet állománya sorakozó, illetve kiemelkedõ fontosságú

katonai rendezvények alkalmával – amennyiben a kontingensre vonatkozó más eltérõ szabályozás nincs – télen az ab),

átmeneti idõszakban a ba)–bb), nyáron a ca)–ce) alpontok szerinti hordmód változathoz „lövész” zöld, az egyéni

beosztást betöltõ katona – e szabályzat 45. C) pontjának v) alpontja elõírásai szerint – a fegyvernemi hovatartozásának

megfelelõ szakmai sálat visel.”

9. § (1) Az R. melléklete 45. F) alpontjának 25. változatát követõ felsorolás a) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A trópusi hadi- (gyakorló-) öltözet hordmód változatai:]

„a) nyáron és átmeneti idõszakban:

aa) 2000 M nyári gyakorlózubbony felsõ gombja kigombolva, alatta gyakorlópóló,

ab) 2000 M nyári gyakorlózubbony felsõ gombja kigombolva,

ac) 2000 M nyári gyakorlózubbony felsõ gombja kigombolva, ujja felhajtva, alatta gyakorlópóló,

ad) 2000 M nyári gyakorlózubbony felsõ gombja kigombolva, ujja felhajtva,

ae) gyakorlópóló tépõzáras hímzett rendfokozati jelzéssel,”

(2) Az R. melléklete 45. F) alpontjának 25. változatát követõ felsorolás a következõ k) alponttal egészül ki:

[A trópusi hadi- (gyakorló-) öltözet hordmód változatai:]

„k) a nemzetközi mûveletekben résztvevõ katonai szervezet állománya sorakozó, illetve kiemelkedõ fontosságú

katonai rendezvények alkalmával – amennyiben a kontingensre vonatkozó más eltérõ szabályozás nincs – nyáron és

átmeneti idõszakban az aa)–ad) alpontok szerinti hordmód változathoz „lövész” zöld, az egyéni beosztást betöltõ

katona – e szabályzat 45. C) pontjának v) alpontja elõírásai szerint – a fegyvernemi hovatartozásának megfelelõ

szakmai sálat visel.”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 194. szám 48025



10. § Az R. melléklete 46. pontjának bevezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az öltözetet viseli a hivatásos és a szerzõdéses tiszti, tiszthelyettesi, viselheti a szerzõdéses legénységi és az önkéntes

tartalékos állomány a napi szolgálati tevékenysége során, valamint viseli a hallgató tantermi foglalkozások alkalmával,

ha más öltözetet nem rendeltek el, továbbá ügyeleti szolgálatban, ha annak jellege nem teszi szükségessé a hadi-

(gyakorló-) öltözetet.”

11. § (1) Az R. melléklete 46. B) alpontjának 14. változatát követõ felsorolás a) és b) alpontjai helyébe a következõ rendelkezések

lép:

[A köznapi öltözet hordmód változatai:]

„a) a hallgató, valamint az általános köznapi öltözetet viselõ szerzõdéses legénységi és önkéntes tartalékos állomány

köznapi sapkát, a légierõ által viselt és a hadihajós köznapi öltözetet viselõ szerzõdéses legénységi és önkéntes

tartalékos állomány sötétkék köznapi sapkát hord a köznapi öltözet valamennyi változatához,

b) a hadihajós fegyvernemhez tartozó hivatásos és szerzõdéses tiszt, tiszthelyettes szakállomány a sötétkék köznapi

sapka helyett minden öltözeti változathoz hadihajós köznapi tányérsapkát visel,”

(2) Az R. melléklete 46. B) alpontjának 14. változatát követõ felsorolás d) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A köznapi öltözet hordmód változatai:]

„d) a hallgató, valamint az általános köznapi öltözetet viselõ szerzõdéses legénységi és önkéntes tartalékos állomány

a posztóköpeny helyett 3/4-es ballonkabátot, a légierõ által viselt és a hadihajós köznapi öltözetet viselõ szerzõdéses

legénységi és önkéntes tartalékos állomány a sötétkék posztóköpeny helyett sötétkék 3/4-es ballonkabátot hord,”

(3) Az R. melléklete 46. B) alpontjának 14. változatát követõ felsorolás u) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A köznapi öltözet hordmód változatai:]

„u) az általános köznapi öltözetet viselõ állomány – a szerzõdéses legénységi, és az önkéntes tartalékos katona,

valamint a hallgató kivételével – a köznapi öltözet nyári változataihoz a köznapi sapka helyett köznapi Bocskai sapkát is

viselhet.”

12. § (1) Az R. melléklete 46. D) alpontjának 26. változatát követõ felsorolás a) és b) alpontjai helyébe a következõ rendelkezések

lépnek:

[A nõi köznapi öltözet hordmód változatai:]

„a) a hallgatónõi, valamint az általános köznapi öltözetet viselõ szerzõdéses legénységi és önkéntes tartalékos

katonanõi állomány köznapi sapkát, a légierõ által viselt és a hadihajós köznapi öltözetet viselõ szerzõdéses

legénységi és önkéntes tartalékos katonanõi állomány sötétkék köznapi sapkát hord a köznapi öltözet valamennyi

változatához,

b) télen és átmeneti idõszakban a hadihajós fegyvernemhez tartozó hivatásos és szerzõdéses tiszt, tiszthelyettes

katonanõi szakállomány a sötétkék köznapi sapka helyett minden öltözeti változathoz fekete kalapot visel,”

(2) Az R. melléklete 46. D) alpontjának 26. változatát követõ felsorolás w) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A nõi köznapi öltözet hordmód változatai:]

„w) az általános köznapi öltözetet viselõ katonanõ – kivétel a szerzõdéses legénységi és az önkéntes tartalékos

katonanõ, valamint a hallgatónõ – a köznapi öltözet nyári változataihoz a köznapi sapka helyett nõi kalapot is viselhet.”

13. § Az R. melléklete 47. B) alpontjának 8. változatát követõ felsorolás a)–c) alpontjai helyébe a következõ rendelkezések

lép:

[Az ünnepi öltözet hordmód változatai:]

„a) a hallgató, valamint az általános ünnepi öltözetet viselõ szerzõdéses legénységi és önkéntes tartalékos állomány

köznapi sapkát, a légierõ által viselt és a hadihajós ünnepi öltözetet viselõ szerzõdéses legénységi és önkéntes

tartalékos állomány sötétkék köznapi sapkát hord az ünnepi öltözet valamennyi változatához,

b) a hadihajós fegyvernemhez tartozó hivatásos és szerzõdéses tiszt, tiszthelyettes szakállomány a sötétkék köznapi

sapka helyett minden öltözeti változathoz hadihajós köznapi tányérsapkát visel,

c) a hallgató, valamint az általános ünnepi öltözetet viselõ szerzõdéses legénységi és önkéntes tartalékos állomány

a posztóköpeny helyett 3/4-es ballonkabátot, a légierõ által viselt és a hadihajós ünnepi öltözetet viselõ szerzõdéses

legénységi és önkéntes tartalékos állomány a sötétkék posztóköpeny helyett sötétkék 3/4-es ballonkabátot hord,”
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14. § Az R. melléklete 47. D) alpontjának 16. változatát követõ felsorolás a) és b) alpontjai helyébe a következõ rendelkezések

lépnek:

[A nõi ünnepi öltözet hordmód változatai:]

„a) a hallgatónõi, valamint az általános ünnepi öltözetet viselõ szerzõdéses legénységi és önkéntes tartalékos

katonanõi állomány köznapi sapkát, a légierõ által viselt és a hadihajós ünnepi öltözetet viselõ szerzõdéses

legénységi és önkéntes tartalékos katonanõi állomány sötétkék köznapi sapkát hord az ünnepi öltözet valamennyi

változatához,

b) a hadihajós fegyvernemhez tartozó hivatásos és szerzõdéses tiszt, tiszthelyettes katonanõi szakállomány

a sötétkék köznapi sapka helyett minden öltözeti változathoz fekete kalapot visel,”

15. § Az R. melléklete 49. pontja a következõ G) alponttal egészül ki:

„G) A katonadiplomaták, illetve azok is, akik külföldön tartós, 1 évet meghaladó kiküldetésen vesznek részt, külföldi

fogadások, estélyek, bálok alkalmával megengedett ruházatként nagyestélyi öltözetet viselhetnek.”

16. § Az R. mellékletének 52. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„52. A tényleges állománynak az alábbi sport- és szabadidõ öltözettel rendelkeznie:

Sport- és szabadidõ öltözet

Hosszú ujjú szabadidõ felsõ

Hosszú szárú szabadidõ alsó

Edzõpóló

Sporttrikó

Edzõnadrág

Sportzokni

Sportcipõ”

17. § Az R. melléklete az 52. pontot követõen a következõ 52/A. ponttal egészül ki:

„52/A. A hosszú ujjú szabadidõ felsõ és a hosszú szárú szabadidõ alsó helyett sportkabát, kétrészes sportruha,

melegítõ, tréningruha, jogging, szabadidõruha viselhetõ. Az edzõpóló és a sporttrikó helyett sporting, sportpóló,

az edzõnadrág helyett sportnadrág, a sportcipõ helyett az adott sportág gyakorlásához, ûzéséhez szükséges speciális

edzõcipõ, futócipõ, futballcipõ, kosárcipõ, szabadidõcipõ hordható, továbbá egyéni védõfelszerelés, különösen boka-,

térd-, combvédõ gumi alkalmazható. A sportöltözet kialakítása, színe, mintája, esetleges felirata nem veszélyeztetheti,

illetve nem sértheti a Honvédség szolgálati érdekeit.”

18. § Az R. mellékletének 58. pontja, valamint az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Nemzeti színû pajzs és szalag
58. A Honvédség állománya a hímzett színes nemzeti színû pajzsot a 2008 M gyakorló esõvédõ kabát, a 90 és 93 M

gyakorlózubbony, a 90 és 93 M téli gyakorlókabát, a 2000 M nyári gyakorlózubbony, a 2003 M sivatagi

gyakorlózubbony és a 2003 M sivatagi kabát bal ujján viseli. A pajzsot a vállcsúcstól 3 cm-re úgy kell rögzíteni, hogy

a pajzs középvonala a zubbony ujjának hossztengelyétõl 1 cm-rel elõbbre helyezkedjen el.”

19. § Az R. melléklete az 58. pontot követõen a következõ 58/A. ponttal egészül ki:

„58/A. A hivatásos, a szerzõdéses és az önkéntes tartalékos katona továbbá a hallgató a köznapi- és sötétkék köznapi-,

a társasági- és sötétkék társasági-, valamint a hadihajós társasági zubbonyon, továbbá a nõi és sötétkék nõi köznapi

zubbonyon, valamint a nõi és sötétkék nõi társasági kosztümkabáton nemzeti hovatartozást kifejezõ, 35x20 mm

méretû, nemzeti színû szövött szalagot viselhet. A nemzeti színû szalagot a bal vállcsúcstól 4 cm-re úgy kell

vízszintesen rögzíteni, hogy a nemzeti színû szalag középvonala a zubbony ujjának hossztengelyétõl 1 cm-rel elõbbre

helyezkedjen el.”

20. § Az R. mellékletének 68. pontja, valamint az azt megelõzõ cím helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Fehérnemû, zokni, harisnya
68. a) A katonának rendelkeznie kell a szolgálatteljesítéséhez szükséges mennyiségû, nemének és az Öltözködési

Szabályzat elõírásainak megfelelõ fehérnemûvel.
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b) Az egyenruhához csak a rendszeresített téli-, nyári gyakorló, köznapi, társasági zokni viselhetõ.

c) A katonanõk a köznapi, ünnepi, társasági, estélyi öltözeti változatokhoz testszínû harisnyát, harisnyanadrágot

viselnek.”

21. § Az R. mellékletének 69. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„69. a) Az egyenruhához csak a rendszeresített lábbeli viselhetõ.

b) Orvosi javaslat alapján – a parancsnok engedélyével – a rendszeresített színben gyógycipõ is viselhetõ.

c) A katonának rendelkeznie kell a szolgálatteljesítéséhez szükséges, az egyéni higiéniát biztosító tusolópapuccsal.”

22. § Az R. melléklete 76. pontjának c) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„c) A korábban a légierõnél szolgálatot teljesített és a légierõ öltözetével ellátott állomány a sötétkék köznapi és

társasági öltözetét megtarthatja, illetve hordhatja, melyen a saját fegyvernemi jelvényét világoskék színû fegyvernemi

parolin viseli.”

23. § Az R. melléklete 79. pontjának c) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„c) Aranyszínû hímzett kerek sapkajelvényt visel az általános köznapi öltözetet viselõ hivatásos, szerzõdéses és

önkéntes tartalékos fõtiszt, tiszt, zászlós katona és katonanõ, a hallgató és a hallgatónõ a köznapi sapkán.”

24. § Az R. melléklete 80. pontjának c) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„c) Ezüstszínû hímzett kerek sapkajelvényt visel az általános köznapi öltözetet viselõ hivatásos, szerzõdéses és

önkéntes tartalékos tiszthelyettes, tisztes katona és katonanõ a köznapi sapkán.”

25. § Az R. melléklete 84. pontjának b) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„b) Aranyszínû hímzett kerek sapkajelvényt visel a légierõ által viselt köznapi öltözetet viselõ – nem a repülõ

fegyvernemhez tartozó – hivatásos, szerzõdéses és önkéntes tartalékos, valamint a hadihajós köznapi öltözetet viselõ

önkéntes tartalékos fõtiszt, tiszt, zászlós katona és katonanõ a sötétkék köznapi sapkán.”

26. § Az R. melléklete 85. pontjának b) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„b) Ezüstszínû hímzett kerek sapkajelvényt visel a légierõ által viselt köznapi öltözetet viselõ – nem a repülõ

fegyvernemhez tartozó – hivatásos, szerzõdéses és önkéntes tartalékos tiszthelyettes, tisztes, valamint a hadihajós

köznapi öltözetet viselõ szerzõdéses legénységi és önkéntes tartalékos állományú tiszthelyettes, tisztes katona és

katonanõ a sötétkék köznapi sapkán.”

27. § Az R. mellékletének 89. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„89. Barna színû színes hímzett kerek sapkajelvényt visel a Honvédség tényleges katona állománya

a) a gyakorló-, a sivatagi- és a trópusi kalapon,

b) a tábornok kivétel a 90 M nyári- és téli gyakorlósapkán,

c) barna színû hímzett tábornoki sapkajelvényt visel a tábornok a 90 M nyári- és téli gyakorlósapkán.”

28. § Az R. mellékletének 107. pontja a következõ c) alponttal egészül ki:

„c) Aranydíszítésû, fegyvernemi színû köznapi paroli rendfokozati jelzést visel az általános köznapi öltözetet viselõ,

aranydíszítésû, világoskék fegyvernemi színû köznapi paroli rendfokozati jelzést visel a légierõ által viselt köznapi

öltözetet viselõ önkéntes tartalékos fõtiszt, tiszt a köznapi- és a sötétkék köznapi zubbonyon, illetve a nõi köznapi- és

a sötétkék nõi köznapi zubbonyon.”

29. § Az R. mellékletének 108. pontja a következõ c) alponttal egészül ki:

„c) Ezüst- és aranydíszítésû, fegyvernemi színû köznapi paroli rendfokozati jelzést visel az általános köznapi öltözetet

viselõ, ezüst- és aranydíszítésû, világoskék fegyvernemi színû köznapi paroli rendfokozati jelzést visel a légierõ által

viselt köznapi öltözetet viselõ önkéntes tartalékos zászlós a köznapi- és a sötétkék köznapi zubbonyon, illetve a nõi

köznapi- és a sötétkék nõi köznapi zubbonyon.”
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30. § Az R. mellékletének 109. pontja a következõ c) és d) alponttal egészül ki:

„c) Ezüstdíszítésû, fegyvernemi színû köznapi paroli rendfokozati jelzést visel az általános köznapi öltözetet viselõ,

ezüstdíszítésû, világoskék fegyvernemi színû köznapi paroli rendfokozati jelzést visel a légierõ által viselt köznapi

öltözetet viselõ önkéntes tartalékos tiszthelyettes a köznapi- és a sötétkék köznapi zubbonyon, illetve a nõi köznapi- és

a sötétkék nõi köznapi zubbonyon,

d) Szürkedíszítésû, fegyvernemi színû köznapi paroli rendfokozati jelzést visel az általános köznapi öltözetet viselõ,

szürkedíszítésû, világoskék fegyvernemi színû köznapi paroli rendfokozati jelzést visel a légierõ által viselt köznapi

öltözetet viselõ szerzõdéses legénységi és önkéntes tartalékos állományú tisztes a köznapi- és a sötétkék köznapi

zubbonyon, illetve a nõi köznapi- és a sötétkék nõi köznapi zubbonyon.”

31. § Az R. mellékletének 110. pontja a következõ c) alponttal egészül ki:

„c) A hadihajós önkéntes tartalékos fõtiszt, tiszt aranydíszítésû, a zászlós ezüst- és aranydíszítésû, a tiszthelyettes

ezüstdíszítésû, a tisztes és a szerzõdéses legénységi állományú tisztes szürkedíszítésû, sötétkék fegyvernemi színû

köznapi paroli rendfokozati jelzést visel a sötétkék köznapi zubbonyon, illetve a katonanõ a sötétkék nõi köznapi

zubbonyon.”

32. § Az R. mellékletének 114. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„114. a) aranydíszítésû hímzett rendfokozati jelzést visel a fõtiszt, tiszt,

b) ezüst- és aranydíszítésû hímzett rendfokozati jelzést visel a zászlós,

c) ezüstdíszítésû hímzett rendfokozati jelzést visel a tiszthelyettes,

d) szürkedíszítésû hímzett rendfokozati jelzést visel szerzõdéses legénységi és az önkéntes tartalékos állományú

tisztes,

e) sárgadíszítésû hímzett rendfokozati jelzést visel a hallgató a 3/4-es és 4/4-es ballonkabáton, a nõi ballonkabáton,

az esõkabáton, a nõi esõkabáton, a gyakorlópulóver köznapi változatán, a köznapi- és társasági ingen, a nõi köznapi- és

társasági ingen, az ingblúzon, a nõi ingblúzon és a nõi mellényen.”

33. § (1) Az R. melléklete 122. pontjának c) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Aranyszínû gombot visel:]

„c) a légierõ által viselt köznapi- és társasági öltözetet viselõ fõtiszt, tiszt, zászlós a sötétkék társasági tányérsapkán,

a sötétkék posztóköpenyen, a sötétkék köznapi- és társasági zubbonyon, a katonanõ a sötétkék nõi köpenyen,

a sötétkék nõi köznapi zubbonyon, a sötétkék nõi társasági kosztümkabáton, a sötétkék nõi mellényen, továbbá

a hadihajós köznapi öltözetet viselõ fõtiszt, tiszt, zászlós a sötétkék posztóköpenyen, a sötétkék köznapi zubbonyon,

a katonanõ a sötétkék nõi köpenyen, a sötétkék nõi köznapi zubbonyon, a sötétkék nõi mellényen,”

(2) Az R. mellékletének 122. pontja a következõ d) alponttal egészül ki:

[Aranyszínû gombot visel:]

„d) az általános köznapi öltözetet, illetve a légierõ által viselt köznapi öltözetet viselõ önkéntes tartalékos fõtiszt, tiszt,

zászlós a köznapi- és a sötétkék köznapi zubbonyon, illetve a katonanõ a nõi és a sötétkék nõi köpenyen, a nõi és

a sötétkék nõi köznapi zubbonyon, valamint a nõi és a sötétkék nõi mellényen.”

34. § (1) Az R. melléklete 123. pontjának c) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Ezüstszínû gombot visel:]

„c) a légierõ által viselt köznapi- és társasági öltözetet viselõ tiszthelyettes a sötétkék társasági tányérsapkán,

a sötétkék posztóköpenyen, a sötétkék köznapi- és társasági zubbonyon, a katonanõ a sötétkék nõi köpenyen,

a sötétkék nõi köznapi zubbonyon, a sötétkék nõi társasági kosztümkabáton, a sötétkék nõi mellényen, továbbá

a hadihajós köznapi öltözetet viselõ tiszthelyettes a sötétkék posztóköpenyen, a sötétkék köznapi zubbonyon,

a katonanõ a sötétkék nõi köpenyen, a sötétkék nõi köznapi zubbonyon, a sötétkék nõi mellényen,”

(2) Az R. mellékletének 123. pontja a következõ d) alponttal egészül ki:

[Ezüstszínû gombot visel:]

„d) az általános köznapi öltözetet, illetve a légierõ által viselt köznapi öltözetet viselõ önkéntes tartalékos és

szerzõdéses legénységi állományú tiszthelyettes, tisztes a köznapi- és a sötétkék köznapi zubbonyon, illetve

a katonanõ a nõi és a sötétkék nõi köpenyen, a nõi és a sötétkék nõi köznapi zubbonyon, valamint a nõi és a sötétkék

nõi mellényen.”
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35. § Az R. mellékletének 124. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„124. A hadihajós öltözetet viselõ fõtiszt, tiszt, zászlós aranyszínû, a tiszthelyettes ezüstszínû – hadihajós jelvénnyel

díszített – gombot visel a köznapi- és a társasági hadihajós tányérsapkán, a hadihajós társasági zubbonyon, a katonanõ

a sötétkék nõi társasági kosztümkabáton.”

36. § Az R. mellékletének 129. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„129. Ezüstszínû 15 mm-es hatágú csillagot visel az általános és a légierõ által viselt köznapi és társasági öltözetet viselõ

fõtiszt és tiszthelyettes a köznapi- és a társasági parolin, tisztes a köznapi parolin, a hadihajós köznapi öltözetet viselõ

fõtiszt, tiszthelyettes és tisztes a köznapi parolin, a díszzászlóaljnál a fõtiszt és tiszthelyettes a díszelgõ parolin, valamint

a katonazenekaroknál a zenész fõtiszt és tiszthelyettes a társasági parolin.”

37. § Az R. mellékletének 134. pontja a következõ d) alponttal egészül ki:

[134. A hivatásos állomány közvetlenül a jobb zsebtakaró fölött hivatásos állománykategóriát kifejezõ hímzett jelvényt visel

a következõk szerint:]

„d) a nyugállományú, a szerzõdéses legénységi és az önkéntes tartalékos állományú katona a hivatásos állományt

kifejezõ hímzett jelvény helyett, az a)–c) alpontban meghatározottak szerint, nyugállományt, szerzõdéses legénységi

állományt, illetve önkéntes tartalékos állományt kifejezõ hímzett jelvényt visel.”

38. § Az R. mellékletének 138. és 139. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„138. Csapatjelvényt visel a hivatásos és a szerzõdéses tábornok, fõtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes állomány

a köznapi- és világoskék köznapi-, valamint a társasági fehér ing, az ingblúz és világoskék ingblúz, továbbá a köznapi-

és világoskék köznapi-, valamint a társasági fehér nõi ing, a nõi ingblúz és világoskék nõi ingblúz bal zseb gombján

a zsebtakaró alá gombolva. A csapatjelvény a csapatkarjelzés kicsinyített jelvényváltozata.

139. A vezénylõ zászlósi beosztást betöltõ állomány

a) vezénylõ zászlósi jelvényt visel a köznapi- és világoskék köznapi-, valamint a társasági fehér ing, az ingblúz és

világoskék ingblúz, továbbá a köznapi- és világoskék köznapi-, valamint a társasági fehér nõi ing, a nõi ingblúz és

világoskék nõi ingblúz jobb zseb gombján a zsebtakaró alá gombolva,

b) textil kivitelû színes vezénylõ zászlósi jelvényt visel a köznapi- és sötétkék köznapi-, a társasági- és sötétkék

társasági-, valamint a nõi köznapi- és sötétkék nõi köznapi zubbony, a nõi társasági- és sötétkék nõi társasági

kosztümkabát bal ujján úgy, hogy a jelvény középvonala a zubbony, illetve a kosztümkabát ujjának a vállcsúcsból

kiinduló hossztengelyétõl 1 cm-rel elõbbre, alsó csúcsa az ujja aljától 9 cm-re helyezkedik el, továbbá a hadihajós

társasági zubbony és a nõi társasági kosztümkabát bal ujján a hímzett hatágú csillag helyett,

c) textil kivitelû gyakorló vezénylõ zászlósi jelvényt visel a gyakorló zubbony bal zsebtakaróján középre felvarrva,

d) a vezénylõ zászlósi jelvény megkülönbözteti a HM Honvéd Vezérkar, az MH Összhaderõnemi Parancsnokság és

csapatszintû vezénylõ zászlósi beosztásokat.”

39. § Az R. mellékletének 145. pontja a következõ E) alponttal egészül ki:

[145. Hadi- (gyakorló-) öltözetek]

„E) A 90 M és 2000 M általános hadi- (gyakorló-) öltözethez a 90 M téli gyakorlókabát béléssel, a 90 M nyári gyakorló

sapka, a 95 M gyakorlópulóver, valamint a téli ing és téli alsó 2018. december 31-ig viselhetõ.”

40. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2010. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg az R.

mellékletének 16. pontja a hatályát veszti.

(2) A (3) bekezdés a), b) és n) pontjai, az (5) bekezdés, valamint a 10. § 2012. január 1-jén lépnek hatályba.

(3) Az R. mellékletének

a) 5. pontjában a „hivatásos és a szerzõdéses tiszti, tiszthelyettesi állomány” szövegrész helyébe a „hivatásos,

szerzõdéses és önkéntes tartalékos állomány”,

b) 6. pontjában a „tiszti és tiszthelyettesi állomány tagja, valamint a hallgató” szövegrész helyébe a „hivatásos és

szerzõdéses tiszt és tiszthelyettes, valamint a hallgató, viselheti a szerzõdéses legénységi és az önkéntes

tartalékos állomány”, a „hallgató állomány” szövegrész helyébe a „hallgató, valamint viselheti a szerzõdéses

legénységi és az önkéntes tartalékos állomány”,

c) 45. D) alpontjának „16. változat”, „17. változat” és „18. változat” elnevezésû oszlopaiban a „2003 M Repülõhajózó

bakancs” szövegrész helyébe a „Repülõhajózó bakancs”,
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d) 46. A) alpontjának bevezetõ szövegében a „tábornoki, fõtiszti, tiszti, zászlósi, tiszthelyettesi” szövegrész helyébe

a „katona”,

e) 46. B) alpontja bevezetõ szövegének második mondatában a „tábornoki, fõtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettesi”

szövegrész helyébe a „katona”,

f) 46. B) alpontjának 14. változatát követõ l) alpontban a „tiszthelyettes, valamint” szövegrész helyébe

a „tiszthelyettes, a tisztes, valamint”,

g) 46. B) alpontjának 14. változatát követõ m) alpontban a „tiszthelyettes ezüstszínû” szövegrész helyébe

a „tiszthelyettes és a tisztes ezüstszínû”,

h) 46. B) alpontjának 14. változatát követõ w) alpontban a „hivatásos és a szerzõdéses tiszti, tiszthelyettesi”

szövegrész helyébe a „fõtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes és tisztes”,

i) 46. C) alpontjának bevezetõ szövegében a „nõi tábornoki, fõtiszti, tiszti, zászlósi, tiszthelyettesi” szövegrész

helyébe a „katonanõi”,

j) 46. D) alpontja bevezetõ szövegének második mondatában a „nõi tábornoki, fõtiszti, tiszti, zászlósi és

tiszthelyettesi” szövegrész helyébe a „katonanõi”,

k) 46. D) alpontjának 26. változatát követõ k) alpontban a „tiszhelyettes, valamint” szövegrész helyébe

a „tiszthelyettes, a tisztes, valamint”,

l) 46. D) alpontjának 26. változatát követõ l) alpontban a „viselõ állomány” szövegrész helyébe a „viselõ katonanõi

állomány”, a „tiszthelyettes ezüstszínû” szövegrész helyébe a „tiszthelyettes és a tisztes ezüstszínû”,

m) 46. D) alpontjának 26. változatát követõ y) alpontban a „hivatásos és a szerzõdéses tiszti, tiszthelyettesi”

szövegrész helyébe a „fõtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes és tisztes”,

n) 47. pontja bevezetõ szövegének elsõ mondatában a „tiszti és tiszthelyettesi állomány tagja, valamint a hallgató“

szövegrész helyébe a „tiszti, tiszthelyettesi, viselheti a szerzõdéses legénységi és az önkéntes tartalékos állomány,

valamint viseli a hallgató”, második mondatában a „hallgatói állomány” szövegrész helyébe a „hallgatói, viselheti

a szerzõdéses legénységi és az önkéntes tartalékos állomány”,

o) 47. A) alpontjának bevezetõ szövegében a „tábornoki, fõtiszti, tiszti, zászlósi, tiszthelyettesi” szövegrész helyébe

a „katona”,

p) 47. B) alpontja bevezetõ szövegének második mondatában a „tábornoki, fõtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettesi”

szövegrész helyébe a „katona”,

q) 47. B) alpontjának 8. változatát követõ j) alpontban a „tiszhelyettes, valamint” szövegrész helyébe

a „tiszthelyettes, a tisztes, valamint”,

r) 47. B) alpontjának 8. változatát követõ k) alpontban a „tiszthelyettes ezüstszínû” szövegrész helyébe

a „tiszthelyettes és a tisztes ezüstszínû”,

s) 47. C) alpontjának bevezetõ szövegében a „nõi tábornoki, fõtiszti, tiszti, zászlósi, tiszthelyettesi” szövegrész

helyébe a „katonanõi”,

t) 47. D) alpontja bevezetõ szövegének második mondatában a „nõi tábornoki, fõtiszti, tiszti, zászlósi és

tiszthelyettesi” szövegrész helyébe a „katonanõi”,

u) 47. D) alpontjának 16. változatát követõ i) alpontjában a „tiszthelyettes, valamint” szövegrész helyébe

a „tiszthelyettes, a tisztes, valamint”,

v) 47. D) alpontjának 16. változatát követõ j) alpontjában a „tiszthelyettes ezüstszínû” szövegrész helyébe

a „tiszthelyettes és a tisztes ezüstszínû”,

w) 54. pontjában „Az öltözet változatai:” alcímet követõ felsorolásban szereplõ „Fehér pisztolytáska (combtok)”

szövegrész helyébe a „Pisztolyhoz rendszeresített pisztolytartó”,

x) 76. pont a) és b) alpontjaiban a „tábornoki” szövegrész helyébe a „tábornok”, a ”repülõs” szövegrész helyébe

a „repülõ”, a ”híradós” szövegrész helyébe a „híradó”, a ”hadtápos” szövegrész helyébe a „hadtáp”,

y) 76. pont b) alpontjában a „repülõs tábornok” szövegrész helyébe a „repülõ tábornok”

szöveg lép.

(4) Az R. melléklete 76. pont b) alpontjában szereplõ „kármin” alcímet követõ felsorolás a „logisztika” szöveggel egészül ki.

(5) Az R. melléklete 58. pont b) alpontjában a „viselhet” szövegrész helyébe a „visel” szöveg lép.

(6) Ez a rendelet 2012. január 2-án hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter 22/2009. (XII. 29.) HM rendelete
egyes honvédelmi miniszteri rendeletek adózással és a Magyar Honvédség hivatásos
és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény módosításával összefüggõ módosításáról

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. §-a

(2) bekezdésének a) pontjában, ab), ae), af) és ag) alpontjában, valamint az e), f), h) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006.

(IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

A katonák illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról

szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet módosítása

1. § A katonák illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002.

(I. 25.) HM rendelet (a továbbiakban: R1.) 40. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Ha a hivatásos katona csak a havi szolgálatteljesítési idõ egyes napjain végzi tevékenységét az (1) bekezdésben

meghatározott körülmények között, a Hjt. 114. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott egészségkárosító

veszélynek kitett beosztásokban szolgálatot teljesítõk eseti pótlékára e napokra jogosult.”

2. § Az R1. 52/A. §-a a következõ (3)–(5) bekezdésekkel egészül ki:

„(3) A Hjt. 114. § (3) bekezdés b) pontja szerinti eseti díszelgési pótlékra jogosult a Magyar Honvédség Szolgálati

Szabályzata alapján:

a) a csapatzászlót ünnepélyes katonai rendezvényeken õrzõ zászlókísérõ szakasz tagjaként,

b) az emlékmûavatáshoz (koszorúzáshoz) kirendelt díszalegység, díszõrség tagjaként,

c) külföldi államok képviselõinek, valamint hazánk köztársasági elnökének, az Országgyûlés elnökének,

a miniszterelnöknek, a Kormány tagjainak, a Honvédelmi Minisztérium államtitkárának és a HVKF fogadására kirendelt

díszalegység tagjaként,

d) a katonai temetésekre kirendelt díszkíséret tagjaként, díszõrként, rendjelvivõként, érdeméremvivõként,

koszorúvivõként, valamint társadalmi díszõrként díszelgési feladatokat teljesítõ hivatásos katona.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott díszelgési feladatok elrendelésére az állományilletékes parancsnoknak

parancsban (határozatban) kell intézkednie.

(5) Nem jogosult eseti díszelgési pótlékra az a hivatásos katona, aki:

a) felkészülés, gyakorlás céljából hajtja végre a (3) bekezdésben foglalt feladatokat, valamint

b) az (1) bekezdés alapján rendszeres díszelgési pótlékra jogosult.”

3. § (1) Az R1. 55. §-ának l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A Hjt. 123. §-ában meghatározott rendszeres illetménypótlékoknál fel nem sorolt pótlékokat eseti pótlékként kell kezelni.

Így eseti illetménypótlék:]

„l) az egészségkárosító veszélynek kitett beosztásban szolgálatot teljesítõk eseti pótléka,”

(2) Az R1. 55. §-a a következõ p) ponttal egészül ki:

[A Hjt. 123. §-ában meghatározott rendszeres illetménypótlékoknál fel nem sorolt pótlékokat eseti pótlékként kell kezelni.

Így eseti illetménypótlék:]

„p) az eseti díszelgési pótlék.”

4. § Az R1. 59. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Egészségügyi szabadság esetén a távolléti díjnak a Hjt. 100. § (5)–(6) bekezdése alapján történõ csökkentését,

megvonását az állományilletékes parancsnoknak – az illetékes egészségügyi szervek igazolását, véleményét, illetõleg

javaslatát figyelembe véve – parancsban kell elrendelnie.”
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A szerzõdéses katonák továbbszolgálói jutalma, leszerelési segélye, illetõleg toborzópénze

megállapításának és kifizetésének rendjérõl szóló 5/2002. (I. 25.) HM rendelet módosítása

5. § A szerzõdéses katonák továbbszolgálói jutalma, leszerelési segélye, illetõleg toborzópénze megállapításának és

kifizetésének rendjérõl szóló 5/2002. (I. 25.) HM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés

lép:

„2. § (1) A Hjt. 68. §-ának (6) bekezdése alapján visszafizetendõ összeg megállapításakor a szolgálati viszony

megszûnése napján számított távolléti díjat kell alapul venni azzal, hogy a visszafizetendõ összeg a korábban

kifizetésre került toborzópénz összegét nem haladhatja meg.

(2) A ténylegesen leszolgált idõtartam kiszámításakor minden megkezdett hónap teljes leszolgált hónapnak számít.”

6. § Az R2. a következõ 2/A–2/B. §-sal egészül ki:

„2/A. § A szerzõdéshosszabbítási díjat a letöltött szolgálati idõ utolsó napján számított távolléti díj alapján legkésõbb

a szerzõdés meghosszabbítását követõ második havi illetménnyel együtt kell kifizetni.

2/B. § (1) A kifizetésre kerülõ leszerelési segély összegének megállapításakor a (2) bekezdés szerint számított

jogosultsági hónapok számát, valamint a kifizetés idõpontjában számított távolléti díjat kell alapul venni.

(2) A jogosultsági hónapok meghatározásánál a folyamatos szerzõdéses szolgálatban eltöltött idõszak alapján – a Hjt.

68. § (1) bekezdése szerint – számított hónapok összegét kell alapul venni, amelyet csökkenteni kell

a) toborzópénz kifizetése esetén a Hjt. 68. § (5) bekezdése és

b) szerzõdés-hosszabbítási díj kifizetése esetén a Hjt. 68. § (11) bekezdése

szerinti jogosultsági hónapok számával.

(3) Ha a szerzõdéses katona szolgálati viszonya a szerzõdésben vállalt idõ elõtt szûnik meg, a leszerelési segély

idõarányos számításakor minden megkezdett hónapot teljes hónapként kell figyelembe venni.”

A Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nyugellátásának, a szerzõdéses katonák rokkantsági és

baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos és szerzõdéses katonák baleseti járadékának

részletes szabályairól szóló 8/2002. (II. 15.) HM rendelet módosítása

7. § A Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nyugellátásának, a szerzõdéses katonák rokkantsági és baleseti

rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos és szerzõdéses katonák baleseti járadékának részletes szabályairól

szóló 8/2002. (II. 15.) HM rendelet (továbbiakban: R3.) 17. §-a a következõ m) ponttal egészül ki:

[A HM pénzügyi feladatot ellátó központi szerve a rendelkezésére álló okmányok alapján – a vonatkozó jogszabályok

rendelkezéseinek figyelembevételével – hivatalból hoz határozatot:]

„m) a Hjt. 259. § (6) bekezdése szerinti jogosultságról a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú

katonáink jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról szóló 2009. évi CXLII. törvény 32. § (3) bekezdése

alapján.”

8. § (1) Az R3. 19. §-ának e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A HM pénzügyi feladatot ellátó központi szerve kérelemre bírálja el és hoz határozatot minden egyéb nyugdíj- és baleseti

járadék igény tárgyában, így különösen:]

„e) a felsõ korhatár betöltése elõtt a Hjt. 203. § (5) bekezdése alapján, illetve az 52. életév betöltése elõtt a Hjt. 203. §

(6) bekezdése alapján a csökkentett mértékben folyósított szolgálati nyugdíjnak teljes összegben való folyósításáról,

valamint a Hjt. 203. § (8) bekezdése alá tartozók esetében a nyugdíj folyósításáról, ha ezek az esetek

egészségkárosodás miatt válnak indokolttá;”

(2) Az R3. 19. §-a a következõ i) ponttal egészül ki:

[A HM pénzügyi feladatot ellátó központi szerve kérelemre bírálja el és hoz határozatot minden egyéb nyugdíj- és baleseti

járadék igény tárgyában, így különösen:]

„i) a Hjt. 259. §-ának (6) bekezdés szerinti jogosultságról benyújtott kérelemrõl.”
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A hivatásos és szerzõdéses katonai szolgálat létesítésérõl, módosításáról, megszüntetésérõl, tartalmáról,

valamint az integrált személyügyi igazgatás és egységes nyilvántartás rendjérõl szóló

10/2002. (III. 5.) HM rendelet módosítása

9. § A hivatásos és szerzõdéses katonai szolgálat létesítésérõl, módosításáról, megszüntetésérõl, tartalmáról, valamint

az integrált személyügyi igazgatás és egységes nyilvántartás rendjérõl szóló 10/2002. (III. 5.) HM rendelet

(a továbbiakban: R4.) 2. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A munkaidõ-kedvezmény 2010-ben irányadó mértékének megállapítása során az (1) bekezdést azzal az eltéréssel

kell alkalmazni, hogy arra a június 30-ig terjedõ idõszak vonatkozásában a Hjt. 2010. január 1-jén hatályos 36. §

(2) bekezdése alapján január 15-ig, míg július 1-jétõl a 2010. december 31-ig terjedõ idõszak vonatkozásában a Hjt.

2010. július 1-jén hatályos 36. § (2) bekezdése alapján 2010. július 15-ig kerül sor.”

10. § Az R4. 13. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A katonai oktatási intézményben végzõ hallgatók esetében a 12. § (4) bekezdésének b) és c) pontjaiban

meghatározott okmányokat, polgári oktatási intézményben végzõ honvédségi ösztöndíjas hallgatók esetében a 12. §

(4) bekezdésének c) pontjában meghatározott okmányokat nem kell felterjeszteni, és a személyi javaslatot tanulmányi

jellemzésen kell megtenni.”

11. § Az R4. 71. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha az önkéntes tartalékos szolgálati viszonya a Hjt. 56/A. § b)–e) vagy g) pontjában meghatározottak

következtében szûnik meg, az e rendelet szerinti személyügyi eljárás mellõzésével az állományilletékes parancsnok

a szolgálati viszony megszûnését a feltétel beálltának idõpontjával, parancsban állapítja meg.”

12. § Az R4. 1. számú melléklete e rendelet melléklete szerint módosul.

A hivatásos, szerzõdéses és hadköteles katonák, valamint a honvédségi közalkalmazottak egyes

költségtérítéseirõl szóló 21/2002. (IV. 10.) HM rendelet módosítása

13. § A hivatásos, szerzõdéses és hadköteles katonák, valamint a honvédségi közalkalmazottak egyes költségtérítéseirõl

szóló 21/2002. (IV. 10.) HM rendelet (a továbbiakban: R5.) 10. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A honvédelmi szervezet állományába tartozó közalkalmazottak részére belföldi szolgálati kiküldetése esetén

a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítõ munkavállaló élelmezési költségtérítésérõl szóló kormányrendeletben

meghatározott legkisebb összegû napidíjat kell megállapítani.”

14. § Az R5. 23. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti költözködési átalányként a számlával, egyszerûsített számlával igazolt és indokolt

mértékû egyéb költségeket lehet megtéríteni. Itt kell elszámolni a biztosító társaság által nem térített –, illetve

biztosítás hiányában – a költözködéssel okozati összefüggésben felmerült, az ingóságok megrongálódásából eredõ

helyreállítási, illetve beszerzési költségeket.”

A külföldi szolgálatba vezényeltekkel kapcsolatos személyügyi feladatokról és jogállásuk egyes

kérdéseirõl szóló 26/2002. (IV. 12.) HM rendelet módosítása

15. § A külföldi szolgálatba vezényeltekkel kapcsolatos személyügyi feladatokról és jogállásuk egyes kérdéseirõl szóló

26/2002. (IV. 12.) HM rendelet 10. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Hjt. 2. § (40) bekezdése szerinti mûveleti területen teljesített külföldi szolgálat alatti õr, ügyeleti, készenléti

szolgálat idejét, más szolgálatteljesítési idõket és ezen szolgálatok után a pihenõidõt a Hjt. 95/A. §-ra figyelemmel a Hjt.

rendelkezéseitõl eltérõen is meg lehet állapítani, de a pihenõidõ nem lehet kevesebb az adott misszióra vonatkozó

mûveleti utasításban, nemzetközi szerzõdésben vagy más nemzetközi elõírásokban foglalt, de legalább nyolcórás

idõtartamnál.”
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A hivatásos és szerzõdéses katonák más keresõ foglalkozásáról szóló 28/2002. (IV. 17.) HM rendelet

módosítása

16. § A hivatásos és szerzõdéses katonák más keresõ foglalkozásáról szóló 28/2002. (IV. 17.) HM rendelet (a továbbiakban:

R6.) 2. §-ának a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

„a) más keresõ foglalkozás: a katonai hivatás gyakorlása mellett létesített munkavégzéssel járó egyéb jogviszony

(különösen a közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony, a munkaviszony, a szövetkezeti tagsági viszony, a bedolgozói

jogviszony, a személyes munkavégzéssel járó megbízási jogviszony), valamint a Hjt. 70. §-ának (3) bekezdése szerinti

bejelentési kötelezettség alá tartozó jogviszony vagy tevékenység,”

17. § Az R6. 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A munkavégzéssel járó egyéb jogviszony létesítésére vonatkozó engedélyt az állományilletékes parancsnok a Hjt.

70. § (2) és (6) bekezdésében foglaltak alapján bírálja el. Az engedély megtagadását írásban kell indokolni.”

A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya

devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.)

HM rendelet módosítása

18. § (1) A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya

devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet

(a továbbiakban: R7.) 12. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A KüM R. szerinti alapellátmány összegét kiküldöttenként bruttósítani kell a következõk szerint:

a) A kiküldött adóköteles jövedelméhez igazodó legmagasabb személyi jövedelemadó-kulcs, továbbá

a járulékfizetésre kötelezetteknél a munkaerõ-piaci, az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, valamint

a magánnyugdíjpénztári tagdíj és a munkáltatót terhelõ foglalkoztatói (társadalombiztosítási) járulék alapulvételével

az alábbi képlet alkalmazásával meg kell állapítani a bruttósítási együtthatót:

Bruttósítási együttható = 1 – {[(SZJAkulcs%/100) × (foglalkoztatói járulék%/100 + 1) + (járulék% + tagdíj%)/100] ×

adóköteles hányad}

b) A bruttósított alapösszeg az alapellátmány összegének és a bruttósítási együtthatónak a hányadosa.”

(2) Az R7. 12. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A (3) bekezdés szerinti bruttó és a (4) bekezdés szerinti nettó devizaellátmány és családtagi pótlék különbözetének

forintra átszámított összegét személyijövedelemadó-elõlegként, munkaerõ-piaci, egészségbiztosítási és

nyugdíjjárulékként, illetve magánnyugdíjpénztári tagdíjként kell befizetni és a kiküldöttnél elszámolni.

A devizaellátmány- és családtagi pótlék-különbözetet a személyi jövedelemadóról szóló törvény által meghatározott

idõpontban érvényes, a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által közzétett hivatalos devizaárfolyamon kell

forintra átszámítani.”

A hivatásos és szerzõdéses katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes pénzbeli szociális juttatásairól

szóló 11/2009. (VII. 10.) HM rendelet módosítása

19. § (1) A hivatásos és szerzõdéses katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes pénzbeli szociális juttatásairól szóló

11/2009. (VII. 10.) HM rendelet (a továbbiakban: R8.) 16. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés

lép:

[Évente egy alkalommal nevelési segélyben kell részesíteni a tárgyév szeptember 1-jén jogviszonyban álló hivatásos katonát

és közalkalmazottat, ha a vele szeptember 1-jén közös háztartásban élõ vér szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt gyermeke]

„b) családi pótlékra nem jogosult, de a tárgyév szeptember 1-jén 25. életévét még nem töltötte be, és felsõfokú

oktatási intézmény alap- vagy mesterképzésében, illetve az egységes, osztatlan képzésben elsõ oklevelet szerzõ

nappali tagozatos hallgatója, ha rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, vagy”

(2) Az R8. 16. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi (2)–(3) bekezdés számozása

(3)–(4) bekezdésre változik:

„(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti nevelési segély nem illeti meg a hivatásos katonát és közalkalmazottat, ha

gyermeke tanulmányait szünetelteti, félévet halaszt.”
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Záró és átmeneti rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – 2010. január 1-jén lép hatályba, és 2012. március 2-án a hatályát

veszti.

(2) E rendelet 11. §-a 2012. január 1-jén lép hatályba.

21. § (1) Az R1. 55. § n) pontjában a „valamint” szövegrész, az R4. 12. § (4) bekezdés d) pontja, 125. § (5) bekezdése, az R5. 21. §

(5) bekezdése, az R6. 8. §-a és az azt megelõzõ „A más keresõ foglalkozás gyakorlásából kizárt vezetõk” alcím, az R7.

12. § (2) bekezdése, valamint a 16. § (3) bekezdésében a „valamint esetleges különadó” szöveg, az R8. 5. §

(2) bekezdése, a 8. § (1) bekezdése, a 26. § (2) bekezdése, a 27. §-a, az 1. számú mellékletében a „7. A hivatásos és

szerzõdéses katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes pénzbeli szociális juttatásairól szóló HM rendelet 5. §

(2) bekezdése szerinti adatok nyilvántartásához hozzájárulok.” szöveg, és a 3. számú mellékletében az „A hivatásos és

szerzõdéses katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes pénzbeli szociális juttatásairól szóló HM rendelet 8. §

(1) bekezdése szerinti adatok nyilvántartásához hozzájárulok.” szöveg a hatályát veszti.

(2) Az R3. 17. §-ának m) pontja és a 19. §-ának i) pontja 2010. április 1-jén a hatályát veszti.

(3) Az R4. 2. § (3) bekezdése 2011. január 1-jén hatályát veszti.

(4) Az R4. 15/A. § (1) bekezdés utolsó mondata, valamint a (2) és (4) bekezdése 2012. január 1-jén hatályát veszti.

(5) Az R1.

a) 52/A. § (1) bekezdésében a „kijelölt hivatásos és szerzõdéses állománya” szövegrész helyébe az „állományába

tartozó díszelgõ beosztást betöltõ hivatásos katona” szöveg,

b) 55. § o) pontjában a „pótlék.” szövegrész helyébe a „pótlék, valamint” szöveg

lép.

(6) Az R3.

a) 17. § i) pontjában a „Hjt. 203. §-ának (5) bekezdése” szövegrész helyébe a „Hjt. 203. §-ának (6) bekezdése” szöveg,

b) 17. § j) pontjában a „Hjt. 203. § (7) bekezdése” szövegrész helyébe a „Hjt. 203. § (8) bekezdése” szöveg

lép.

(7) Az R4. 62. §-ában az „utasítás” szövegrész helyébe a „HM utasítás” szöveg lép.

(8) Az R7. 16. § (3) bekezdésében a „munkavállalói” szövegrész helyébe a „munkaerõ-piaci” szöveg lép.

(9) Az R8. 18. §-ában és a 19. § (4) bekezdésében a „16. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „16. § (4) bekezdése” szöveg

lép.

(10) Az R3. 17. §-ának az e rendelettel megállapított m) pontját, és az R3. 19. §-ának az e rendelettel megállapított i) pontját

a 2010. április 1-jén folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

Melléklet a 22/2009. (XII. 29.) HM rendelethez

Az R4. 1. számú melléklete a következõ 6.12. ponttal egészül ki:

Fsz. A hatáskör területe
A munkáltatói jogkör

megnevezése

A munkáltatói jogkör gyakorlója

Szakirányításra
jogosult személy

HM
HVKF

Országos
parancs-

nok

Középszintû
és más

magasabbszintû
pk.-ság vezetõje

Áll. ill.
pk.

6. 12. Szerzõdéses
jogviszony
meghosszabbítása

– ezds., alez., ftzls. X X X

– õrnagy X X X X

– szds-tisztes X
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 80/2009. (XII. 29.) KHEM rendelete
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (4) bekezdésében foglalt

felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm.

rendelet 1. § a)–c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § (1) A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény

a) 96. § (7) bekezdésében foglalt jogszabálysértés esetén;

b) 109. §-ában foglalt jogszabálysértések esetén;

c) 110. §-ában foglaltak alapján az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat módosításának elmulasztása miatt;

d) 113. §-ában foglaltak alapján az üzletszabályzat módosításának elmulasztása miatt;

e) 119. § (1) bekezdés b)–d) pontjában, 119. § (2) bekezdés b) és c) pontjában és 119. § (4) bekezdésében foglaltak

alapján, ha a jogszabálysértés az együttmûködõ földgáz-rendszer mûködését akadályozza, egyensúlyát

veszélyezteti, a közszolgáltatáshoz való hozzáférést vagy a közszolgáltatás igénybevételét akadályozza, illetve

ezeket, valamint az életet, a testi épséget, a vagyonbiztonságot, a környezet vagy a természet állapotának

fenntarthatóságát veszélyezteti;

van helye.

(2) A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény

a) 96. § (1) bekezdés b)–d) pontjában foglaltak alapján, ha a jogszabálysértés az együttmûködõ

villamosenergia-rendszer mûködését akadályozza, egyensúlyát veszélyezteti, a közszolgáltatáshoz való

hozzáférést vagy a közszolgáltatás igénybevételét akadályozza, illetve ezeket, valamint az életet, a testi épséget,

a vagyonbiztonságot, a környezet vagy a természet állapotának fenntarthatóságát veszélyezteti;

b) 145. §-a alapján a 142. § (1) és (7) bekezdésében, a 143. § (1) és (4)–(7) bekezdésében, valamint a 144. §

(1) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése miatt

van helye.

(3) A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 4. §

(2) bekezdésében és 20. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján van helye, ha a jogszabálysértés

a távhõszolgáltató-rendszer mûködését, a közszolgáltatáshoz való hozzáférést vagy a közszolgáltatás igénybevételét

akadályozza, illetve ezeket, valamint az életet, a testi épséget, a vagyonbiztonságot, a környezet vagy a természet

állapotának fenntarthatóságát veszélyezteti.

(4) A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 14. §

(3)–(4) bekezdésében, 15. § (3) bekezdésében és 42. § (2) bekezdésében foglalt jogszabálysértések és

jogkövetkezmények tekintetében van helye.

(5) A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény

a) 41. § (1) bekezdése alapján;

b) 41. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, ha a jogszabálysértés az életet, a testi épséget, a vagyonbiztonságot,

a környezet vagy a természet állapotának fenntarthatóságát veszélyezteti;

c) 41. § (4) bekezdése alapján;

d) 41. § (5) bekezdése alapján

van helye.

(6) A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával

termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelezõ átvételérõl és átvételi áráról szóló

389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében foglalt jogszabálysértések és jogkövetkezmények

tekintetében van helye.

(7) A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a villamosenergia-rendszer jelentõs zavara és

a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekrõl szóló 285/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 15. §

(7) bekezdése alapján az átviteli rendszerirányítói és az elosztói utasítások jogszerûtlensége és indokolatlansága miatt

van helye.

(8) A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeirõl és

az ezzel összefüggõ hatósági tevékenységrõl szóló 89/2005. (V. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 10.013. pontja,
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5. melléklet 2.281. pont a) alpontja, 2.282. pontja, 6. melléklet 2.324. és 2.327. pontja alapján, az abban foglalt

esetekben van helye.

(9) A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre

vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet 44. § (1) bekezdésében

foglalt jogszabálysértések és jogkövetkezmények tekintetében van helye.

2. § (1) A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény

a) 81. § (2) bekezdése alapján;

b) 81. § (3) bekezdése alapján;

c) 81. § (8) bekezdése alapján;

d) 81. § (10) bekezdése alapján

van helye.

(2) A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának

közérdekûségérõl és fejlesztésérõl szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 17/E. § (1) bekezdésében foglaltak alapján van

helye, ha a jogszabálysértés a közszolgáltatáshoz való hozzáférést vagy a közszolgáltatás igénybevételét akadályozza,

illetve ezeket, valamint az életet, a testi épséget, a vagyonbiztonságot, a környezet vagy a természet állapotának

fenntarthatóságát veszélyezteti.

(3) A Ket. 94. §-a (2) bekezdésének b) pontja alkalmazásának a víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény

a) 60. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 22. § szerinti osztályozási kötelezettség megsértése miatt;

b) 60. § (1) bekezdés c) pontja alapján a víziközlekedés rendjérõl szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet

[a továbbiakban: 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet] melléklete I. részének 1.06. és 1.17–1.18. cikkében foglalt vízi út

és hajóút használatára, hajóút felszabadítására vonatkozó szabályok megsértése miatt;

c) 60. § (1) bekezdés d) pontja alapján a 39/2003. (VI.13.) GKM rendelet melléklete 1. része 8.02. cikkének 1–4. pontja

szerinti adatszolgáltatási kötelezettség megsértése miatt;

d) 60. § (1) bekezdés f) pontja alapján a 17. §-ában és a belvízi utakon közlekedõ úszólétesítmények hajózásra

alkalmassága és megfelelõsége feltételeirõl, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001.

(IV. 10.) KöViM rendeletben az úszólétesítmény megfelelõségére és üzemben tartására vonatkozó szabályok

megsértése miatt;

e) 60. § (1) bekezdés g) pontja alapján a 85. §-ának (1) bekezdésében és a kikötõ, komp- és révátkelõhely, továbbá

más hajózási létesítmény létesítésérõl, használatbavételérõl, üzemben tartásáról és megszüntetésérõl szóló

50/2002. (XII. 29.) GKM rendeletben a hajózási létesítmény létesítésére és üzemben tartására vonatkozó szabályok

megsértése miatt;

f) 60. § (1) bekezdés h) pontja alapján a vízi közlekedés irányítására és a hajóút kitûzésére szolgáló jelekrõl, valamint

e jelek létesítésérõl, üzemeltetésérõl, módosításáról és megszüntetésérõl szóló 27/2002. (XII. 5.) GKM rendeletben

és a 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet melléklete I. részének 5. fejezetében a víziközlekedés forgalmának irányítására

és a hajóút kitûzésére szolgáló jelek létesítésére, üzemeltetésére és megszüntetésére vonatkozó szabályok

megsértése miatt;

g) 60. § (1) bekezdés k) pontja alapján a 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet melléklete I. részének 1.02–1.03. cikkében

foglalt úszólétesítmény rendeltetésszerû üzemeltetéséhez elõírt személyzet létszámára és képesítésére

vonatkozó szabályok megsértése miatt

van helye.

(4) A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban:

Lt.)

a) 66/A. § (1) bekezdés foglaltak alapján

1. a légi személyszállítás és légi árufuvarozásra vonatkozó szabályok tekintetében a légiközlekedési, valamint

légiközlekedéssel összefüggõ tevékenységnek a magyar légiközlekedési hatóság által kiadott Lt. 22. §-a

szerinti érvényes engedély engedélyben meghatározott tevékenységre vonatkozó feltételeknek meg nem

felelés, az engedélyben meghatározott tevékenységtõl eltérés, a légi közlekedés biztonságának

veszélyeztetése miatt,

2. a Magyarországon székhellyel nem rendelkezõ légi személyszállítást, illetõleg légi árufuvarozást végzõ

szervezet magyarországi tevékenységének a magyar légiközlekedési hatóság Lt. 26. § (1) bekezdése szerinti

engedély megsértésével történõ végzése miatt,
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3. a gazdálkodó szervezet által légi jármû és egyes légi közlekedéssel kapcsolatos eszközök gyártásának,

a javítási és karbantartási tevékenység folytatásának az Lt. 29. § (1) bekezdésében elõírt engedély

megsértésével történõ végzése miatt,

4. az Lt. 51. § (1) bekezdésében a légiközlekedési akadályra vonatkozó rendelkezések megsértése miatt,

5. a szakszolgálati tevékenység folytatása szabályainak szándékos vagy gondatlan megszegése esetén,

6. a légijármû parancsnokára vonatkozó Lt. 59. §-a szerinti kötelességek be nem tartása esetén,

7. a légiközlekedés védelmére vonatkozó rendelkezések megsértése miatt;

b) 19. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az üzemben tartási engedélyben, és a jogszabályban elõírt feltételek

súlyos vagy tartós megsértése miatt;

c) 30. § (2) bekezdése alapján a légiközlekedési szakszemélyzet képzésére vonatkozó szabályok megsértése miatt

van helye.

(5) A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény

a) 20. § (1) bekezdés a) pontja alapján a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez

kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegérõl, valamint a bírságolással

összefüggõ hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 156/2009. (VII. 29.)

Korm. rendelet) 1. mellékletének 1. pontjában, 2. pont a) alpontjában és 5. pontjában foglalt esetekben,

b) 20. § (1) bekezdés e) pontja alapján a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez

kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegérõl, valamint a bírságolással

összefüggõ hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 5. mellékletének 1–33. sorában foglalt

esetekben,

c) 20. § (1) bekezdés c) pontja alapján a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 3. mellékletének B2-B3 soraiban, B5-B6

soraiban, B8-B9 soraiban, B11-B12 soraiban, C2-C3 soraiban, D2-D3 soraiban, D5-D6 soraiban, D8-D9 soraiban,

D11-D12 soraiban, D14-D15 soraiban, D17-D18 soraiban, E1 sorában foglalt esetekben,

d) 20. § (1) bekezdés d) pontja alapján a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 4. mellékletének F1, G1-G2, G6-G10, G12,

G15, G18-G20, H1-H2, I1-I7, J1-J3, K1, L1-L2, L4 sorában foglalt esetekben, valamint ha a kapcsoló berendezés

olyan helytelen használata esetén, amely az értékelhetõséget befolyásolja a G22 sorában foglalt esetben,

e) 22/A. § (1) bekezdésben foglaltak alapján a közúti jármûvekkel, jármû-alkatrészekkel és önálló mûszaki

egységekkel kapcsolatos rendelkezések megsértése miatt,

f) 29/A. § (1) bekezdése alapján az engedélytõl eltérõ útépítés, útmegszüntetés, elbontás miatt,

g) 44. § (3) bekezdése, valamint a közúti szállítást végzõ egyes jármûvek személyzete vezetési és pihenõidejének

ellenõrzésérõl szóló 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése és 9. § (1) bekezdése alapján a nemzetközi

közúti fuvarozást végzõ jármûvek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás kihirdetésérõl szóló

2001. évi IX. törvényben és az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott vezetési

idõre és pihenõidõre vonatkozó elõírások megsértése miatt,

h) 44. § (4) bekezdése alapján a közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki

feltételeirõl szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben [a továbbiakban: 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet]

az össztömegre, tengelyterhelésre és méretre meghatározott elõírásoknak meg nem felelõ jármû, illetve

balesetveszélyes mûszaki állapotú jármû esetén

van helye.

(6) A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.)

KöHÉM rendelet

a) 14. § (7) bekezdése alapján a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott feltételeknek meg nem felelõ

jármû esetén, illetve a jármûvet átalakítás után az NKH regionális igazgatóságánál vizsgálatra be nem mutatása

miatt, vagy a környezetvédelmi elõírásoknak meg nem felelõ jármû esetén;

c) 14. § (10) bekezdés a) pontja, 14. § (13) bekezdés a) pontja alapján, ha a jármû közúti forgalomban való további

részvétele közvetlen balesetveszéllyel jár;

d) 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján, ha a jármû nem felel meg a jogszabályban meghatározott mûszaki,

közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi elõírásoknak;

e) 15. § (3) bekezdés b) pontja alapján, ha a jármû közúti forgalomban való részvétele közvetlen balesetveszéllyel jár;

f) 15. § (4) bekezdése alapján,

g) 15. § (9) bekezdés alapján a telephely elhagyásának megtiltása esetén, ha a jármû idõszakos vizsgálatára

vonatkozó rendelkezések értelmében a jármû alkalmatlan minõsítésû;
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h) 24.  § (3) és (4) bekezdése alapján a 23.  § szerinti pótalkatrészek és tartozékok minõsítõ jel nélküli gyártása,
forgalmazása és jármûbe  való beépítése  miatt

van helye.

3.  § (1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a felügyeleti eljárás során az e rendelet hatálybalépése elõtt meghozott döntésekre is

alkalmazni kell.

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

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 81/2009. (XII. 29.) KHEM rendelete
a közúti jármûvek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi
felülvizsgálatával és ellenõrzésével, továbbá a gépjármûfenntartó tevékenységgel kapcsolatos
egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról  szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet 
módosításáról

A közúti közlekedésrõl  szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3) bekezdés b) pontjának 12. alpontjában, valamint e) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 133/2008. (V. 14.) Korm.
rendelet 1.  § (1) bekezdésének a) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1.  § A közúti jármûvek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és
ellenõrzésével, továbbá a gépjármûfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról 
 szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet (a továb biak ban: R.) 1.  §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az 1. számú melléklet
a) I. fejezete a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról  szóló miniszteri rendeletben meghatározott hatósági
eljárások,
b) II. fejezete a közúti jármûvek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól  szóló együttes miniszteri
rendeletben meghatározott – az idõszakos vizsgálat keretében végzett – környezetvédelmi felülvizsgálat,
c) III. fejezete a gépjármûfenntartó szervezetek személyi és dologi feltételeirõl  szóló miniszteri rendeletben, valamint
a közúti jármûvek bontásának feltételeirõl  szóló miniszteri rendeletben meghatározott hatósági tevékenységek,
d) IV. fejezete a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrõl  szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK
tanácsi rendelet végrehajtásáról  szóló miniszteri rendeletben meghatározott tachográf kártya kiadás hatósági
eljárásának
igazgatási szolgáltatási díjait tartalmazza.”

2.  § Az R. 2.  §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.  § (1) Az 1.  § (1) bekezdésének a)–d) pontja szerinti eljárásban a közlekedési hatóság eljárásáért fizetendõ díjat
– a (2) bekezdésben és a 4.  § (1) bekezdésében meghatározott, a vizsgáló állomást megilletõ díjrész kivételével –
a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú
kincstári elõirányzat-felhasználási keretszámlájára kell az eljárás megkezdése elõtt igazoltan, bankszámlák közötti
átutalással vagy készpénzben befizetni. A vizsgáló állomást megilletõ díjrészt a vizsgáló állomás részére kell
megfizetni.
(2) A környezetvédelmi felülvizsgálat 1. számú melléklet II. fejezet 2. pontjában meghatározott díját a felülvizsgáló
szervezet számlájára kell megfizetni.
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(3) Az 1. számú melléklet I. fejezetének 7. pontjában meghatározott díjat a jármû forgalmazójának az általános

forgalomba helyezési engedélyt kibocsátó közlekedési hatóságnak az (1) bekezdésben feltüntetett költségvetési

elõirányzat-felhasználási keretszámlája javára kell befizetni.”

3. § (1) Az R. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az 1. számú melléklet I. fejezetének

a) a 3.6–3.8. pontjaiban, a 4.1–4.2. pontjaiban, a 4.3. pontja b) alpontjában, a 4.4. pontja b) alpontjában,

a 4.5. pontja b) alpontjában, valamint 4.6–5.9. pontjaiban meghatározott díjak, továbbá

b) a 4.3. pontja a) alpontjában, a 4.4. pontja a) alpontjában és a 4.5. pontja a) alpontjában meghatározott díjak mûszaki

és közlekedésbiztonsági vizsgálatra vonatkozó díjrészeinek 80%-a a közlekedési hatóságot, 20%-a a tevékenységet

végzõ szervezetet illeti meg.

Az 1. számú melléklet I. fejezete 4.3. pontjának a) alpontjában, 4.4. pontjának a) alpontjában és 4.5. pontjának

a) alpontjában meghatározott díj mûszaki és közlekedésbiztonsági vizsgálatra vonatkozó díjrészének mértéke azonos

ugyanezen pontok b) alpontjában meghatározott díjak mértékével.”

(2) Az R. 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok

felhasználásának módjáról szóló kormányrendeletben meghatározott pénzügyi forrás képzése az 1. számú melléklet

I. fejezetében – a 4.3.–4.5. pontok esetében a b) alpontokban meghatározott mûszaki és közlekedésbiztonsági díjrész

figyelembevételével – meghatározott és a hatóság által beszedett díjakból történik.”

4. § Az R. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, a § a következõ (2) bekezdéssel egészül ki,

egyidejûleg a jelenlegi (2) és (3) bekezdés számozása (3) és (4) bekezdésre változik:

„(1) Az R. 1. számú melléklet

a) II. fejezetének 2. pontjában meghatározott díjaknak, valamint

b) I. fejezete 4.3. pontjának a) alpontjában, 4.4. pontjának a) alpontjában és 4.5. pontjának a) alpontjában

meghatározott díjak környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó díjrészeinek

20%-át a tevékenységet végzõ szervezet köteles a közlekedési hatóság részére a 2. § (1) bekezdésében

meghatározottak szerint befizetni.

A környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó díjrész a 4.3–4.5. pontok esetében az a) és a b) alpontokban

meghatározott díjak különbözete.

(2) A közúti gépjármûvek környezetvédelmi felülvizsgálatával kapcsolatos irányító, szabályozó és fejlesztõ, valamint

a felügyelõ és ellenõrzési feladatok költségfedezetét az 1. számú melléklet II. Fejezet 1.1 pontjában és az 1.2. pontjában

meghatározott és beszedett díjak 20%-a, és az (1) bekezdésben meghatározott a közlekedési hatóság az általa

beszedett, illetve a tanúsító szervezetek által befizetett összegbõl, felülvizsgálatonként 236 Ft szolgálja

(a továbbiakban: környezetvédelmi hozzájárulás). A környezetvédelmi hozzájárulás 50%-a a közlekedési hatóságot

illeti meg, 50%-át a közlekedési hatóság a tárgyhónapot követõ 25. napjáig befizeti a Közlekedési, Hírközlési és

Energiaügyi Minisztérium Igazgatás Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-00000000

elõirányzat-felhasználási keretszámlájára.”

5. § Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

6. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indult hatósági eljárásokban kell alkalmazni.

(3) Az R. 4. §-ának (4) bekezdésében az „5.1–5.7” szövegrész helyébe az „5.1–5.5” szöveg

lép.

(4) Az R. 8. §-a hatályát veszti.

(5) A közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet 4/C. § (5) bekezdésében

az „integrált vizsgálattal” szövegrész helyébe az „eredetiségvizsgálattal” szöveg, 19. § (4) bekezdés c) pontjában

az „integrált vizsgálatot” szövegrész helyébe az „eredetiségvizsgálatot” szöveg lép.

(6) A közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet módosításáról szóló 66/2009.

(XI. 27.) KHEM rendelet 10. § (3) bekezdésének a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.)

KöHÉM rendelet 12. § (15) bekezdését megállapító rendelkezése a következõ szöveggel lép hatályba:
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„(15) Az idõszakos vizsgálat során a vizsgáló állomás – a 2006. január 1-jét követõen újként forgalomba helyezett jármû

kivételével – a gépjármû és a gépjármû pótkocsija azonosító adatainak ellenõrzését elõzetes eredetiségvizsgálat

keretében végzi:

a) amennyiben a vizsgált jármûvön nem végeztek sem eredetiségvizsgálatot, sem integrált vizsgálatot, továbbá

b) a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló

miniszteri rendeletben meghatározott feltételek esetén.”

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

Melléklet a 81/2009. (XII. 29.) KHEM rendelethez

„1. számú melléklet a 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelethez

I. FEJEZET

A KÖZÚTI JÁRMÛVEK MÛSZAKI MEGVIZSGÁLÁSÁRÓL SZÓLÓ MINISZTERI RENDELET ALAPJÁN VÉGZETT

HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉGEK DÍJAI

Ft/db

1. A közúti jármûvek sorozatára vonatkozó engedélyezési eljárások

1.1. Általános forgalomba helyezési engedély, típusbizonyítvány 178 900

1.2. Sorozat forgalomba helyezési engedély 178 900

1.3. Sorozat átalakítási engedély 109 000

2. A közúti jármû tulajdonságára, a jármûalkatrészre, tartozékra, önálló mûszaki egységre vonatkozó

engedélyezési eljárások

2.1. Jármûalkatrészre, tartozékra és jármûtulajdonságra vonatkozó jóváhagyási jel („E”, „e” jel) használati

engedély 117 300

2.2. Jármûalkatrészre, tartozékra és jármûtulajdonságra vonatkozó minõsítõ jel („H” jel) használati engedély,

illetve általános alkalmazási engedély 60 200

3. A közúti jármûre vonatkozó engedélyezési eljárások és mûszaki igazolások kiadása, okmányok pótlása

3.1. Egyedi forgalomba helyezési engedély 22 800

3.1.1. Jármû-honosítási eljárásban 8 000

3.2. Összeépítési engedély 17 600

3.2.1. Veszélyes anyagot szállító jármû (ADR) összeépítési engedély 175 900

3.2.2. Egyedi és kissorozatú gyártású jármû összeépítési engedély (a 3.2.3. pont kivételével) 175 900

3.2.3. Többlépcsõs gyártással befejezett egyedi jármû összeépítési engedély 25 600

3.3. Átalakítási engedély 11 800

3.3.1. Veszélyes anyagot szállító jármû (ADR) átalakítási engedély 88 000

3.4. Veszélyes anyagot szállító jármûre elõírt „ADR” jóváhagyási igazolás kiadása, érvényesítése 750

3.5. A nemzetközi forgalomban való részvételre jogosító „Nemzetközi Idõszakos Vizsgálati Bizonyítvány”,

illetõleg igazolólap kiadása, pótlása 1 190

3.6. „Mûszaki adatlap” pótlása 580

3.7. A közúti jármû mûszaki adatára, illetõleg mûszaki alkalmasságára vonatkozó igazolás kiadása a közlekedési

hatóság nyilvántartásába bejegyzett adatok alapján 1 190

3.8. Érvényesítõ címke pótlása 585

3.9. Plakett pótlása 980

4. A forgalomba helyezés elõtti és az idõszakos vizsgálat díja (alapdíj)

4.1. Segédmotoros kerékpár 3 090

4.2. Motorkerékpár, továbbá ennek pótkocsija 4 360
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4.3. M1 kategóriájú jármû („személygépkocsi”), továbbá az M1 és N1 kategóriájú jármûhöz kapcsolható pótkocsi

a) Vizsgálat díja 16 290

b) Vizsgálat díja környezetvédelmi adatlappal rendelkezõ M1 kategóriájú, illetve környezetvédelmi

felülvizsgálatra nem kötelezett jármû esetén (mûszaki és közlekedésbiztonsági díjrész) 10 490

4.4. N1 kategóriájú jármû („könnyû tehergépkocsi”)

a) Vizsgálat díja 17 090

b) Vizsgálat díja környezetvédelmi adatlappal rendelkezõ, illetve környezetvédelmi felülvizsgálatra

nem kötelezett jármû esetén (mûszaki és közlekedésbiztonsági díjrész) 11 290

4.5. N2, N3 kategóriájú jármûvek („tehergépkocsik” és „vontatók”) és M2, M3 kategóriájú jármûvek

(„autóbuszok”), továbbá ezek pótkocsijai

a) Vizsgálat díja 24 950

b) Vizsgálat díja környezetvédelmi adatlappal rendelkezõ, illetve környezetvédelmi felülvizsgálatra

nem kötelezett jármû esetén (mûszaki és közlekedésbiztonsági díjrész) 14 590

4.6. Mezõgazdasági vontató, lassú jármû, ezek pótkocsijai 7 760

5. Az egyes közúti jármûveken elvégzett vizsgálatok további díjai a 4. pontban meghatározott díjon felül

(feltételes összeg)

5.1. A veszélyes anyagot/árut szállítójármû ADR Megállapodás szerinti jóváhagyási vizsgálata 5 800

5.2. Áru- és személyszállításra nem alkalmas különleges felépítményû jármû vizsgálata 1 700

5.3. Menetíróval (tachográf), illetõleg sebesség korlátozóval felszerelt jármû vizsgálata 5 800

5.4. Közúti gépjármû közforgalmú személyszállításra való alkalmassága megállapítása 950

5.5. Az emelt sebességgel való közlekedésre jogosult autóbuszok mûszaki alkalmasságának megállapítása 1 180

5.6. Alvázszám (jármû azonosítási jelzés) hatósági beütés díja 4 000

5.7. Az engedélyezett átalakítást követõ elsõ idõszakos vizsgálat díja 4 600

5.8. Összkerék hajtású jármû vizsgálatának díja 4 100

5.9. Kettõnél több tengelyes jármû vizsgálatának díja 5 900

6. Vizsgáló állomás engedélyezésére irányuló eljárás díja, valamint a sorozatszerû átalakítást végzõ

gépjármûfenntartó szervezet feljogosítása az átalakított jármû vizsgálatára, jármûkategóriánként 171 200

7. A „Megfelelõségi nyilatkozattal” történõ forgalomba helyezés esetén – az engedélyezési és ellenõrzési

tevékenységért fizetendõ díj – megegyezik a 4. pontban a jármû kategóriájához meghatározott

forgalomba helyezés elõtti vizsgálat díjával

II. FEJEZET

A KÖZÚTI JÁRMÛVEK KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ EGYÜTTES

MINISZTERI RENDELET ALAPJÁN VÉGZETT HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK DÍJAI

Ft/db

1. A jármûvek környezetvédelmi felülvizsgálatával kapcsolatos közlekedési hatósági tevékenységek díja

1.1. A környezetvédelmi vizsgáló állomás engedélyezésére irányuló eljárás díja 85 700

1.2. A környezetvédelmi vizsgáló állomás engedélyezése további jármûkategóriák vizsgálatára,

kategóriánként 7 300

2. Az idõszakos vizsgálat hatósági eljárása keretében, de attól elkülönítetten végzett környezetvédelmi

felülvizsgálat díja

2.1. 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegû jármû esetén 5 800

2.2. 3500 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegû jármû esetén 10 360

2.3. A környezetvédelmi adatlap pótlásának díja 460
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III. FEJEZET

A GÉPJÁRMÛFENNTARTÓ SZERVEZETEK SZEMÉLYI ÉS DOLOGI FELTÉTELEIRÕL SZÓLÓ

MINISZTERI RENDELETBEN, VALAMINT A KÖZÚTI JÁRMÛVEK BONTÁSÁNAK FELTÉTELEIRÕL SZÓLÓ

MINISZTERI RENDELETBEN MEGHATÁROZOTT EGYES KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK DÍJAI

Ft/db

1. A regisztrált bontó-hulladékkezelõ tevékenységhez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjak

1.1. A regisztrált bontó-hulladékkezelõ tevékenység közlekedési hatósági engedélyezésének díja 175 900

1.2. A bontási engedély kiadásának („Bontási átvételi igazolás”) díja 2 950

2. A sebességkorlátozó és a menetíró készülék (tachográf) beépítéshez kapcsolódó közlekedési hatósági

díjak

2.1. A sebességkorlátozó vagy menetíró (tachográf) beépítõ mûhely nyilvántartásba vételi díja

jármûkategóriánként 175 900

IV. FEJEZET

A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSBEN HASZNÁLT MENETÍRÓ KÉSZÜLÉKEKRÕL SZÓLÓ, 1985. DECEMBER 20-I

3821/85/EGK TANÁCSI RENDELET VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ MINISZTERI RENDELETBEN

MEGHATÁROZOTT TACHOGRÁF KÁRTYA KIADÁS HATÓSÁGI ELJÁRÁSÁNAK IGAZGATÁSI

SZOLGÁLTATÁSI DÍJA

A fizetendõ díj kártyánként [Ft]

1. Gépjármûvezetõi kártya kiadása, cseréje, pótlása 7 700

2. Mûhelykártya kiadása, cseréje, pótlása 7 700

3. Üzembentartói kártya kiadása, cseréje, pótlása 7 700

4. Ellenõri kártya kiadása, cseréje, pótlása 3 500

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 82/2009. (XII. 29.) KHEM rendelete
a magyar légtér igénybevételéért fizetendõ díjról szóló 116/2005. (XII. 27.) GKM rendelet
módosításáról

A légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. §-ának (1) bekezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás alapján

a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-a

(1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló

169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –

a következõket rendelem el:

1. § A magyar légtér igénybevételéért fizetendõ díjról szóló 116/2005. (XII. 27.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának

(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A magyar légtér igénybevételéért – a Magyar Köztársaságnak a 19/1993. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett

EUROCONTROL tagsága alapján, az e rendeletben meghatározott

a) útvonal-használati díjat és

b) közelkörzeti díjat

(a továbbiakban együtt: légtér igénybevételi díj) kell fizetni.”
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2. § (1) Az R. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4. § (1) Útvonal-használati díjat – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – Budapest Repüléstájékoztató Körzetben –

a (2) bekezdésben meghatározott távolság alapján – mûszer szerinti repülési szabályoknak megfelelõen mûködõ

repülések után kell fizetni.

(2) Az útvonal-használati díj meghatározása esetén:

a) a (di) távolságtényezõt az alábbi pontok között kilométerekben, a nagy kör mentén mért távolság 100-zal történõ

osztásával kell meghatározni:

aa) a díjszámítási körzetben lévõ indulási repülõtér vagy a belépés pontja ezen légtérbe, és

ab) az elsõ rendeltetési repülõtér ezen díjszámítási körzetben vagy ezen díjszámítási körzetbõl való kilépés pontja.

b) Az a) pontban említett belépési és kilépési pont azon pont, ahol a repülési tervben – beleértve a járató által

a benyújtott repülési tervben tett, valamint a járató által az áramlásszervezési intézkedések eredményeként elfogadott

módosításait – leírt útvonal keresztezi az adott díjszámítási körzet oldalhatárait.

c) Az a) és b) pontban meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni azon repülés esetében is, amely ugyanazon

a repülõtéren fejezõdik be, amelyrõl a légijármû felszállt, és a repülés folyamán közbeesõ leszállás nem történt

(körrepülés), kivéve ha:

ca) kizárólag egy díjszámítási körzetben végrehajtott körrepülés esetén a távolságtényezõ a repülõtér és

a repülõtértõl mért legtávolabbi repülési pontig a nagy kör mentén mért kilométerek száma osztva százzal (100) és

megszorozva kettõvel (2),

cb) egynél több díjszámítási körzetben végrehajtott körrepülés esetén a távolságtényezõt az a) és b) pontban

meghatározott feltételek szerint kell meghatározni, kivéve azt a díjszámítási körzetet, amelyben a repülõtértõl mért

legtávolabbi repülési pont található. Ebben a távolságtényezõ az ezen díjszámítási körzetbe való belépés pontja és

a repülõtértõl mért legtávolabbi repülési pontig a nagy kör mentén mért kilométerek, valamint ezen legtávolabbi pont, és

a díjszámítási körzetbõl való kilépési pont között nagy kör mentén mért kilométerek száma osztva százzal (100).

d) Budapest Repüléstájékoztató Körzet területén történõ felszállás vagy leszállás esetén a számításba veendõ

távolságot 20 km-rel csökkenteni kell.

(3) Az útvonal-használati díj megfizetése alól a következõ repülések mentesülnek:

a) olyan légijármûvel végrehajtott repülések, amelyek engedélyezett legnagyobb felszálló-tömege kettõ (2) tonnánál

kevesebb,

b) hivatalos küldetésben lévõ uralkodó és közvetlen családja, állam-, kormányfõ és miniszterek kizárólagos szállítására

végrehajtott repülések. Ezt valamennyi esetben a repülési terv megjegyzés rovatában a megfelelõ státusindikátor

jelzésével alá kell támasztani,

c) illetékes kutató-mentõ testület által engedélyezett kutató-mentõ repülések,

d) az EUROCONTROL tagállamok katonai légi jármûveivel végrehajtott repülések,

e) azoknak az államoknak a katonai légi jármûveivel végrehajtott repülések, amelyeknek a Magyar Köztársaság két-

vagy többoldalú nemzetközi szerzõdésben díjmentességet biztosított,

f) földi léginavigációs berendezésként használt vagy használni tervezett berendezések ellenõrzése, vagy

kipróbálásának kizárólagos céljával végrehajtott repülések, kivéve az adott légi jármû kereskedelmi áttelepüléseit,

g) repülések, amelyek ugyanazon a repülõtéren fejezõdnek be, amelyrõl a légi jármû felszállt, és a repülés folyamán

közbeesõ leszállás nem történt (körrepülés).

(4) Az útvonal-használati díjrendszer alkalmazásának és a díj fizetésének feltételeit a rendelet melléklete tartalmazza.

(5) Az útvonal-használati egységdíjszabás mértéke 36,69 euró.”

3. § Az R. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5. § (1) A közelkörzeti díjat – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülõtérrõl

induló – Budapest Repüléstájékoztató Körzetben a 4. § (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott 20 km-es

távolság alapján – valamint a Budapest Közelkörzetben és Budapest-Ferihegy Repülõtéri Irányító Körzetben

végrehajtott – mûszer szerinti repülési szabályoknak megfelelõen mûködõ repülések után kell fizetni.”
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4. § (1) Az R. 6. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A közelkörzeti egység díjszabás (t) mértéke 336,63 euró, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

(3) Az egység díjszabást az árfolyam kockázat csökkentésére havonta kiigazítják, úgy hogy a számlázáshoz a repülés

végrehajtásának hónapját megelõzõ hónap átlagos havi devizaárfolyamát alkalmazzák az euró és a forint között. Az

alkalmazott átváltási árfolyam megfelel a Reuter által kiszámított „Záró Kereszt Árfolyamok” havi átlagának, amely

a napi BID árfolyamokon alapul.”

(2) Az R. 6. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Egy adott repülésre az (1) bekezdésben meghatározott, N betûvel jelölt közelkörzeti szolgálati egység nagysága –

a következõ képlet szerint – a légijármû tonnában kifejezett, engedélyezett legnagyobb felszállótömege 50-nel

történõ osztással nyert hányadosának a 0,7-dik hatványa:

N = (MTOW/50)0,7”

5. § Az R. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„9. § Ez a rendelet a léginavigációs szolgálatok közös díjszámítási rendszerének létrehozásáról szóló, 2006. december

6-i 1794/2006/EK európai bizottsági rendelet 1. cikke (5) bekezdésének, 4. cikkének, 9. cikke (2) bekezdésének, 11. cikke

(3) bekezdésének, 13. cikkének, 14. cikke (1) bekezdésének, valamint V. mellékletének végrehajtásához szükséges

rendelkezéseket állapítja meg.”

6. § Az R. melléklete e rendelet melléklete szerint módosul.

7. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti az R. 8. §-ának (2) bekezdése, valamint az R. melléklete 2. Függelékének „2009. január 1-jétõl

alkalmazott egység díjszabás” alcíme és az azt követõ táblázat.

(3) Ez a rendelet a léginavigációs szolgálatok közös díjszámítási rendszerének létrehozásáról szóló, 2006. december 6-i

1794/2006/EK európai bizottsági rendelet 11. cikke (3) bekezdésének, valamint V. mellékletének végrehajtásához

szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

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

Melléklet a 82/2009. (XII. 29.) KHEM rendelethez

A magyar légtér igénybevételéért fizetendõ díjról szóló 116/2005. (XII. 27.) GKM rendelet

mellékletének módosítása

Az R. melléklete 2. Függelékének 7. Záradékának második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az útvonalhasználati díj késedelmes fizetése esetén 2010. január 1-jétõl alkalmazott késedelmi kamat mértéke:

11,58%/év.”
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 22/2009. (XII. 29.) KvVM rendelete
az állami tulajdonú közüzemi vízmûbõl szolgáltatott ivóvízért, illetõleg az állami tulajdonú
közüzemi csatornamû használatáért fizetendõ díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet
módosításáról

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) és (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § c) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §

a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõt rendelem el:

1. § (1) Az állami tulajdonú közüzemi vízmûbõl szolgáltatott ivóvízért, illetõleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamû

használatáért fizetendõ díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú mellékletének

helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) Az R. 2. számú mellékletének helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

2. § E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Szabó Imre s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

1. számú melléklet a 22/2009. (XII. 29.) KvVM rendelethez

„1. számú melléklet a 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelethez

Az állami tulajdonú közüzemi vízmûveket mûködtetõ vízmûtársaságok által felszámítható

ivóvíz- és csatornahasználat legmagasabb díjai

Az állami tulajdonú közüzemi vízmûveket mûködtetõ vízmûtársaságok által felszámítható ivóvíz- és csatornahasználat

legmagasabb lakossági díjai

Ivóvíz Csatorna

Alapdíj,
fogyasztási
helyenként
(Ft/hónap)

Fogyasztási díj
(Ft/m3)

Alapdíj,
fogyasztási
helyenként
(Ft/hónap)

Fogyasztási díj
(Ft/m3)

Pécsváradi Vízmû Kft.

– Óbánya település 0 300 – –

Délzalai Víz- és Csatornamû Zrt. (Nagykanizsa)

– Garabonc, Nagyrada, Zalamerenye, Zalaszabar,
települések

– – 301 340

– Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. (Vác) 200 234 270 273

Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. (Siófok)

– Velencei-tó térsége (Velence, Gárdony, Kápolnásnyék,
Sukoró, Dinnyés, Nadap, Pázmánd települések)

200 380 377 530

– más település 200 380 340 543

Északdunántúli Vízmû Zrt. (Tatabánya) 212 320 165 231

Északmagyarországi Regionális Vízmûvek Zrt.
(Kazincbarcika)

198 365 249 456

Tiszamenti Vízmûvek Regionális Zrt. (Szolnok) 220 550 173 411
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Az állami tulajdonú közüzemi vízmûveket mûködtetõ vízmûtársaságok által felszámítható ivóvíz- és csatornahasználat

legmagasabb nem lakossági díjai

Ivóvíz Csatorna

Bekötési
vízmérõ
átmérõje

(mm)

Alapdíj,
fogyasztási
helyenként
(Ft/hónap)

Fogyasztási díj
(Ft/m3)

Bekötési
vízmérõ
átmérõje

(mm)

Alapdíj,
fogyasztási
helyenként
(Ft/hónap)

Fogyasztási díj
(Ft/m3)

Pécsváradi Vízmû Kft.

– Óbánya település 13–20 0 431

25–32 0

40–50 0

65–100 0

150–200 0

Délzalai Víz- és Csatornamû Zrt. (Nagykanizsa)

– Garabonc, Nagyrada,
Zalamerenye, Zalaszabar
települések

13–20 340 405

25–32 570

40–50 3 300

65–100 11 000

150–200 22 000

Duna Menti Regionális
Vízmû Zrt. (Vác)

13–20 200 234 13–20 270 273

25–32 600 25–32 810

40–50 1 800 40–50 2 430

65–100 5 400 65–100 7 290

150–200 16 200 150–200 21 870

Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. (Siófok)

Velencei-tó térsége
(Velence, Gárdony,
Kápolnásnyék, Sukoró,
Dinnyés, Nadap, Pázmánd
települések)

13–20 205 394 13–20 377 555

25–32 1 040 25–32 1 900

40–50 3 150 40–50 5 680

65–100 10 800 65–100 19 240

150–200 32 800 150–200 56 250

más település 13–20 205 394 13–20 364 595

25–32 1 040 25–32 1 840

40–50 3 150 40–50 5 490

65–100 10 800 65–100 18 570

150–200 32 800 150–200 54 270

Északdunántúli Vízmû Zrt.
(Tatabánya)

13–20 212 320 13–20 165 231

25–32 636 25–32 825

40–50 1 908 40–50 1 650

65–100 6 998 65–100 7 425

150–200 17 176 150–200 16 500

Északmagyarországi
Regionális Vízmûvek Zrt.
(Kazincbarcika)

13–20 198 365 13–20 249 456

25–32 594 25–32 747

40–50 1 782 40–50 2 241

65–100 6 534 65–100 8 217

150–200 16 038 150–200 20 169

Tiszamenti Vízmûvek
Regionális Zrt. (Szolnok)

13–20 212 551 13–20 167 411

25–32 212 25–32 167

40–50 212 40–50 167

65–100 212 65–100 167

150–200 212 150–200 167
„
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2. számú melléklet a 22/2009. (XII. 29.) KvVM rendelethez

„2. számú melléklet a 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelethez

Állami tulajdonú viziközmûbõl közmûves vízszolgáltatást végzõ gazdálkodó szervezeteknek közüzemi

szolgáltatásra átadott és átvett ivóvíz legmagasabb átadási díja

Átadó vízmû és vízbázis
Átadott

mennyiség
ezer m3

Átadási díj
Ft/m3 Átvevõ vízmû

Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. (Vác)

– kerepestarcsai – 100
100 felett

290
145

Szilasvíz Kft.

– nyugat-nógrádi – 900
900 felett

166
83

Nyugat-Nógrádi Vízmû Kft.

Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. (Siófok)

– ercsi – 250
251–500

500 felett

207
92
83

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-,
Hõszolgáltató Kft.

– rákhegyi – 3 700
3 701–4

100
4 100
felett

218
110

86

Fejérvíz Zrt.

– mohácsi – 560
560 felett

281
135

Komlóvíz Kft.

– mohácsi – 560
560 felett

268
134

Mohácsvíz Kft.

– mohácsi – 700
700 felett

277
61

Pécsi Vízmû Zrt.

– nyírádi – 300
301–500

500 felett

244
123

38

Bakonykarszt Zrt.

Északdunántúli Vízmû Zrt. (Tatabánya)

– Bicske térségi – 575
575 felett

274
137

Fejérvíz Zrt.

– Bicske térségi – 450
450 felett

274
137

Érd és Térsége Víziközmû Kft.

– Bicske térségi – 200
200 felett

274
137

Pátyi Vagyonkezelõ és Közmû Üzemeltetõ
Kft.

– Bicske térségi – 200
200 felett

274
137

Zsámbékvíz Kft.

– Bicske térségi – 100
100 felett

274
137

Vízcoop Kft.

– Oroszlány térségi – 350
350 felett

172
86

Fejérvíz Zrt.

– Dorog térségi – 150
150 felett

208
104

Duna Menti Regionális Vízmû Zrt.

Északmagyarországi Regionális Vízmûvek
Zrt. (Kazincbarcika)

– Borsodi Régió – 120
121–310

310 felett

314

157
42

Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

– Borsodi Régió – 1480
1481–160

0
1600 felett

314
157

42

Ózdi Vízmû Kft.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 194. szám 48049



Átadó vízmû és vízbázis
Átadott

mennyiség
ezer m3

Átadási díj
Ft/m3 Átvevõ vízmû

– Borsodi Régió – 45
45 felett

355
178

Heves Megyei Vízmû Zrt.

– Hevesi Régió – 80
81–120

120 felett

512
256

60

Heves Megyei Vízmû Zrt.

– Hevesi Régió – 70
71–110

110 felett

512
256

60

Nádasd Kft.

– Keleti Régió – 400
400 felett

687
68

GW-Borsodvíz Kft.

– Keleti Régió – 600
600 felett

719
58

Miskolci Vízmû Kft.

– Keleti Régió – 100
100 felett

687
68

Szikszó-Víz Kft.

– Dél-Borsodi Régió – 54
55–428

429–680
680 felett

318
159

79
40

Dél-Borsodi Víz- és Csatornamû Kft.

– Dél-Borsodi Régió – 66
67–522

523–820
820 felett

318
159

79
40

Mezõkövesdi Városgazdálkodási Zrt.

– Mátrai Régió – 40
40 felett

492
246

Heves Megyei Vízmû Zrt.

– Nógrádi Régió – 2400
2401–250

0
2500 felett

336
168

66

Salgótarján és Környéke Vízmû Kft.

– Nógrádi Régió – 10
10 felett

336
168

Bátonyterenye és Környéke Vízmû Kft.

– Nógrádi Régió – 400
401–470

470 felett

406
203

66

Dél-Nógrádi Vízmû Kft.

Tiszamenti Vízmûvek Regionális Zrt.
(Szolnok)

– KFCS felszíni tisztítómû – 835
835 felett

606
22

Debreceni Vízmû Zrt.

– KFCS felszíni tisztítómû – 13
13 felett

589
59

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmû Zrt.

– Geszterédi – 525
525 felett

152
76

TRV Közüzemi Szolgáltató Kft.

– Geszterédi – 700
700 felett

152
76

Nyíregyháza és Térsége V. és Cs. Zrt.

– észak-szabolcsi – 1050
1050 felett

139
70

TRV Közüzemi Szolgáltató Kft.

Nyíregyháza és Térsége Víz- és
Csatornamû Zrt. (Nyíregyháza)

– nyíregyházi regionális rendszer – 12
12 felett

125
63

Ravicsa Nonprofit Kft.

„
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A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 32/2009. (XII. 29.) NFGM rendelete
a szakmagyakorlási jogosultságokkal, névjegyzékek vezetésével kapcsolatos
igazgatási szolgáltatási díjak beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával és visszatérítésével
kapcsolatos részletes szabályokról

Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §

b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. § Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 58. § (3) bekezdésében

meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) az eljáró hatóság, illetve a névjegyzéket vezetõ szerv

(a továbbiakban együtt: igazgatási szerv) e rendelet melléklete szerinti fizetési számlájára átutalással vagy készpénzátutalási

megbízáson (csekken), „igazgatási szolgáltatási díj” jogcím megjelöléssel kell megfizetni.

2. § (1) A díj megfizetésének igazolására a kérelemhez csatolni kell

a) banki átutalás esetében az átutalás tényét igazoló, a bank által kiadott igazolás eredeti példányát,

b) készpénzátutalási megbízáson (csekken) történõ befizetés esetében a feladóvevény eredeti példányát.

(2) Elektronikus ügyintézés esetében a díjat az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló jogszabályban

meghatározott módon és határidõn belül kell megfizetni.

3. § (1) A jogorvoslati eljárásban megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfélnek teljes mértékben vissza kell téríteni, ha

megállapítást nyer, hogy a felülvizsgált döntés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértõ volt.

(2) A díj visszatérítését a jogorvoslati eljárás során hozott döntésben kell elrendelni, a visszatérítésérõl az elsõ fokon eljárt

hatóság a jogerõs döntés kézhezvételétõl számított tizenöt munkanapon belül gondoskodik.

(3) Az igazgatási szerv túlfizetés esetén a díjtöbbletet hivatalból tizenöt munkanapon belül visszatéríti, ha a kérelem és

a befizetést igazoló iratok alapján megállapítható, hogy a kérelmezõ az Étv.-ben meghatározott mértéket meghaladó

összegû díjat fizetett.

(4) Ha a visszatérítés kérelemre történik, a kérelemben meg kell jelölni a visszatérítés okát, a számlatulajdonos nevét,

a fizetési számlaszámot vagy a postai címet, ahová a kérelmezõ a visszatérített összeg kiutalását kéri. A díj

visszatérítését az igazgatási szerv tizenöt munkanapon belül köteles a kérelmezõ által megjelölt fizetési számlaszámra

átutalással vagy a postai címre kiutalással teljesíteni.

4. § A befizetett díj az igazgatási szerv bevétele. A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás szervezetei

beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet elõírásait kell alkalmazni.

A díjról az igazgatási szerv elkülönített nyilvántartást vezet.

5. § Az e rendeletben meghatározott díjak tekintetében az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.)

a) 28. § (2) és (3) bekezdését a díjfizetési kötelezettségre,

b) 31. § (1) és (2) bekezdését a díjfizetésre kötelezettek tekintetében

értelemszerûen kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon díjat kell érteni.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indult

eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti

a) a mérnöki és építész kamarák, valamint az építésfelügyeleti szervek által lefolytatott egyes eljárások igazgatási

szolgáltatási díjáról szóló 46/2000. (VII. 21.) FVM rendelet, valamint

b) az építésügyi célelõirányzatról szóló 10/2009. (IV. 14.) NFGM rendelet 16. § (5) és (6) bekezdése.

(3) A (2) bekezdés az e rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. E bekezdés az e rendelet hatálybalépését

követõ második napon hatályát veszti.

Varga István s. k.,
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
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Melléklet a 32/2009. (XII. 29.) NFGM rendelethez

I. A Magyar Építész Kamara és a területi építész kamarák számlaszámai:

1. Az elsõ fokon eljáró területileg illetékes építész kamarák számlaszámai:

a) Budapesti Építész Kamara: 10200902-32712786-00000000

b) Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara: 11732002-20360203-00000000

c) Békés Megyei Építész Kamara: 10402609-26051408-00000000

d) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Építész Kamara: 11734004-20428264-00000000

e) Csongrád Megyei Építész Kamara: 10102842-37124217-00000009

f) Dél-dunántúli Építész Kamara: 10402427-24215813-00000000

g) Fejér Megyei Építész Kamara: 11736006-20292944-00000000

h) Gyõr-Moson-Sopron Megyei Építész Kamara: 10300002-33218230-00003285

i) Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara: 11738008-20064141-00000000

j) Heves Megyei Építész Kamara: 11610005-01030000-10000001

k) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építész Kamara: 10404508-45057647-00000000

l) Komárom-Esztergom Megyei Építész Kamara: 11740009-20057475-00000000

m) Nógrád Megyei Építész Kamara: 55400187-10003664

n) Pest Megyei Építész Kamara: 11742001-20035293-00000000

o) Somogy Megyei Építész Kamara: 10200799-39712543-00000000

p) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Építész Kamara: 11744003-20918435-00000000

q) Vas Megyei Építész Kamara: 10200641-47014400-00000000

r) Veszprém Megyei Építész Kamara: 73200189-10001442-00000000

s) Zala Megyei Építész Kamara: 10404900-49015696-00000000

2. A másodfokú eljárás díját a Magyar Építész Kamara 10200892-31416047-00000000 számú számlájára kell befizetni.

II. A Magyar Mérnöki Kamara és területi mérnöki kamarák számlaszámai:

1. Az elsõ fokon eljáró területileg illetékes mérnöki kamarák számlaszámai:

a) Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara: 10102086-68836102-00000000

b) Baranya Megyei Mérnöki Kamara: 10402427-24215545-00000000

c) Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara: 10200098-25711491-00000000

d) Békés Megyei Mérnöki Kamara: 53200118-10005958-00000000

e) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mérnöki Kamara: 10800014-20000006-10390463

f) Csongrád Megyei Mérnöki Kamara: 10102842-37119117-00000002

g) Fejér Megyei Mérnöki Kamara: 11736116-20154228-00000000

h) Gyõr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara: 10103379-10151926-00000009

i) Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara: 11738008-20063968-00000000

j) Heves Megyei Mérnöki Kamara: 10103513-47640629-00000006

k) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara: 11745011-20406556-00000000

l) Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara: 10200452-36017320-00000000

m) Nógrád Megyei Mérnöki Kamara: 10103726-50107234-00000002

n) Somogy Megyei Mérnöki Kamara: 10200799-39712495-00000000

o) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara: 10700048-26670500-51100005

p) Tolna Megyei Mérnöki Kamara: 11746005-20009393-00000000

q) Vas Megyei Mérnöki Kamara: 10104789-62711559-00000002

r) Veszprém Megyei Mérnöki Kamara: 10201006-50251593-00000000

s) Zala Megyei Mérnöki Kamara: 12092309-00223530-00100008

2. A másodfokú eljárás díját a Magyar Mérnöki Kamara 10102086-68905702-00000007 számú számlájára kell befizetni.

III. Az építõipari kivitelezési tevékenység bejelentése igazgatási szolgáltatási díját a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

10300002-20373432-71933285 számú számlájára kell befizetni.
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Az oktatási és kulturális miniszter 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelete
a közoktatási szakértõi tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeirõl

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (1) bekezdés j) és n) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az oktatási és

kulturális miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott

feladatkörömben eljárva – a közoktatásról szóló törvény 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (2) bekezdés c) pontja szerinti egyes

szolgáltatásokkal összefüggõ igazgatási szolgáltatási díj tekintetében a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006.

(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszter egyetértésével – a következõket

rendelem el:

A közoktatási szakértõi tevékenység folytatásának feltételei

1. § (1) A közoktatási szakértõi tevékenységre jogosult szakértõkrõl az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Országos

szakértõi névjegyzéket állít össze szakterületenkénti csoportosításban, a szakirány megjelölésével.

(2) Közoktatási szakértõi szakterületek, szakirányok:

a) tanügyigazgatás,

aa) általános tanügyigazgatás,

ab) intézménytípus szakirány,

ac) térségi (kistérségi, megyei, regionális) tervezés, fejlesztés,

b) szervezet- és minõségfejlesztés,

c) pedagógiai értékelés (szakmai gyakorlaton, végzettségen, szakképzettségen alapuló szakirány),

ca) intézményértékelés szakirány,

cb) szakrendszerû oktatás szakirány,

cc) nem szakrendszerû oktatás szakirány,

cd) alapfokú mûvészetoktatás,

ce) tehetségfejlesztés,

cf) fejlesztõ pedagógia,

cg) felnõttoktatás,

ch) pályaválasztásra felkészítés,

ci) óvodai nevelés,

cj) tanórán kívüli tevékenység,

d) mérés-értékelés,

e) akkreditáció,

ea) pedagógus továbbképzés szakirány,

eb) tantervi szakértõi tevékenység szakirány,

ec) tankönyv, taneszköz szakértõi tevékenység szakirány,

f) sajátos nevelési igényû (a továbbiakban: SNI) gyermek óvodai nevelés és tanuló iskolai nevelés és oktatás,

az egyes fogyatékosság típusának megfelelõ szakirány,

g) nemzeti és etnikai kisebbségi nevelés és oktatás, nemzetiségi szakirány,

h) esélyegyenlõség,

ha) szakszolgálat-esélyegyenlõségi szakirány,

hb) nemzetiségi szakirány,

hc) hátrányos helyzetû gyermekek, tanulók integrált oktatása, együtt nevelése szakirány,

hd) SNI gyermek óvodai nevelése, az ilyen tanuló iskolai nevelése és oktatása, valamint integrált nevelés és

oktatás szakirány,

he) gyermek- és ifjúságvédelem szakirány,

i) szakmai szakértõ, szakmacsoport szakirány,

j) közoktatás fejlesztési támogatások,

k) iskolai könyvtár.

(3) A (2) bekezdés i) pontjában szereplõ szakterületen, a szakképzést folytató intézményben szakmai ellenõrzésben való

közremûködésre és más szakértõi tevékenységre jogosult szakértõket az Országos Képzési Jegyzékben

meghatározott szakmacsoportonként kell összeállítani.
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Bejelentés

2. § (1) Aki szakértõi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a Hivatalnak a szolgáltatási tevékenység

megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolg. tv.)

szerint bejelenteni.

(2) A bejelentésnek a Szolg. tv.-ben a szakértõi tevékenység folytatásának feltételeként elõírt tényeket, adatokat, valamint

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben (a továbbiakban: közoktatási törvény) foglalt adatokat kell

tartalmaznia.

(3) A bejelentésnek tartalmaznia kell a közoktatási törvény 101. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott vezetõ tanári

(gyakorlatvezetõ óvónõi, tanítói) megbízáshoz elõírt végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél számát, keltét,

a kibocsátó intézmény (szak, kar) megnevezését, a végzettség, szakképzettség megnevezésével, illetve a nem magyar

felsõoktatási intézményben szerzett oklevél esetén a Magyarországon megszerezhetõ oklevéllel való egyenértékûség

elismerésérõl szóló határozat számát.

(4) A bejelentéshez csatolni kell:

a) a munkáltató által kiállított igazolást a tíz év gyakorlati idõ meglétérõl, nyugdíjas bejelentõ esetén a gyakorlati

idõnek az utolsó munkáltató vagy annak jogutódja, jogutód nélkül megszûnt munkáltató esetén a munkáltató

fenntartója általi, ennek hiányában más, hitelt érdemlõ igazolását,

b) a 12. § szerint megállapított igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló csekk másolatát, amennyiben

a befizetés elektronikusan történt, az összeg átutalását igazoló bankkivonatot,

c) az esélyegyenlõségi szakterület megjelölése esetén az esélyegyenlõségi szakterületen szervezett

továbbképzésen való részvételt igazoló oklevelek, bizonyítványok, tanúsítványok másolatát,

d) nemzeti és etnikai kisebbségi nevelés és oktatás szakterület esetén a közoktatási törvény 101. § (9) bekezdésében

meghatározott tíz év szakmai gyakorlat meglétérõl szóló, munkáltató által kiállított igazolást.

(5) A szakmai szakterületre benyújtott kérelem esetén a gyakorlati idõ beszámításánál figyelembe vehetõ a megjelölt

szakmacsoport, illetve szakképesítés oktatói feladataiban szerzett legalább tízéves szakmai gyakorlat, amely lehet

oktatói vagy gyakorlatvezetõi tevékenység, curriculumfejlesztés, kutatómunka.

(6) A tanügy-igazgatási szakértõi szakterületre történõ bejelentés esetén a gyakorlati idõ beszámításánál figyelembe

vehetõ a közigazgatásban tanügy-igazgatási, térségi (kistérségi, megyei, regionális) tervezés és fejlesztés

szakterületen szerzett szakmai gyakorlat is.

(7) A bejelentés a Hivatal honlapján megtalálható adatlapon postai úton, személyesen vagy elektronikusan nyújtható be,

a Hivatal által mûködtetett elektronikus rendszer segítségével. A szakértõi tevékenység folytatására irányuló

bejelentés folyamatos.

Engedélyezés

3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében meghatározottakon kívül szakértõi tevékenységet az a természetes személy folytathat, akinek

kérelmére ezt a Hivatal engedélyezi.

(2) A kérelemnek a közoktatási törvényben foglaltakat kell tartalmaznia.

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell a közoktatási törvény 101. § (3) bekezdésében elõírt végzettséget és szakképzettséget

igazoló oklevél számát, keltét, a kibocsátó intézmény (szak, kar) megnevezését, a végzettség, szakképzettség

megnevezésével, illetve a nem magyar felsõoktatási intézményben szerzett oklevél esetén a Magyarországon

megszerezhetõ oklevéllel való egyenértékûség elismerésérõl szóló határozat számát.

(4) A kérelemhez csatolni kell:

a) a 2. § (4) bekezdés a)–d) pontjában meghatározottakat,

b) részletes szakmai önéletrajzot,

c) a publikációk jegyzékét,

d) a szakterület elismert képviselõjeként kapott szakmai díjak, címek, kitüntetések jegyzékét,

e) a kérelmet benyújtó szakmai tevékenységét tartalmazó – legalább két – szakmai ajánlást.

(5) A tanügy-igazgatási szakértõi szakterületre benyújtott kérelem esetén a gyakorlati idõ beszámításánál figyelembe

vehetõ a közigazgatásban tanügy-igazgatási, térségi (kistérségi, megyei, regionális) tervezés és fejlesztés

szakterületen szerzett tízéves szakmai gyakorlat.

(6) A kérelem a Hivatal által rendszeresített adatlapon nyújtható be. A szakértõi tevékenység folytatására irányuló

kérelem benyújtása, az engedélyezési eljárás lefolytatása folyamatos.
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Az Országos szakértõi névjegyzék

4. § (1) A Hivatal a Szolg. tv. 23. § (1) bekezdésében meghatározott eljárás lefolytatása után a jogszabályban elõírt

feltételeknek megfelelõ, bejelentést tevõ szakértõkrõl, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján lefolytatott engedélyezési eljárás után a jogszabályban

elõírt feltételeknek megfelelõ, engedéllyel rendelkezõ szakértõkrõl Országos szakértõi névjegyzéket (a továbbiakban:

szakértõi névjegyzék) vezet.

(2) A szakértõi névjegyzék összeállítása és folyamatos frissítése a Hivatal feladata.

(3) A szakértõi névjegyzék a közoktatási törvényben foglaltakon túlmenõen a szakértõ nyilvántartásba vételi számát is

tartalmazza.

(4) A nyilvántartásba vétel határozatlan idõre szól.

(5) A szakértõi névjegyzék következõ adatait a Hivatal a honlapon közzéteszi:

a) szakértõ családi és utóneve(i),

b) szakértõi igazolás száma,

c) szakterülete(i),

d) szakiránya(i),

e) megye,

f) elérhetõség (cím, telefon, e-mail),

g) közlemény (a szakértõi tevékenységhez kapcsolódó speciális ismeretek, szakmai tevékenység, publikációk,

amelyeket a szakértõ nyilvánosságra kíván hozni).

(6) A szakértõ részére a Hivatal a Szolg. tv. 23. § (2) bekezdésében meghatározott adattartalommal igazolást állít ki.

(7) A szakértõi névjegyzéken szereplõ közoktatási szakértõ a bejelentés, illetve a kérelem benyújtását követõen

a bejelentésben, kérelemben foglalt adatokban bekövetkezett változást, a továbbképzési kötelezettség teljesítését

haladéktalanul, de legfeljebb tíz munkanapon belül köteles a Hivatalnak bejelenteni.

(8) Az, aki a szakértõi névjegyzéken szerepel, kérheti a nyilvántartásban szereplõ szakterület, szakirány módosítását,

kiegészítését. A módosításra, kiegészítésre a nyilvántartásba vételre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

A szakértõi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettsége

5. § (1) A szakértõi névjegyzéken szereplõ szakértõ a szakterületéhez kapcsolódó rendszeres szakmai továbbképzésen köteles

részt venni a névjegyzékbe történõ felvételt követõen ötévenként.

(2) A szakértõ teljesíti a továbbképzést a szakértõi tevékenységhez, szakterülethez kapcsolódó legalább harmincórás

akkreditált továbbképzésben való részvétellel, vagy a szakértõi szakterületéhez kapcsolódó szakirányú

továbbképzésben, mesterképzésben, vagy új alapképzési szakon szerzett oklevéllel.

(3) Teljesítik az elõírt továbbképzésen való részvételi kötelezettségüket azok, akik az adott szakterületre meghatározott

továbbképzéseken oktatóként vettek részt, legalább húsz óra idõtartamban.

(4) A szakértõnek a Hivatal által meghirdetett, szervezett jogi továbbképzésen kötelezõ részt vennie. A jogi továbbképzés

vizsgakötelezettség nélküli rendszeres továbbképzés formájában valósul meg. A továbbképzés tartalmi követelményeit

az 1. számú melléklet tartalmazza. A továbbképzés idõpontját, helyét, a jelentkezés, a részvételi díj befizetésének módját

a Hivatal a saját és az oktatásért felelõs miniszter által vezetett minisztérium honlapján is közzéteszi.

A szakértõi tevékenység

6. § (1) A szakértõ tevékenységét országos illetékességgel kizárólag a jogosult szakterületen, szakiránynak megfelelõen

folytathatja.

(2) A szakértõ a feladatát kirendelés, más esetben megbízás (a továbbiakban együtt: felkérés) alapján látja el.

(3) Adott ügyben nem lehet szakértõ az, akitõl az ügynek tárgyilagos megítélése nem várható, így különösen az, aki

a) az érintett közoktatási, illetve szakképzést folytató intézmény vezetõje, annak közeli hozzátartozója,

b) az érintett közoktatási, illetve szakképzést folytató intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban áll,

c) az adott ügyben szaktanácsadóként közremûködik,

d) az érintett közoktatási, illetve szakképzést folytató intézmény számára a közoktatási törvény 36. § (2) bekezdés

a), b), d) és e) pontja szerinti pedagógiai szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény alkalmazottja,

e) az érintett közoktatási intézmény fenntartójának alkalmazottja.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 194. szám 48055



(4) A szakértõ a szakértõi tevékenységérõl köteles nyilvántartást vezetni és azt öt évig megõrizni.

(5) Ha ugyanarra a feladatra több szakértõt kértek fel, a szakvéleményben fel kell tüntetni, hogy melyik szakértõ milyen

feladatot látott el. Több szakértõ esetén szakértõt lehet felkérni az egységes – összefoglaló – szakvélemény

elkészítésére is.

7. § (1) A szakértõi tevékenységért munkadíj jár. Megbízás esetén a munkadíjat a megbízó és a szakértõ közösen állapítja meg,

míg kirendelés esetén a (2) bekezdés szerint kerül megállapításra.

(2) A kirendelt szakértõ munkadíját – ágazati jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában – a kirendelõ a kirendelésben

meghatározott kérdések megválaszolására meghatározott idõkeret és az egy órára jutó óradíj alapján állapítja meg.

Az óradíj minden megkezdett óra után 4000 forint.

Országos vizsgáztatási névjegyzék

8. § (1) Érettségi vizsga vizsgaelnöki feladataira megbízást az kaphat, aki a Hivatal által vezetett Országos vizsgáztatási

névjegyzékbe (a továbbiakban: vizsgáztatási névjegyzék) felvételt nyer.

(2) A vizsgáztatási névjegyzék következõ adatait a Hivatal a honlapon közzéteszi:

a) vizsgaelnök családi és utóneve(i),

b) megye,

c) vizsgaterülete(i),

d) vizsgaelnöki igazolás száma,

e) vizsgaelnöki igazolás hatálya.

(3) A vizsgáztatási névjegyzékbe nyilvános pályázat útján lehet felvételt nyerni. A vizsgaelnöki feladatok ellátására

a pályázatok folyamatosan nyújthatók be.

(4) A pályázati felhívást a Hivatal az oktatásért felelõs miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában teszi közzé

évente legalább egyszer, továbbá folyamatosan megjelenteti a Hivatal és az oktatásért felelõs miniszter által vezetett

minisztérium honlapján.

(5) A vizsgaelnöki feladatot ellátók ötévenként kötelesek a vizsgaelnöki feladatok ellátásához szükséges szakmai

felkészítésben vagy továbbképzésben részt venni, és a továbbképzés teljesítését a Hivatalnak bejelenteni.

(6) A vizsgaelnöknek a Hivatal által meghirdetett, szervezett jogi, szakmai továbbképzésen kötelezõ részt vennie.

A továbbképzés tartalmi követelményeit a 2. számú melléklet tartalmazza. A továbbképzés vizsgakötelezettség nélküli

rendszeres továbbképzés formájában valósul meg. A továbbképzés idõpontját, helyét, a tananyagot, a jelentkezés,

a részvételi díj befizetésének módját a Hivatal a saját és az oktatásért felelõs miniszter által vezetett minisztérium

honlapján is közzéteszi.

9. § (1) A pályázat benyújtását követõ öt munkanapon belül a Hivatal értesíti a pályázót a pályázat befogadásáról, illetve

amennyiben a pályázó pályázatát hiányosan nyújtotta be, megfelelõ határidõ megjelölése és a mulasztás

jogkövetkezményeire történõ figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívja fel.

(2) Amennyiben a pályázat megfelel a közoktatási törvény 101. § (6) bekezdésében, valamint a pályázati felhívásban

meghatározott követelményeknek, a Hivatal a pályázót errõl a tényrõl igazolás megküldésével értesíti.

(3) Az igazolás tartalmazza:

a) az eljáró hatóság megnevezését,

b) a vizsgaelnöki feladatokat ellátó családi és utónevét,

c) születési helyét, idejét,

d) lakcímét,

e) a nyilvántartásba vételi számát,

f) a vizsgaterületeket,

g) azt, hogy az igazolás öt évig hatályos,

h) a kiállító hatóság bélyegzõjének lenyomatát, a kiállító képviselõjének aláírását.

10. § (1) A vizsgáztatási névjegyzék összeállítása és folyamatos frissítése a Hivatal feladata.

(2) A vizsgáztatási névjegyzék a közoktatási törvényben foglaltakon túlmenõen a vizsgaelnöki feladatok ellátására

jogosult nyilvántartásba vételi számát is tartalmazza.
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Az Országos szakértõi és az Országos vizsgáztatási névjegyzékre vonatkozó közös szabályok

11. § (1) A Hivatal jogosult a névjegyzékekben nyilvántartott szakértõ, vizsgaelnök tevékenységének rendszeres és eseti

ellenõrzésére. Az ellenõrzés során tett megállapításokkal kapcsolatban lehetõséget kell biztosítani a szakértõnek,

vizsgaelnöknek arra, hogy észrevételt tegyen.

(2) A Hivatal ellenõrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését, az ellenõrzés során a Szolg. tv. 25. §-ában foglaltak szerint

jár el.

(3) A Hivatal a vizsgálat idõtartamára határozattal felfüggeszti a szakértõ, vizsgaelnök tevékenységét, feltéve, hogy ellene

panaszt nyújtottak be a tevékenységre vonatkozó jogszabályokban meghatározott szabályok súlyos megszegése

miatt.

(4) A Hivatal a hozzá befolyt bírság hatvan százalékát a Közoktatási Fejlesztési Célelõirányzat számlájára utalja át.

A fennmaradó összeg a saját bevétele, amely az e rendeletben meghatározott feladatokkal összefüggõ személyi és

tárgyi kiadások fedezetére használható fel.

A közoktatási szakértõi tevékenység, valamint a vizsgaelnöki tevékenység folytatásához elõírt

igazgatási szolgáltatás díj mértéke, a megállapított összeg befizetésének szabályai, a befolyt összeg

felhasználása

12. § (1) A közoktatási szakértõi tevékenység megkezdésével, a vizsgaelnöki tevékenység megkezdésével vagy folytatásával

összefüggõ bejelentés, kérelem, pályázat benyújtásakor a bejelentõ, a kérelmezõ, a pályázó igazgatási szolgáltatási

díjat (a továbbiakban: díj) köteles fizetni.

(2) A díj összege szakterületenként, vizsgaterületenként:

a) a 2. § (1) bekezdése tekintetében a bejelentéskor érvényes kötelezõ legkisebb havi minimálbér összegének

negyven százaléka,

b) a 3. § (1) bekezdése tekintetében a kérelem benyújtásakor érvényes kötelezõ legkisebb havi minimálbér

összegének negyven százaléka,

c) a 8. § (1) bekezdése tekintetében a pályázat benyújtásakor érvényes kötelezõ legkisebb havi minimálbér

összegének tizenöt százaléka.

(3) A díjak pontos összegét a Hivatal a honlapján a naptári év elsõ napján közzéteszi.

(4) A közoktatási szakértõi és a vizsgaelnöki tevékenységgel összefüggõ jogorvoslati kérelem bírálati díja a (2) bekezdés

alapján meghatározott díj összegének ötven százaléka.

(5) A díjat a Hivatal – a 3. számú mellékletben meghatározott – bankszámlájára kell befizetni a rendelkezésre bocsátott

készpénz-átutalási megbízáson vagy elektronikus úton. A befizetett díj kezelése és nyilvántartása az államháztartás

alrendszereinek bankszámla-vezetési, költségvetési, befizetési és letéti kezelési, valamint kötelezettségvállalási

rendjérõl szóló jogszabályokban meghatározottak szerint történik. A befizetett díj a Hivatal bevétele, mely

az e feladatokkal összefüggõ személyi és tárgyi kiadások fedezetére használható fel.

Hatálybalépés

13. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) A (3) bekezdés és a 14. § 2010. január 2-án hatályát veszti.

(3) E rendelet 8. §-át megelõzõ „Országos vizsgáztatási névjegyzék” alcím helyébe „Országos vizsgaelnöki névjegyzék”

alcím, a 8. § (1)–(2) bekezdésében, a 10. § (1)–(2) bekezdésében a „vizsgáztatási névjegyzék” szövegrész helyébe

„vizsgaelnöki névjegyzék” szövegrész, a 8. § (1) és (3) bekezdésében a „vizsgáztatási névjegyzékbe” szövegrész

helyébe „vizsgaelnöki névjegyzékbe” szövegrész lép. A 11. §-t megelõzõ „Az Országos szakértõi, és az Országos

vizsgáztatási névjegyzékre vonatkozó közös szabályok” alcím helyébe „Az Országos szakértõi, és az Országos

vizsgaelnöki névjegyzékre vonatkozó közös szabályok” alcím lép.

Módosító rendelkezések

14. § (1) Az Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértõi és az Országos szakmai vizsgaelnöki

névjegyzékrõl, valamint a szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet (a továbbiakban: OM rendelet)

4. § (2) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 194. szám 48057



„(2) A szakképzési törvény 2. § (1) bekezdésének a)–b) pontjában meghatározott szakképzést folytató intézményben

szakmai vizsgaelnöki teendõk ellátásával megbízható vizsgaelnököket tartalmazó Országos szakmai vizsgaelnöki

névjegyzéket az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakmacsoportonként és szakképesítésenként kell

összeállítani.”

(2) Az 5. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„a) a névjegyzékbe való felvétel iránti kérelmet, annak megjelölését, hogy mely szakmacsoportra, illetve

szakképesítésre kérik a felvételt;”

(3) Az 5. § (5) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A névjegyzékbe való felvételi kérelmet külön pályázattal kell benyújtani. Több szakképesítésre egy pályázatot kell

benyújtani.”

(4) A 8. § (2) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A bírálóbizottság mûködésének rendjérõl szabályzatot fogad el, amelyet a szakképesítésért felelõs miniszter hagy

jóvá. A bírálóbizottság tagjainak névsorát a szakképesítésért felelõs minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni.”

(5) Az OM rendelet

a) 4. §-át megelõzõ „Az Országos szakmai szakértõi és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzék” alcím helyébe

„Az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzék” alcím,

b) 5. § (1) bekezdés „Az Országos szakmai szakértõi és Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe (a továbbiakban

a két névjegyzék együtt: szakmai névjegyzék)” szövegrész helyébe „Az Országos szakmai vizsgaelnöki

névjegyzékbe (a továbbiakban: névjegyzék)” szövegrész,

c) 5. § (2) bekezdés, (3) bekezdés felvezetõ szövegében és a (4) bekezdésben „szakmai névjegyzékbe” szövegrész

helyébe „névjegyzékbe” szövegrész,

d) 5. § (6) bekezdés „A szakmai névjegyzékbe” szövegrész helyébe „A névjegyzékbe” szövegrész,

e) 6. § (3) bekezdés elsõ és harmadik mondatában a „szakmai névjegyzéket” szövegrész helyébe „névjegyzéket”

szövegrész, a második mondatában a „valamennyi szakmai névjegyzéket” szövegrész helyébe „a névjegyzéket”

szövegrész,

f) 7. §-át megelõzõ „A névjegyzékekre vonatkozó vegyes rendelkezések” alcím helyébe „Vegyes rendelkezések”

alcím,

g) 8. § (1) bekezdés „A 3. és 6. §-ban” szövegrész helyébe „A 6. §-ban”szövegrész,

h) a 9. § (1) bekezdés „Az Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértõi, illetve

az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékben (a továbbiakban a négy névjegyzék együtt: névjegyzékek)”

szövegrész helyébe „A névjegyzékben” szövegrész,

i) a 9. § (2) bekezdés „névjegyzékekben” szövegrész helyébe „névjegyzékben” szövegrész,

j) a 9. § (4) bekezdés c) pontjában a „szakmai, szakértõi tevékenység, illetve vizsgaelnöki tevékenység ismertetését”

szövegrész helyébe „vizsgaelnöki tevékenység ismertetését” szövegrész,

k) a 9. § (6) bekezdés „A közoktatási szakértõk és vizsgaelnökök” szövegrész helyébe „A vizsgaelnökök” szövegrész,

l) a 9. § (7) bekezdés „A szakmai szakértõk és vizsgaelnökök” szövegrész helyébe „ A vizsgaelnökök” szövegrész,

m) a 10. § (1) bekezdés „A névjegyzékekbe” szövegrész helyébe „A névjegyzékbe” szövegrész,

n) a 10. § (2) bekezdés a) pontjában a „tíz százaléka az Országos vizsgáztatási névjegyzékbe, illetve az Országos

szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe,” szövegrész helyébe a „tíz százaléka a névjegyzékbe,” szövegrész,

o) a 10. § (3) bekezdés „Ha a pályázat benyújtója több névjegyzékre vagy szakterületre, szakmacsoportra kéri

a felvételét, pályázatonként köteles bírálati díjat fizetni, kivéve az 1. § (3) bekezdésében foglaltak esetében.”

szövegrész helyébe „Ha a pályázat benyújtója több szakmacsoportra kéri a felvételét, pályázatonként köteles

bírálati díjat fizetni.” szövegrész,

p) a 10. § (5) bekezdés „a hivatal” szövegrész helyébe „az Oktatási Hivatal”szövegrész,

q) a 11. § (6) bekezdés „Az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékre” szövegrész helyébe „A névjegyzékre”

szövegrész,

r) a 12. § (1) bekezdés „névjegyzékekbõl” szövegrész helyébe „névjegyzékbõl” szövegrész,

s) a 12. § (9) bekezdés „A szakmai szakértõi névjegyzékben szereplõ szakértõk és szakmai vizsgaelnökök” szövegrész

helyébe „A szakmai vizsgaelnökök” szövegrész

lép.

(6) Hatályát veszti az OM rendelet 1–3. §-a és azt megelõzõ alcím, a 4. § (1) bekezdése, a 9. § (3) bekezdése, a 9. §

(5) bekezdés a) pontja, a 10. § (2) bekezdés b) pontja, a 11. § (1)–(5) bekezdése, a 12. § (2)–(8) bekezdése, a 12. §

(10)–(11) bekezdése, a 13–14. §-a és azt megelõzõ alcím, a 15–17. §-a és azt megelõzõ alcím.

48058 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 194. szám



Átmeneti rendelkezések

15. § (1) E rendeletben foglaltakat a folyamatban lévõ eljárásokra is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatálybalépésekor a Szolg. tv. 56. §-a alapján az e rendelet hatálybalépése elõtt szakértõi vagy vizsgaelnöki

feladatok ellátására engedéllyel rendelkezõ és nyilvántartásba vett szakértõket, vizsgaelnököket változatlan

feltételekkel szerepeltetni kell a nyilvántartásban, tevékenységüket engedélyük lejártáig tovább folytathatják.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a továbbképzési idõszak e rendelet hatálybalépését követõ napon

kezdõdik.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott szakértõk esetében a szakterületek megfeleltetését a 4. számú melléklet

tartalmazza.

(5) A Hivatal a 4. számú mellékletnek megfelelõen a szakterületek megnevezését hivatalból átvezeti a nyilvántartásban.

(6) Az e rendelet hatálybalépésekor a szakképesítésért felelõs miniszterek által vezetett Országos szakmai szakértõi

névjegyzéken szereplõ szakértõk a Hivatal által vezetett Országos szakértõi névjegyzéken kerülnek nyilvántartásba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

16. § Ez a rendelet a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK (2006. december 12.) európai parlamenti és tanácsi

irányelv 9–11. és 15. cikkeinek való megfelelést szolgálja.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

1. számú melléklet a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelethez

A továbbképzés témájának meghatározása Tanóra száma
Alkalmazott

képzési módszer

1. A meghatározott idõszakban bekövetkezett
– szakértõi tevékenységet érintõ – jogszabályváltozások feltárása

2 tanóra (90 perc) elõadás

2. A megváltozott jogszabályok gyakorlati alkalmazása a szakértõi
tevékenység folytatása során

2 tanóra (90 perc) elõadás

3. A szakértõi tevékenység ellenõrzésének tapasztalatai 1 tanóra (45 perc) elõadás

4. A szakértõi tevékenységet végzõk tapasztalatai 1 tanóra (45 perc) konzultáció

2. számú melléklet a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelethez

A továbbképzés témájának meghatározása Tanóra száma
Alkalmazott

képzési módszer

1. A meghatározott idõszakban bekövetkezett
– vizsgaelnöki tevékenységet érintõ – jogszabályváltozások, szakmai
szabályok változásának, szakmai tartalmak változásának a feltárása

2 tanóra (90 perc) elõadás

2. A megváltozott jogszabályok, szakmai szabályok gyakorlati
alkalmazása a vizsgaelnöki tevékenység folytatása során

2 tanóra (90 perc) elõadás

3. A vizsgák szervezéséhez, lebonyolításához kapcsolódó
ellenõrzések tapasztalatai

1 tanóra (45 perc) elõadás

4. A vizsgaelnöki tevékenységet végzõk tapasztalatai 1 tanóra (45 perc) konzultáció

3. számú melléklet a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelethez

A Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlák, amelyekre az igazgatási szolgáltatási díjat

be kell fizetni

Oktatási Hivatal 10032000-00282637-00000000 pénzforgalmi jelzõszámú bankszámla.
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4. számú melléklet a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelethez

Országos szakértõi névjegyzék

Szakterületek új megnevezése Szakterületek régi megnevezése

a) tanügyigazgatás,
aa) általános tanügyigazgatás
ab) intézménytípus szakirány
ac) térségi (kistérségi, megyei, regionális) tervezés és
fejlesztés

tanügyigazgatás térségi (kistérségi, megyei, régiós)
tervezés és fejlesztés szakoktatás-igazgatás

b) szervezet- és minõségfejlesztés óvodai nevelés szervezet- és minõségfejlesztés

c) pedagógiai értékelés
ca) intézményértékelés
cb) szakrendszerû oktatás
– alapfokú nevelés-oktatás szakasza: tantárgy
megjelölésével
– középfokú nevelés-oktatás szakasza: tantárgy
megjelölésével

óvodai nevelés
általános iskola bevezetõ és kezdõ szakaszában folyó
nevelés és oktatás
napközis és tanulószobai foglalkozás
kollégiumi nevelés és oktatás
szakrendszerû oktatás
iskolai könyvtár
iskolai testnevelés és sport
felnõttoktatás
pedagógiai értékelés
alapfokú mûvészetoktatás

cc) nem szakrendszerû oktatás

cd) alapfokú mûvészetoktatás

ce) tehetségfejlesztés

cf) fejlesztõ pedagógia

cg) felnõttoktatás

ch) pályaválasztásra felkészítés

ci) óvodai nevelés

cj) tanórán kívüli tevékenység

d) mérés-értékelés

e) akkreditáció tantervi szakértõi tevékenység

ea) pedagógus-továbbképzés tankönyv, taneszköz

eb) tantervi szakértõi tevékenység

ec) a tankönyv, taneszköz

f) SNI gyermek óvodai nevelés és tanuló iskolai nevelés
és oktatás

fa) az egyes fogyatékosság típusának megfelelõ
szakirány

SNI gyermek óvodai nevelése, tanuló iskolai nevelése és
oktatása, valamint integrált nevelés és oktatás
pedagógiai szakszolgálat
pedagógiai fejlesztõ szakértõ

g) nemzeti és etnikai kisebbségi nevelés és oktatás
ga) nemzetiség szakirány

nemzeti és etnikai kisebbségi nevelés és oktatás

h) esélyegyenlõség
ha) szakszolgálat-esélyegyenlõségi szakirány
hb) nemzetiség szakirány
hc) hátrányos helyzetû gyermekek, tanulók integrált
oktatása, együtt nevelése szakirány
hd) SNI gyermek óvodai nevelése, tanuló iskolai
nevelése és oktatása, valamint integrált nevelés
és oktatás szakirány
he) gyermek- és ifjúságvédelem

hátrányos helyzetû gyermekek, tanulók integrált
oktatása, együtt nevelése
szakszolgálat-esélyegyenlõség

i) szakmai szakértõ – szakmacsoport megjelölésével pályaorientáció, szakmai elõkészítõ ismeretek, szakmai
alapozó, szakmai orientáció, elméleti és gyakorlati
szakmacsoportos alapozó oktatás
szakoktatás-igazgatás

j) közoktatási fejlesztési támogatások szakértõje uniós (közösségi) pályázatírás és projektmenedzsment

k) iskolai könyvtár az iskolai könyvtár
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Az önkormányzati miniszter 34/2009. (XII. 29.) ÖM rendelete
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény 94. §-a (2) bekezdése b) pontjának alkalmazásáról,
valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvény 35. §-ának (6) bekezdésében,

a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. §-a (2) bekezdésének 7., 8., 11., 13.

és 20. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

174. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 132/2008. (V.

14.) Korm. rendelet 1. §-ának a), c), d) és f) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva – a 3. § tekintetében az oktatási és kulturális

miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának d) pontjában foglalt feladatkörében eljáró

oktatási és kulturális miniszterrel egyetértésben –, a következõket rendelem el:

Katasztrófavédelmi szakterület

1. § A katasztrófavédelmi szakterületen a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a következõ jogszabályi

rendelkezések esetében van helye:

a) a tûzvédelmi bírságról szóló 116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 1. § a)–d), f) és h)–i) pontja, valamint j) pontjának

„ha a kötelezett a Tûzvédelmi Szabályzatot nem készíti el” fordulata,

b) a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló

139/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése.

Turisztikai szakterület

2. § A turisztikai szakterületen a Ket. 94. §-a (2) bekezdése b) pontja alkalmazásának az utazásszervezõ és -közvetítõ

tevékenységrõl szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b)–d) pontjai és 11/A. §-a tekintetében van

helye.

Egyes miniszteri rendeletek módosítása

3. § Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 29/2009. (X. 30.) ÖM rendelet Mellékletének

„E.3. Kommunális ügyek” táblázatában a „Tételszám : Közmûfejlesztés, ingatlanok közmûellátása, közmûfejlesztési

hozzájárulás visszafizetésének ügyei” mezõ az „E214” szövegrész helyett az „E314” szöveggel lép hatályba.

4. § (1) A tûzoltóságok legkisebb erõ- és eszközállományáról, a Riasztási és Segítségnyújtási Tervrõl, a mûködési területrõl,

valamint a tûzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítésérõl szóló 32/2009. (XI. 30.) ÖM rendelet

(a továbbiakban: R.) 1. mellékletének „ÖT” táblázatában a „Pontszámok : Sümeg (Veszprém megye)” mezõben

a „816”szövegrész helyébe a „855” szöveg lép.

(2) Az R. 1. mellékletének „HÖT” táblázatában a „Pontszámok : Heves (Heves megye)” mezõben az „1688” szövegrész

helyébe az „1815” szöveg lép.

5. § Az R. 2. mellékletének „A készenléti jellegû szolgálattal rendelkezõ hivatásos önkormányzati tûzoltóságok”

táblázatában

a) a „Készenléti jellegû szolgálati létszám : Érd” mezõben a „105” szövegrész helyébe a „102”,

b) az „Irányító, ügyviteli és technikai létszám : Érd” mezõben a „10” szövegrész helyébe a „11”,

c) a „Tûzmegelõzési létszám : Érd” mezõben a „6”szövegrész helyébe a „8”

szöveg lép.

6. § (1) Az R. 3. mellékletének 1. b) táblázata a „Kerekegyháza” sort követõen „Kisbér 1 készenléti gépjármûfecskendõ,

1 tartalék gépjármûfecskendõ” sorral egészül ki.

(2) Az R. 3. mellékletének 1. b) táblázatában a „Magasból mentõ : Balatonfüred” mezõ az „1” szövegrésszel egészül ki.

(3) Az R. 3. mellékletének 1. b) táblázatában
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a) a „Vízszállító gépjármû : Összesen” mezõben a „7” szövegrész helyébe az „5”,

b) a „Magasból mentõ : Összesen” mezõben a „0” szövegrész helyébe az „1”

szöveg lép.

7. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetést követõ napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1. és 2. §-a 2010. január 1-jén lép hatályba. E rendelkezéseket a felügyeleti eljárás során az e rendelet

hatálybalépése elõtt meghozott döntésekre is alkalmazni kell.

8. § (1) Hatályát veszti az R. 3. melléklete 1. b) táblázatának

a) „Vízszállító gépjármû : Balatonfüred” mezõjében az „1” szövegrész,

b) II. szervezési kategória „Kisbér” sora,

c) III. szervezési kategória „Nagykõrös” sora.

(2) A 3. § és az azt megelõzõ alcím, a 4–6. §, valamint ez a § a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Varga Zoltán s. k.,
önkormányzati miniszter

A pénzügyminiszter 43/2009. (XII. 29.) PM rendelete
a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (2) bekezdés

f) pontjában és a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény 15. § (3) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

A zárjegyek elõállítása

1. § (1) A zárjegyek elõállíttatását, rendelkezésre bocsátását, a zárjegyek elõállítási költségének a zárjegyfelhasználókkal való

megfizettetését – a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi

CXXVII. törvényben (a továbbiakban: Jöt.) és e rendeletben foglaltak szerint – a Pesti Jövedéki, Adójegy és Zárjegy

Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) végzi.

(2) A zárjegyek leírását az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A zárjegyeket hamisítás elleni védelemmel kell ellátni. A védelem kialakításánál a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

szakvéleményét is figyelembe kell venni.

(4) A zárjegy elõállítója a gyártott, a tárolt és a Hivatalnak átadott zárjegyekrõl tételesen naptári félévenként köteles

elszámolni.

(5) A (3)–(4) bekezdésben foglaltak teljesítését, valamint a zárjegyek 1. melléklet szerinti minõségét a Hivatal

folyamatosan köteles ellenõrizni.

(6) Az elõállítás, a tárolás és a kiadás során keletkezõ selejtes, sérült zárjegyeket a zárjegy elõállítójának és a Hivatalnak

a képviselõibõl álló bizottság jegyzõkönyv felvétele mellett – a zárjegyek tételes ellenõrzését, számbavételét

követõen – megsemmisíti.

A zárjegyek megrendelése

2. § (1) Zárjegy megrendelésére irányuló kérelmet (a továbbiakban: megrendelés) az a személy nyújthat be, aki rendelkezik

a) alkoholtermék-, sörtároló-, bortároló- vagy pezsgõtároló-adóraktári engedéllyel (a továbbiakban: adóraktári

zárjegyfelhasználó),
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b) az alkoholtermék más tagállamból való beszerzésére jogosító bejegyzett kereskedõi vagy nem bejegyzett

kereskedõi engedéllyel, közösségi kereskedelmi tevékenységre jogosító jövedéki engedéllyel (a továbbiakban:

kereskedõi zárjegyfelhasználó), vagy

c) alkoholtermék harmadik országból való beszerzésére jogosító jövedéki engedéllyel (a továbbiakban: importõr

zárjegyfelhasználó) (a továbbiakban a)–c) pont együtt: zárjegyfelhasználó).

(2) A Hivatal a megrendelés visszaigazolása elõtt

a) vizsgálja a megrendelõ (1) bekezdés, továbbá – a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról

szóló 2008. évi LXXIII. törvényben (a továbbiakban: Pálinkatörvény) meghatározott pálinka zárjegy megrendelése

esetén – a Pálinkatörvény 9. § (2) bekezdése szerinti igényjogosultságát, valamint felméri a zárjegyfelhasználásról

rendelkezésre álló adatok, ismeretek alapján a megrendelés mennyiségének megalapozottságát;

b) vizsgálja, hogy a más tagállamból beszerzésre kerülõ alkoholra megrendelt zárjegymennyiség alapján teljesül-e

a bejegyzett kereskedõ esetében a Jöt. 24. § (3) bekezdésében, a nem bejegyzett kereskedõ esetében a Jöt. 24. §

(2) bekezdésében, a közösségi kereskedelmi tevékenységet folytató jövedéki engedélyes kereskedõ esetében

a Jöt. 27. § (4) bekezdésében elõírt jövedékibiztosíték-nyújtási követelmény.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti zárjegyfelhasználónak a zárjegy-megrendelésében meg kell adnia a más tagállamból

beszerzésre kerülõ alkoholtermék utáni adókötelezettség levezetését (kiszerelési egységenkénti és alkoholtartalom

szerinti részletezéssel).

3. § (1) A zárjegyeket a 2. mellékletben meghatározott adattartalommal, elektronikus úton, a jövedékiadó- és

energiaadó-bevallási, valamint a jövedéki adatszolgáltatási kötelezettségek elektronikus úton történõ teljesítésének

szabályairól szóló pénzügyminiszteri rendelet (a továbbiakban: ER.) rendelkezéseinek alkalmazásával kell megrendelni

úgy, hogy a megrendelés legkésõbb a megrendelésben kért átvételi idõpontot megelõzõ 7. munkanapon beérkezzen

a vámhatósághoz.

(2) Az egy alkalommal megrendelhetõ zárjegymennyisége az 1. melléklet szerinti kiszerelési egységre megadott

darabszám vagy annak egész számú többszöröse lehet.

(3) Az adóraktári zárjegyfelhasználó havonta egy alkalommal nyújthat be zárjegymegrendelést, a negyedéves

termeléséhez szükségesnél nagyobb zárjegykészletet nem tarthat. Amennyiben az alkoholtermék adóraktár

engedélyese több idõpontban kívánja a havonta megrendelt zárjegyeket átvenni, a megrendeléséhez – a kért

idõpontonként – külön-külön kell megrendelõlapokat kiállítania.

(4) A bejegyzett kereskedõ havonta egy alkalommal, a nem bejegyzett kereskedõ és a jövedéki engedélyes kereskedõ

beszerzésenként, az importõr zárjegyfelhasználó importügyletenként nyújthatja be a zárjegy megrendelését.

(5) A Hivatal, illetve a Hivatal alkalmazottja a megrendelés, illetve az ellenõrzés során megadott adatok kezelése

tekintetében az adótitok szabályai szerint köteles eljárni.

4. § (1) A Hivatal a zárjegyfelhasználó igényjogosultságának vizsgálatát követõen a megrendelés visszaigazolásában

a zárjegyek kiadását azzal a feltétellel engedélyezi, ha a zárjegyek elõállítási költségének megfizetését

a zárjegyfelhasználó legkésõbb a zárjegyek átvételének idõpontjáig teljesíti.

(2) A megrendelés visszaigazolásának a kiadható mennyiséget, az átvétel pontos helyét, idõpontját, a fizetendõ

zárjegyelõállítási költség összegét kell tartalmaznia.

(3) Ha a zárjegyek kiadásának – a Jöt.-ben és e rendeletben elõírt – feltételei hiányoznak, vagy a zárjegyfelhasználónak

a vámhatóság felé meg nem fizetett végrehajtható jövedéki adótartozása van – nem értve ide, ha arra részletfizetést

vagy fizetési halasztást engedélyeztek –, a Hivatal a kiadás elutasításáról dönt.

A zárjegyek kiadása, átvétele

5. § (1) A zárjegyeket a zárjegyfelhasználó személyesen, meghatalmazott képviselõje (megbízottja), illetve – jogi

személyiségû és jogi személyiség nélküli szervezet esetén – törvényes képviselõje útján veheti át, amennyiben

a zárjegy-elõállítási költség összegének megfizetését igazoló bizonylat eredeti példányát bemutatja. Igazolásként

a fizetésiszámla-kivonat másolata vagy a terhelés megtörténtérõl szóló banki igazolás fogadható el. A közösségi

kereskedelmi tevékenységet folytató jövedéki engedélyes kereskedõnek a beszerzett alkoholtermék adójának

megfizetésérõl a regionális ellenõrzési központ igazolását kell a zárjegy kiadásához bemutatnia.

(2) A zárjegyfelhasználó a bélyegzõlenyomatát legkésõbb az elsõ zárjegymegrendelése benyújtásáig köteles a Hivatalnak

megküldeni, vagy személyesen, meghatalmazott képviselõje (megbízottja), illetve – jogi személyiségû és jogi
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személyiség nélküli szervezet esetén – törvényes képviselõje útján benyújtani. A bélyegzõlenyomat megváltoztatását,

valamint az átvételre jogosult személyében bekövetkezett változást haladéktalanul be kell jelenteni a Hivatalhoz.

(3) A zárjegyek tételes átadása-átvétele az 1. melléklet szerinti szalagozott kötegek vagy dobozok átadásával-átvételével

történik.

(4) A dobozok tartalmát (a zárjegyek választékát, mennyiségét) a zárjegyeket elõállító nyomda hitelesíti úgy, hogy a lezárt

dobozokon feltüntetik a zárjegyválaszték megnevezését, a zárjegyek sorszámát és darabszámát, és azt aláírásukkal és

bélyegzõlenyomatukkal igazolják.

(5) A zárjegyfelhasználó a (3) bekezdésben foglalt tételes átadás-átvétel során egyéb módon is ellenõrizheti az átvett

zárjegyek választékát, darabszámát.

(6) A zárjegyek átadásának-átvételének helye a zárjegyet elõállító nyomda telephelye.

(7) A zárjegyek átadásáról-átvételérõl két példányban szállítólevelet kell kiállítani, mely tartalmazza az átadás-átvétel

idõpontját, a zárjegy választékát, mennyiségét, sorszámát. Az átadást-átvételt a Hivatal és a zárjegyfelhasználó vagy

meghatalmazott képviselõje (megbízottja) a szállítólevél példányain aláírásával, bélyegzõlenyomatával igazolja.

(8) Az átvett zárjegyek elszállítása a zárjegyfelhasználó feladata. A zárjegyfelhasználó az átvett zárjegyeket

a zárjegy-megrendelõlapon feltüntetett telephelyen veszi készletre. A zárjegyfelhasználó köteles a zárjegyek

biztonságos tárolásáról gondoskodni.

(9) A zárjegyfelhasználónak a Jöt. szerinti zárjegyhiány utáni fizetési kötelezettsége az átadás-átvétel idõpontjától áll

fenn.

(10) A feleslegessé vált, valamint a zárjegyeket tartalmazó dobozok, kötegek felbontásakor, illetve a zárjegyek felhelyezése

során talált minõséghibás zárjegyeket a zárjegyfelhasználó nem semmisítheti meg. Legkésõbb a Jöt. 73. §

(6) bekezdésében meghatározott elszámolási idõszak (a továbbiakban: elszámolási idõszak) végéig

a) a feleslegessé vált zárjegyeket – a 14. § (5)–(6) bekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazása mellett – meg kell

semmisíteni vagy azokat a zárjegyfelhasználónak a Hivatalhoz vissza kell küldenie;

b) a minõséghibás zárjegyeket a zárjegyfelhasználónak a Hivatalhoz vissza kell küldenie.

(11) A Hivatal a visszavett zárjegyeket más zárjegyfelhasználónak újból nem adhatja ki, azokat meg kell semmisítenie.

A zárjegyek elõállítási költségének megfizetése

6. § (1) A Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága a zárjegyek érvényesíthetõ elõállítási költségének kialakításába

– a zárjegy elõállítójával a zárjegyfajtánkénti egységnyi elõállítási költségekben történõ megállapodását

megelõzõen – köteles a zárjegyfelhasználók szakmai szövetségét, terméktanácsát bevonni. A kialakuló egységnyi

fizetendõ elõállítási költségnek a hamisítás elleni megfelelõ szintû védelmet a legkisebb költségterhelés mellett kell

biztosítania.

(2) A Hivatal az átadás-átvételre kerülõ zárjegyekrõl számlát állít ki, amelyet az átadás-átvétellel egyidõben köteles

a zárjegyfelhasználónak átadni vagy megküldeni.

(3) A zárjegyfelhasználó a zárjegy-elõállítási költség megfizetését átutalással köteles teljesíteni.

(4) Amennyiben a (3) bekezdés szerint megfizetett zárjegy-elõállítási költség meghaladja a (2) bekezdés szerinti számlán

szereplõ összeget, a zárjegyfelhasználó kérésének megfelelõen a Hivatal

a) 5 munkanapon belül intézkedik a különbözetnek a zárjegyfelhasználó által megjelölt fizetési számlára történõ

visszautalásáról, vagy

b) a különbözetet a zárjegyfelhasználó következõ zárjegymegrendelése során beszámítja.

(5) A Hivatal intézkedik a visszaküldött minõséghibás zárjegyek után megfizetett zárjegy-elõállítási költségnek a –

zárjegyek visszavételét követõ 15 munkanapon belül történõ – visszatérítésérõl.

(6) Ha a zárjegyfelhasználó a megrendelt zárjegyet – a megrendelés visszaigazolásában – az átadásra-átvételre megjelölt

napot követõ 10. munkanapig nem veszi át, a Hivatal a zárjegyek elõállítási költségével a zárjegyfelhasználót

megterheli.

A zárjegy alkalmazása

7. § (1) A zárjegyet az alkoholtermék azon legkisebb csomagolási (kiszerelési) egységére (a továbbiakban: fogyasztói

csomagolás) kell felragasztani, amelyben az alkoholtermék közvetlenül a fogyasztóhoz kerül. A zárjegyet úgy kell

felhelyezni, hogy a zárjegyen feltüntetett szöveg és sorszám olvasható, a vonalkód teljes terjedelmében látható

legyen.
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(2) A zárjegyfelhasználó a zárjegyet olyan ragasztóanyaggal köteles felragasztani, amely a zárjegy sérülés nélküli

eltávolítását kizárja.

(3) A kiskereskedelmi boltok üzlethelyiségében és tárolóhelyén (raktárában), a vendéglátó-ipari üzletek és a kereskedelmi

szálláshelyek tárolóhelyén (raktárában), továbbá a nagykereskedés tárolóhelyén (raktárában) csak bontatlan

fogyasztói csomagolású, zárjeggyel ellátott alkoholtermék tartható. A forgalmazás során a zárjegy bármely módon

történõ eltakarása (kivéve a díszdoboz csomagolású alkoholterméket, illetve a Hivatal által engedélyezett egyéb

csomagolást), felülragasztása, a zárjegyen felirat alkalmazása tilos. A gyûjtõcsomagolás felbontásakor talált zárjegy

nélküli vagy a hamis zárjegyû alkoholterméket a forgalomból ki kell vonni, és egyidejûleg a jövedéki adóügynek nem

minõsülõ jövedéki üggyel, továbbá a jövedéki adóügyek közül a hatósági felügyelet keretében végzendõ adóztatási

feladat, illetve a Jöt. 15. § (1) és (2) bekezdése és 65. § (1) bekezdés d) pontja szerinti adófizetési kötelezettséggel

kapcsolatos adóztatási feladat ellátására külön jogszabályban hatáskörrel és illetékességgel felruházott vámszervet

(a továbbiakban: hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyõri hivatal) értesíteni kell.

(4) A harmadik országból vagy más tagállamból behozott alkoholtermékre a zárjegy belföldön is felragasztható.

(5) A más tagállamból behozott zárjegy nélküli alkoholterméket a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyõri

hivatalnak a termék átvételével egyidejûleg be kell jelenteni. A bejelentésben meg kell adni a termék megnevezését,

vámtarifaszámát, mennyiségét (kiszerelési egység szerinti darabszám) és alkoholtartalmát. A más tagállamból

behozott zárjegy nélküli alkoholterméket a zárjeggyel ellátott alkoholtermékektõl elkülönítve, külön helyen kell

tárolni.

(6) A harmadik országba exportált alkoholtermék utáni adó-visszaigényléshez a zárjegy felülragasztással történõ

érvénytelenítésével egy tekintet alá esik a zárjegyen a „zárjegy” szövegrészt részben vagy egészben eltakaró fekete

színû, nyomtatott „E” betû feltüntetése.

(7) A más tagállamba kiszállított alkoholtermék esetében az adó-visszaigényléshez a zárjegynek a hatósági felügyeletet

ellátó vám- és pénzügyõri hivatal jelenlétében történt eltávolításáról felvett jegyzõkönyvet kell csatolni.

8. § (1) Az alkoholtermék palackba történõ kiszerelése esetén a zárjegyet a nyakon és a zárókupakon áthúzódva úgy kell

felragasztani, hogy a zárjegy a palack nyitásakor eltépõdjön, valamint a vonalkód és a sorszám ne a zárókupakon

húzódjon át, hanem azok a palack nyakán a sík felülettõl legkevésbé eltérõ felületre essenek.

(2) Amennyiben az alkoholtermék különleges formájú vagy zárási módú palackban, vagy nem palackban, hanem attól

eltérõ fogyasztói csomagolásban kerül forgalmazásra, a zárjegyet a Hivatal által elõzetesen – a zárjegy adatainak

olvashatóságára, láthatóságára és eltépõdésére vonatkozó rendelkezések értelemszerû figyelembevételével –

jóváhagyott módon kell a fogyasztói csomagolásra felhelyezni.

9. § (1) A zárjegyet arra a jövedéki termékre is a 8. §-ban elõírt módon kell felhelyezni, amely nem önállóan, hanem más

ajándéktárgyakkal együtt kerül értékesítésre.

(2) A hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyõri hivatal a 7. § (2) bekezdésében foglalt elõírások betartását köteles

rendszeresen vizsgálni.

(3) Az alkoholterméknek minõsülõ nem közösségi áru, valamint az adóhatósági, a bírósági végrehajtási eljárásban

lefoglalt áru esetén a zárjeggyel való ellátási kötelezettség azt az adóraktár engedélyest, jövedéki engedélyes

kereskedõt vagy nem jövedéki engedélyes kereskedõt terheli, amely (aki) a nem közösségi árut, árut átveszi

(a továbbiakban: átvevõ). A zárjegyet a Hivatal a nem közösségi árut, az árut értékesítésre átadó vámszerv, illetve

a végrehajtást végzõ hatóság székhelye szerint illetékes hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyõri hivatal útján

adja ki az átvevõnek. A zárjegyet a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyõri hivatal ellenõrzése mellett kell

felragasztani, és a zárjegyfelhasználásról a 12. §-ban foglaltak értelemszerû alkalmazásával elszámolni.

Napi adatszolgáltatás a zárjegyek készletváltozásáról

10. § (1) A zárjegyfelhasználó a Jöt. 73. § (12) és (13) bekezdésében elõírt napi adatszolgáltatási kötelezettségének

(a továbbiakban: napi adatszolgáltatás) a 3. melléklet szerinti adattartalommal, elektronikusan, az ER.

rendelkezéseinek alkalmazásával, telephelyenként köteles eleget tenni.

(2) A napi adatszolgáltatás nem terjed ki a zárjegyfelhasználó által a zárjegy elõállítója telephelyén átvett zárjegyekre.

(3) Amennyiben a zárjegyfelhasználó megállapítja, hogy a napi adatszolgáltatási kötelezettségét hibásan teljesítette,

akkor azt a vámhatóság ellenõrzését megelõzõen helyesbítheti, az adott napra vonatkozó napi adatszolgáltatási

kötelezettségének az (1) bekezdésben foglaltak szerinti, megismételt teljesítésével.
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11. § (1) A zárjegyfelhelyezésre vonatkozó adatokat a zárjegyfelhasználó a napi adatszolgáltatásban alkoholtermékenként,

a) az alkoholtermékeire általa alkalmazott globális áru azonosító szám (a továbbiakban: GTIN szám), vagy

b) – amennyiben a zárjegyfelhasználó az alkoholtermékeire nem alkalmaz GTIN számot – a vámhatóság által képzett

egyedi azonosító szám (a továbbiakban: VP termékazonosító-szám)

szerint, azon belül pedig az élelmiszerek jelölésérõl szóló 19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet

szerinti tételazonosító jelölés, illetve – amennyiben ilyen jelölés feltüntetése nem kötelezõ, akkor – az élelmiszerjog

általános elveirõl és követelményeirõl, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és

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

parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikk (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelelõ jelölés

(a továbbiakban együtt: tételazonosító) szerint részletezve köteles megadni.

(2) A zárjegyfelhasználó köteles

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben alkoholtermékei GTIN számát a 4. melléklet I–II. pontja szerinti

adattartalommal bejelenteni,

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben alkoholtermékeire VP termékazonosító-számot – a 4. melléklet I. és

III. pontja szerinti adatok megadásával – igényelni

az e célra rendszeresített, a vámhatóság internetes honlapján közzétett, nyomtatványkitöltõ program segítségével

kitöltött nyomtatványon.

(3) A GTIN számok bejelentését, illetve a VP termékazonosító-számok igénylését az elsõ alkalommal teljesítendõ napi

adatszolgáltatás idõpontját legalább 20, illetve – a (4) bekezdés b) pontja szerinti benyújtás esetén – 15 munkanappal

megelõzõen kell megtenni. Ezt követõen csak az elsõ bejelentésben, illetve igénylésben nem szereplõ további

alkoholtermék elõállítása, forgalmazása, valamint a bejelentett GTIN számú vagy VP termékazonosító-számmal

rendelkezõ alkoholtermék jellemzõinek módosulása, illetve zárjegyfelhasználó általi gyártásának végleges

megszüntetése esetén kell a változásokat bejelenteni, a zárjegyfelhasználás elõtt legalább 10, illetve – a (4) bekezdés

b) pontja szerinti benyújtás esetén – 5 munkanappal megelõzõen, illetve a gyártás megszüntetésének napját követõ

30 munkanapon belül.

(4) A GTIN számok bejelentését, illetve a VP termékazonosító-számok igénylését a (2) bekezdés szerinti nyomtatvány

a) a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyõri hivatalhoz postai úton, vagy

b) elektronikus úton, az ER. rendelkezéseinek alkalmazásával

történõ benyújtásával kell megtenni.

(5) A vámhatóság a VP termékazonosító-számokat az igénylés a (4) bekezdés a) pontja szerinti benyújtása esetén postai

úton, a (4) bekezdés b) pontja szerinti benyújtás esetén pedig elektronikus úton, az ER. rendelkezéseinek

alkalmazásával küldi meg az igénylés beérkezésének idõpontját követõ 5 munkanapon belül.

(6) A vámhatóság ellenõrzését megelõzõen észlelt, hibásan teljesített GTIN szám bejelentést a zárjegyfelhasználó

a (2) bekezdés szerinti nyomtatvány felhasználásával helyesbítheti.

A zárjegyfelhasználás elszámolása

12. § (1) A zárjegyfelhasználónak a napi adatszolgáltatásban lejelentett készletváltozásokat a zárjegy

a) telephelyrõl való kiadása, illetve telephelyre történõ szállítása, visszavételezése esetén – kivéve a b) pont szerinti

esetet – szállítólevéllel;

b) harmadik országba történõ kiszállítása, illetve harmadik országból való visszaszállítása esetén vámokmánnyal;

c) megsemmisítése esetén a megsemmisítésrõl felvett jegyzõkönyvvel;

d) Hivatalba történõ visszaküldése esetén a Hivatal visszavételt igazoló bizonylatával;

e) a zárjegyfelhasználó érdekkörébe nem tartozó okból – ide nem értve a lopás esetét – történt használhatatlanná

válása, megsemmisülése esetén a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyõri hivatal által felvett

jegyzõkönyvvel;

f) alkoholtermékekre történõ felhelyezése esetén gyártási vagy raktárbizonylattal, illetve – harmadik országban

történt felhelyezés esetén – vámokmánnyal

kell dokumentálnia.

(2) Az (1) bekezdés e) pontjában foglaltak esetén a zárjegyfelhasználónak a rendõrség és/vagy a tûzoltóság

jegyzõkönyvével is rendelkeznie kell.
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13. § (1) A hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyõri hivatal az elszámolási idõszakonkénti zárjegyelszámolásról

– a (2) bekezdés szerinti tartalommal – jegyzõkönyvet vesz fel.

(2) A jegyzõkönyvben fel kell tüntetni:

a) az elszámolási idõszak kezdõ napján készleten lévõ zárjegymennyiségét (nyitókészlet);

b) az elszámolási idõszakban átvett zárjegymennyiségét, az átvétel keltét;

c) az elszámolási idõszakban felhasznált, bizonylattal igazolt zárjegy darabszámát;

d) csökkentõ tételként

1. a Hivatal által visszavett feleslegessé vált vagy minõséghibás zárjegy darabszámát,

2. a gyártás közben megsérült és a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyõri hivatal felügyelete mellett

megsemmisített zárjegy darabszámát,

3. a zárjegy igénylõjének érdekkörébe nem tartozó okból – ide nem értve a lopás esetét – használhatatlanná

vált, megsemmisült zárjegy darabszámát, ha az biztonsággal megállapítható,

4. a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyõri hivatal felügyelete mellett megsemmisített feleslegessé

vált zárjegy darabszámát;

e) a jegyzõkönyv keltének napján készleten lévõ zárjegymennyiségét (zárókészlet);

f) az elszámolási idõszakban keletkezett zárjegyhiányt.

14. § (1) A gyártás közben megsérült zárjegyek elszámolása tételesen vagy a (3) bekezdésben meghatározott módon

történhet.

(2) Tételes elszámolás esetén a zárjegyfelhasználó a megsérült zárjegyeket köteles azok darabjainak összerakásával

gyûjtõívre felragasztani. A megsérült zárjegy csökkentõ tételként csak akkor fogadható el, ha annak több mint 50%-át

felragasztották a gyûjtõívre, és megállapítható annak hitelessége és sorszáma, valamint azon újabb, ismételt

felhasználás nyomai nem láthatók. Egy gyûjtõívre 50 db sérült zárjegyet kell felragasztani.

(3) Ha a zárjegyfelhasználó az alkoholtermék gyártása közben megsérült zárjegyeket a (2) bekezdésben meghatározott

módon nem tudja elszámolni, a zárjegy-elszámolásában csökkentõ tételként a tényleges mennyiség, de legfeljebb

az elszámolási idõszakban gyártott zárjegyes termékek csomagolási egységben kifejezett mennyiségének

(darabszámának) a (4) bekezdésben meghatározott százaléka számolható el a zárjegykészlet igazolt csökkenéseként.

A zárjegy kézi felhelyezése esetén csak a (2) bekezdés szerinti tételes elszámolás alkalmazható.

(4) A (3) bekezdés szerint elszámolható (leírható) zárjegymennyiség legfeljebb

a) 0,5%, az 5000 db/óra kapacitás alatti csomagológéppel történõ zárjegyfelhelyezés esetén,

b) 0,75%, az 5000 db/óra vagy annál nagyobb kapacitású csomagológéppel történõ zárjegyfelhelyezés esetén.

(5) Az alkoholtermék gyártása közben megsérült és összegyûjtött, a (2) bekezdésben meghatározott elszámolás esetén

a felragasztott, sérült zárjegyeket, valamint azokat a sérülésmentes feleslegessé vált zárjegyeket, amelyek nem

kerülnek a Hivatalhoz visszaküldésre, a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyõri hivatal a zárjegyfelhasználó

jelenlétében megsemmisíti.

(6) A megsemmisítésrõl a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyõri hivatal jegyzõkönyvet vesz fel, és annak

1 példányát közvetlenül a Hivatalnak megküldi.

15. § (1) A zárjegyeknek a zárjegyfelhasználó érdekkörébe nem tartozó okból bekövetkezõ használhatatlanná válását,

megsemmisülését az eseményt követõen a zárjegyfelhasználó köteles jegyzõkönyvben rögzíteni, a kivizsgálást

megkezdeni és a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyõri hivatalhoz azonnal bejelenteni.

(2) A hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyõri hivatalnak készletfelvétellel, illetve a rendelkezésére álló adatokból

kell megállapítania a csökkenésként figyelembe vehetõ mennyiséget, és azt az eseményrõl felvett jegyzõkönyvben

kell rögzítenie.

16. § (1) A kereskedõi zárjegyfelhasználónak és az importõr zárjegyfelhasználónak az egy alkalommal átvett zárjegyek

mennyiségére vonatkozóan kell teljesítenie – a Jöt. 73. § (6) bekezdése szerinti határidõig – az elszámolást, melynek

során a 12–15. §-okban foglaltakat kell – értelemszerûen – alkalmazni.

(2) Az importõr zárjegyfelhasználónak az elszámoláshoz meg kell adnia a zárjegy harmadik országban történõ

felhelyezése esetén a zárjegy kivitelérõl és a kivitelbõl visszahozott zárjegyrõl, valamint az alkoholtermék vámjogi

szabadforgalomba bocsátásáról készült vámokmány számát.
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(3) A zárjegyek átvételekor a kereskedõi zárjegyfelhasználónak és az importõr zárjegyfelhasználónak nyilatkoznia kell

a Jöt.-ben meghatározott elszámolási kötelezettség teljesítésének idõpontjáról. Az elszámolás idõpontját legalább

3 munkanappal korábban a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyõri hivatalnál be kell jelenteni.

(4) Ha a Jöt. rendelkezései alapján az elszámolás (3) bekezdés szerinti idõpontban való teljesítésére halasztás adható,

a halasztásra külön kérelmet kell benyújtani a Hivatalhoz. A Hivatal a kérelem alapján dönt az elszámolás új

idõpontjáról, és ezt végzésben közli az importõr zárjegyfelhasználóval.

(5) Ha elszámolási kötelezettségét a kereskedõi zárjegyfelhasználó és az importõr zárjegyfelhasználó a (3), illetve

(4) bekezdés szerinti idõpontig nem teljesíti, a Hivatal mulasztási bírságot vet ki. Ha a Hivatal felszólítása ellenére

a kereskedõi zárjegyfelhasználó és az importõr zárjegyfelhasználó a zárjegyekkel a felszólítástól számított

10 munkanapon belül sem számol el, a részére kiadott zárjegymennyiség zárjegyhiánynak minõsül.

Hatályba léptetõ és záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 18. § és a 19. § (2) bekezdése, valamint az 5. melléklet 2010. április 1-jén lép hatályba.

18. § (1) A 2. § (2) bekezdés b) pontjában a „Jöt. 24. § (3) bekezdésében, a nem bejegyzett kereskedõ esetében a Jöt. 24. §

(2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Jöt. 24. § (2), illetve (3) bekezdésében” szöveg, a 3. § (4) bekezdésében

az „A bejegyzett kereskedõ” szövegrész helyébe az „A Jöt. 24. § (1) bekezdése szerinti bejegyzett kereskedõ” szöveg,

az „a nem bejegyzett” szövegrész helyébe pedig az „az eseti bejegyzett” szöveg lép.

(2) E rendelet 2. melléklete e rendelet 5. melléklete szerint módosul.

19. § (1) Hatályát veszti:

a) a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól szóló 36/1997. (XI. 26.)

PM rendelet,

b) a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól szóló 36/1997. (XI. 26.)

PM rendelet módosításáról szóló 11/2008. (V. 9.) PM rendelet.

(2) Hatályát veszti a 2. § (1) bekezdés b) pontjának a „vagy nem bejegyzett kereskedõi” szövegrésze.

(3) 2010. április 2-án hatályát veszti a 18. §, az e § (1) és (2) bekezdése, valamint az 5. melléklet. E bekezdés 2010. április 3-án

hatályát veszti.

20. § A rendelet tervezetének a mûszaki szabványok és szabályok terén történõ információszolgáltatási eljárás és az

információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti

és tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében

elõírt egyeztetése megtörtént.

Dr. Oszkó Péter s. k.,
pénzügyminiszter

1. melléklet a 43/2009. (XII. 29.) PM rendelethez

A zárjegyek leírása

1. Alkoholtermék zárjegy

1.1. Leírása:

A zárjegy fekvõ téglalap alakú, színe kékeszöld összhatású, kék és zöld biztonsági (guilloche) nyomattal, benne

ugyanezen színek használatával Merkúr embléma. A zárjegyen a „Szeszes ital zárjegy” és az „Adózott termék” felirat

sötétkék, a sorszám, valamint a vonalkód fekete színû. A zárjegyen szabad szemmel nem látható, UV-fényre reagáló

Merkúr embléma és hullámvonalakat tartalmazó biztonsági alnyomat is található. A zárjegy jobb oldali szélén 5 mm

szélességben kizárólag erre a célra gyártott, egyedi arculattal és védelmi elemekkel ellátott hologramcsík van

elhelyezve.
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1.2. Méret (választék) és alkalmazhatóság:

45×12 mm: 0,02–0,5 liter között

80×16 mm: 0,2–1,00 liter között

100×16 mm: 1,5 litertõl

1.3. Technológia:

Nyomtatás négy színnel, ebbõl egy szín UV-fényre zöldesen reagáló.

1.4. Anyaga:

Speciális, csak erre a célra legyártott, 70 grammos papír, amely UV-fényben sárga és kék színû, természetes fénynél

vörös színû pelyhezõt tartalmaz, és vegyi védelemmel, valamint speciális, csak erre a célra legyártott hologramcsíkkal

van ellátva.

1.5. Sorszám:

Egyszer háromkarakteres és egyszer kétkarakteres betûjelbõl és nyolc számból álló sorszám (XXX0000000XX0).

1.6. Vonalkód:

A sorszámot CODE 128 formában megjelenítõ, vonalakból álló jel.

1.7. Kiszerelési egység:

A méretre vágott zárjegyek 500-anként szalagozott kötege.

1.8. Csomagolási egység:

A 80×16 mm és a 100×16 mm méretû zárjegy esetén 20 000 darabonként, a 45×12 mm méretû zárjegy esetén

25 000 darabonként dobozba rakva oly módon, hogy a zárjegyek a dobozt teljes terjedelmében kitöltsék.

2. Pálinka zárjegy

2.1. Leírása:

A zárjegy fekvõ téglalap alakú, színe vöröses-narancs összhatású, rózsaszín és narancs biztonsági (guilloche)

nyomattal, benne Merkúr embléma. A zárjegyen a „Pálinka zárjegy”, az „Adózott termék” felirat és a Merkúr embléma

sötétbarna, a sorszám, valamint a vonalkód fekete színû. A zárjegyen szabad szemmel nem látható, UV-fényre reagáló

Merkúr embléma és hullámvonalakat tartalmazó biztonsági alnyomat is található. A zárjegy jobb oldali szélén 5 mm

szélességben kizárólag erre a célra gyártott, egyedi arculattal és védelmi elemekkel ellátott hologramcsík van

elhelyezve.

2.2. Méret (választék) és alkalmazhatóság:

45×12 mm: 0,02–0,5 liter között

80×16 mm: 0,2–1,00 liter között

100×16 mm: 1,5 litertõl

2.3. Technológia:

Nyomtatás négy színnel, ebbõl egy szín UV-fényre zöldesen reagáló.

2.4. Anyaga:

Speciális, csak erre a célra legyártott, 70 grammos papír, amely UV-fényben sárga és kék színû, természetes fénynél

vörös színû pelyhezõt tartalmaz, és vegyi védelemmel, valamint speciális, csak erre a célra legyártott hologramcsíkkal

van ellátva.

2.5. Sorszám:

Egyszer háromkarakteres és egyszer kétkarakteres betûjelbõl és nyolc számból álló sorszám (XXX0000000XX0).

2.6. Vonalkód:

A sorszámot CODE 128 formában megjelenítõ, vonalakból álló jel.

2.7. Kiszerelési egység:

A méretre vágott zárjegyek 500-anként szalagozott kötege.

2.8. Csomagolási egység:

A 80×16 mm és a 100×16 mm méretû zárjegy esetén 20 000 darabonként, a 45×12 mm méretû zárjegy esetén 25 000

darabonként dobozba rakva oly módon, hogy a zárjegyek a dobozt teljes terjedelmében kitöltsék.
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2. melléklet a 43/2009. (XII. 29.) PM rendelethez

Zárjegy megrendelõlap

I. Megrendelõ adatai:

A megrendelõ megnevezése (neve): ................................................................................................................................................................

A megrendelõ jövedéki engedélyszáma (zárjegyet felhasználó telephelyre vonatkozóan): ......................................................

VPID (vámazonosító) száma: ...............................................................................................................................................................................

Adószám: ....................................................................................................................................................................................................................

A megrendelõ tevékenységének minõsége (adóraktár/bejegyzett kereskedõ/nem bejegyzett kereskedõ/közösségi

kereskedelmi tevékenységet végzõ/importõr): ...........................................................................................................................................

Székhelye (pontos címe): ......................................................................................................................................................................................

Telefon(telefax)száma: ...........................................................................................................................................................................................

Pénzforgalmi jelzõszáma, számlavezetõ pénzintézete: ............................................................................................................................

A zárjegyet felhasználó telephely megnevezése és pontos címe: ........................................................................................................

A zárjegy átvételének kért idõpontja: ..............................................................................................................................................................

II. Az igényelt zárjegy típusa és mennyisége darabban, méretválasztékonként részletezve: ..........................................................

III. A más tagállamból beszerzésre kerülõ alkoholtermék utáni adókötelezettség 2. § (3) bekezdés szerinti levezetése.

3. melléklet a 43/2009. (XII. 29.) PM rendelethez

A zárjegyek készletváltozásáról teljesítendõ adatszolgáltatás adattartalma (telephelyenként)

I. Tárgynap (év, hó, nap): ............

II. Zárjegyfelhasználó adatai

1. név:

2. adószám:

3. VPID szám:

4. telephely jövedéki engedélyszáma:

5. telephely címe (külföldi zárjegyfelhelyezés esetén az a cím, ahonnan a zárjegyet kiszállították):

III. Zárjegykészlet-növekedés

1. Másik saját telephelyrõl átvétel

a) átvett zárjegy darabszáma: .................... és sorszáma (sorszámtartománya): ....................

b) küldõ telephely jövedéki száma: ..................

c) szállítólevél száma: ................

2. Másik adóraktár engedélyestõl bérmunkára átvétel

a) átvett zárjegy darabszáma: .................... és sorszáma (sorszámtartománya): .....................

b) küldõ telephely jövedéki száma: ...................

c) szállítólevél száma: .....

3. Másik adóraktár-engedélyestõl a bérmunkára kiadott zárjegy visszavétele

a) visszavett zárjegy darabszáma: .............. és sorszáma (sorszámtartománya): .....................

b) küldõ telephely jövedéki száma: ......................

c) szállítólevél száma: ...............

4. Fel nem helyezett zárjegy visszaszállítása tagállamból

a) visszaszállított zárjegy darabszáma: ............... és sorszáma (sorszámtartománya): ...................

b) szállítólevél száma: .................
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5. Fel nem helyezett zárjegy visszaszállítása harmadik országból

a) visszaszállított zárjegy darabszáma: ............. és sorszáma (sorszámtartománya): ..............

b) vámokmány száma: .................

IV. Zárjegykészlet-csökkenés

1. Zárjegyfelhelyezés alkoholtermékre

[GTIN számmal / VP termékazonosító-számmal beazonosított alkoholtermékenként, azon belül tételazonosítónként]

1.1. Belföldön felhelyezett zárjegyek

a) alkoholtermék GTIN száma / VP termékazonosító-száma: ............

b) tételazonosító száma(i) / sorszámtartománya(i): ................

c) felhasznált zárjegyek sorszámtartománya(i)

ca) kezdete (legkisebb számérték): ...............

cb) vége (legnagyobb számérték): ..................

d) palackozott (kiszerelt) alkoholtermék mennyisége

da) literben: ..............

db) a fogyasztói csomagolás szerinti mennyiségi egységben (palack stb.): .............

dc) az adó alapjául szolgáló mennyiségi egységben: .................

1.2. Tagállamban felhelyezett zárjegyek

a) alkoholtermék GTIN száma / VP termékazonosító-száma: ...............

b) tételazonosító száma(i) / sorszámtartománya(i) ................

c) felhasznált zárjegyek sorszámtartománya(i)

ca) kezdete (legkisebb számérték): ................

cb) vége (legnagyobb számérték): ..................

d) palackozott (kiszerelt) alkoholtermék mennyisége

da) literben: ..............

db) a fogyasztói csomagolás szerinti mennyiségi egységben (palack stb.): ..............

dc) az adó alapjául szolgáló mennyiségi egységben: .............

1.3. Harmadik országban felhelyezett zárjegyek

a) alkoholtermék GTIN száma / VP termékazonosító-száma: ...............

b) tételazonosító száma(i) / sorszámtartománya(i): .............

c) felhasznált zárjegyek sorszámtartománya(i)

ca) kezdete (legkisebb számérték): ...............

cb) vége (legnagyobb számérték): .................

d) palackozott (kiszerelt) alkoholtermék mennyisége

da) literben: .............

db) a fogyasztói csomagolás szerinti mennyiségi egységben (palack stb.): ............

dc) az adó alapjául szolgáló mennyiségi egységben: ...........

2. Másik saját telephelyre átadás

a) átadott zárjegy darabszáma: ............ és sorszáma (sorszámtartománya): ............

b) fogadó telephely jövedéki száma: ..............

c) szállítólevél száma: ............

3. Másik adóraktár-engedélyesnek bérmunkára átadás

a) átadott zárjegy darabszáma: ........... és sorszáma (sorszámtartománya): ............

b) fogadó telephely jövedéki száma: ............

c) szállítólevél száma: ............

4. Másik adóraktár-engedélyestõl bérmunkára átvett zárjegy visszaadása

a) visszaadott zárjegy darabszáma: .............. és sorszáma (sorszámtartománya): ...........

b) fogadó telephely jövedéki száma: ...........

c) szállítólevél száma: ...........

5. Külföldön történõ zárjegyfelhelyezés céljából harmadik országba kiszállítás

a) kiszállított zárjegy darabszáma: ............... és sorszáma (sorszámtartománya): ...............

b) vámokmány száma: ...........
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6. Másik tagállamban történõ zárjegyfelhelyezés céljából másik tagállamba kiszállítás

a) kiszállított zárjegy darabszáma: ............. és sorszáma (sorszámtartománya): ............

b) szállítólevél száma: ............

7. Telephelyen megsemmisítés

a) feleslegessé vált megsemmisített zárjegy darabszáma: .............. és sorszáma (sorszámtartománya): ............

b) a 14. § (2) bekezdés szerinti, gyártás közben megsérült zárjegy darabszáma: ........... és sorszáma

(sorszámtartománya): ..............

c) a megsemmisítésrõl felvett vámhatósági jegyzõkönyv száma: .............

8. Hivatal által visszavétel

a) visszavett zárjegy darabszáma: ............. és sorszáma (sorszámtartománya): .............

b) a Hivatal visszavételt igazoló bizonylatának száma: ...........

9. Gyártás közben történt, a 14. § (2) bekezdés szerinti elszámolásra nem kerülõ megsérülés

a) tárgynapon megsérült zárjegyek darabszáma: .............

10. A zárjegy igénylõjének tevékenységi körén kívül esõ elháríthatatlan okból történt – ide nem értve a lopás esetét –

használhatatlanná válás, megsemmisülés

a) a használhatatlanná vált vagy megsemmisült zárjegy darabszáma: ...............

b) a használhatatlanná válásról vagy megsemmisítésrõl felvett vámhatósági jegyzõkönyv száma: ...............

4. melléklet a 43/2009. (XII. 29.) PM rendelethez

GTIN szám bejelentés/VP termékazonosító-szám igénylés

I. Zárjegyfelhasználó adatai:

1. név: .............................................................................................................................................................................................................................

2. adószám: ...................................................................................................................................................................................................................

3. VPID szám: ................................................................................................................................................................................................................

II. GTIN szám bejelentés/módosítás

Az egy GTIN szám alá sorolt alkoholtermék

1. GTIN száma

2. kereskedelmi megnevezése

3. névleges ûrtartalma (literben)

4. címkén feltüntetett alkoholtartalma (térfogatszázalékban)

5. vámtarifaszáma

6. fajtakódja

7. bejelentés/módosítás oka (karbantartási jel)

a) U – új GTIN szám

b) M – módosított GTIN szám

c) T – törölt GTIN szám

8. GTIN szám érvényessége

(U és M karbantartási jel esetében az érvényesség kezdete, T esetében az érvényesség vége)

III. VP termékazonosító-szám igénylés/módosítás

Az egy VP termékazonosító-szám alá sorolni kért/sorolt alkoholtermék

1. VP termékazonosító-száma (csak módosítás esetében töltendõ ki)

2. kereskedelmi megnevezése

3. névleges ûrtartalma (literben)

4. címkéjén feltüntetett alkoholtartalma (térfogatszázalékban)

5. vámtarifaszáma

6. fajtakódja
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7. bejelentés/módosítás oka (karbantartási jel)

a) U – új VP termékazonosító-szám

b) M – módosított VP termékazonosító-szám

c) T – törölt VP termékazonosító-szám

8. VP termékazonosító-szám érvényessége (csak módosítás esetében töltendõ ki)

(U és M karbantartási jel esetében az érvényesség kezdete, T esetében az érvényesség vége)

5. melléklet a 43/2009. (XII. 29.) PM rendelethez

Hatályát veszti a 2. melléklet I. pontjában a „/nem bejegyzett kereskedõ” szövegrész.

A pénzügyminiszter 44/2009. (XII. 29.) PM rendelete
egyes jövedéki tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (2) bekezdés

a)–d), f), l), o), r), u) és v) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006.

(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

Az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló

14/1998. (IV. 30.) PM rendelet módosítása

1. § Az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.)

PM rendelet (a továbbiakban: AdójegyR.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A dohánygyártmány adóraktár engedélyesének (a továbbiakban: adóraktári adójegy-felhasználó), a bejegyzett és

a nem bejegyzett kereskedõnek (a továbbiakban: kereskedõi adójegy-felhasználó), illetve a dohánygyártmány

importálójának (a továbbiakban: importõr adójegy-felhasználó) (a továbbiakban együtt: adójegy-felhasználó)

az adójegyeket az adójegy-megrendelésre a vámhatóság által rendszeresített, a 2. számú mellékletben meghatározott

adattartalmú kérelem (a továbbiakban: megrendelés) elektronikus úton való, a jövedékiadó- és energiaadó-bevallási,

valamint a jövedéki adatszolgáltatási kötelezettségek elektronikus úton történõ teljesítésének szabályairól szóló

pénzügyminiszteri rendelet rendelkezései szerinti megküldésével kell a Pesti Jövedéki, Adójegy és Zárjegy Hivatalnál

(a továbbiakban: Hivatal) megrendelnie.”

2. § (1) Az AdójegyR. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az AdójegyR. 2. számú melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi

CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet módosítása

3. § A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III.10.) PM rendelet (a továbbiakban: JötR.) 1. § (1) bekezdés d) és

e) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

[A Jöt. szerinti engedélyek iránti kérelmek közül]

„d) a bejegyzett kereskedõ engedélye iránti kérelmet a 4. számú melléklet,

e) a bejegyzett feladó engedélye iránti kérelmet az 5. számú melléklet,”
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4. § (1) A JötR. 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az adóraktári engedély iránti kérelemhez – a 3. §-ban és a 3/A. §-ban foglalt eltéréssel – csatolni kell]

„a) a társasági szerzõdést (alapító okiratot, alapszabályt), vagy – egyéni vállalkozó esetén – a tevékenység

bejelentésérõl az egyéni vállalkozóról szóló törvényben meghatározott igazolást vagy a vállalkozói igazolványt

(a továbbiakban együtt: vállalkozói igazolvány), illetve az õstermelõi igazolványt;”

(2) A JötR. 2. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az adóraktári engedély iránti kérelemhez – a 3. §-ban és a 3/A. §-ban foglalt eltéréssel – csatolni kell]

„c) – a kizárólag bérfõzést végzõ szeszfõzdére, illetve a sörfõzdére adóraktári engedélyt kérelmezõ kivételével – a Jöt.

35. § (1) bekezdés f) pontja szerinti közvetlen számítógépes kapcsolati rendszer kialakítására vonatkozó

dokumentációt, a Hivatalos Értesítõben közzétett mûszaki követelmények szerint;”

(3) A JötR. 2. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az adóraktári engedély iránti kérelemhez – a 3. §-ban és a 3/A. §-ban foglalt eltéréssel – csatolni kell]

„j) a 76. § (2)–(3) bekezdés szerinti termékkísérõ okmány, az egyszerûsített kísérõ okmány, a borkísérõ okmány

aláírására jogosult személyek közjegyzõ által hitelesített aláírásmintáját, kivéve, ha az adóraktári engedély iránti

kérelemmel egyidejûleg a 78. § (3) bekezdésében említett különleges bélyegzõ alkalmazásának engedélyezését is

kérik;”

(4) A JötR. 2. §-a kiegészül a következõ (5) bekezdéssel:

„(5) Amennyiben a Jöt. 48/D. § (1) bekezdésének alkalmazásában a kérelmezõ – választása szerint – úgy dönt, hogy

az adóraktári engedély iránti kérelméhez nem csatolja a kérelmezõ természetes személyre vagy a kérelmezõ szervezet

vezetõ tisztségviselõjére (tisztségviselõire) vonatkozó, a Jöt. 48/D. § (1) bekezdésében meghatározott feltételt igazoló

hatósági bizonyítványt, vagy nem közvetlenül a bûnügyi nyilvántartó szervtõl kéri a Jöt. 48/D. § (1) bekezdésében

meghatározott feltétel fennállására vonatkozó adatoknak (a továbbiakban: személyes adatok) a vámhatósághoz

történõ továbbítását, akkor az érintett személy (személyek) személyes adatainak bûnügyi nyilvántartó szervtõl

történõ, vámhatóság általi beszerzéséhez szükséges, a vámhatóságnak adott, az engedélykérelemhez csatolt

felhatalmazó nyilatkozatban (nyilatkozatokban) az érintett személynek (személyeknek) a bûnügyi nyilvántartási

rendszerrõl, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek

nyilvántartásáról, valamint a bûnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény

69. § (2) bekezdés a) pontja szerinti adatait kell feltüntetni.”

5. § A JötR. 8. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A bejelentési kötelezettséggel járó változást a regionális ellenõrzési központhoz a változás bekövetkeztétõl

számított 15 napon belül, illetve a Jöt. 48/C. §-a szerinti jogutódlás esetén legkésõbb a cégbejegyzési vagy

változásbejegyzési kérelem cégbírósághoz történõ benyújtásának napját követõ 5. munkanapig – a termékkísérõ

okmány és a borkísérõ okmány aláírására jogosultak személyének változása esetén haladéktalanul – be kell jelenteni.

A bejelentés az 1. számú melléklet, illetve az l/A. számú melléklet szerinti adattartalmú, a vámhatóság által

az engedélykérelemre rendszeresített formanyomtatványon vagy a vámhatóság internetes honlapjáról letöltött és

kinyomtatott formátumú nyomtatványon teljesíthetõ, amely az adóraktári engedély módosítása iránti kérelemnek

minõsül.”

6. § A JötR. 10. §-a kiegészül a következõ (5) bekezdéssel:

„(5) Keretengedély iránti kérelem benyújtása esetén a 2. § (5) bekezdése rendelkezését – értelemszerûen – alkalmazni

kell.”

7. § A JötR. 15. §-a kiegészül a következõ (4) bekezdéssel:

„(4) Felhasználói engedély iránti kérelem benyújtása esetén a 2. § (5) bekezdése rendelkezését – értelemszerûen –

alkalmazni kell.”

8. § (1) A JötR. 19. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A bejegyzett kereskedõi engedély iránti kérelemhez – a (4)–(5) bekezdésben foglalt eltéréssel – csatolni kell]

„e) a jövedéki termék Jöt. 7. § 26. pontja szerinti fogadását végzõ telephely (a továbbiakban: fogadóhely) használati

jogcímének megállapítására alkalmas valamennyi okiratot, valamint – a zárjegy nélküli alkoholtermék fogadása

esetén, ha a fogadóhely egyben a bejegyzett kereskedõ jövedéki engedélyes telephelye – a bejegyzett kereskedõi és

a jövedéki engedélyes készletek elkülönített elhelyezésének kialakításáról a helyszínrajzot is;”
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(2) A JötR. 19. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A kérelmezõnek az (1) bekezdés b) pont szerinti okiratot eredetiben, az egyéb okiratokat eredetiben vagy hiteles

másolatban kell a kérelemhez csatolnia. Nem kell csatolni az (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolást, ha a kérelem

benyújtásának idõpontjában a kérelmezõ szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”

(3) A JötR. 19. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(4) Amennyiben a kérelmezõ a kérelem benyújtásakor adómentes felhasználóként keretengedéllyel, illetve

felhasználói engedélyesként felhasználói engedéllyel rendelkezik, a bejegyzett kereskedõi engedély iránti kérelméhez

csak az érvényes keretengedélyét, illetve felhasználói engedélyét kell csatolnia, és kérelmét a vámhatóság a kérelem

benyújtását követõ 15 napon belül bírálja el.

(5) Amennyiben a kérelmezõ egyidejûleg keretengedély, illetve felhasználói engedély iránti kérelmet is benyújt,

a bejegyzett kereskedõi engedély iránti kérelmének benyújtásánál nem kell külön az (1) bekezdés rendelkezését

teljesíteni.”

(4) A JötR. 19. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) Bejegyzett kereskedõi engedély iránti kérelem benyújtása esetén a 2. § (5) bekezdése rendelkezését –

értelemszerûen – alkalmazni kell.”

9. § A JötR. 21. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„21. § (1) A Jöt. 24. § (1) bekezdése szerinti bejegyzett kereskedõ engedélyének kiadására a 11. § (1)–(3) bekezdése,

az engedély iránti kérelem elutasítására a 12. § rendelkezéseit kell – értelemszerûen – alkalmazni azzal az eltéréssel,

hogy a regionális ellenõrzési központ a felajánlott jövedéki biztosíték összegérõl a kérelem benyújtását követõ

30 napon belül dönt, továbbá az engedélyt a 16. számú melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványon adja ki.

(2) Az eseti bejegyzett kereskedõ engedélyét a 16. számú melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványon adja ki

a regionális ellenõrzési központ.

(3) A bejegyzett kereskedõi engedély iránti kérelemben vagy a bejegyzett kereskedõ engedélyében szereplõ adatok

változása esetén a 8. § rendelkezéseit kell – értelemszerûen – alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az engedély

módosítását a 4. számú melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványon kell kérni.”

10. § A JötR. 22. §-a elõtti alcím helyébe a következõ alcím lép, és a 22. § helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Bejegyzett feladó engedélye”
„22. § (1) A bejegyzett feladó engedélye iránti kérelemhez csatolni kell

a) a kérelmezõ társasági szerzõdését (alapító okiratot, alapszabályt), vagy – egyéni vállalkozó esetén – a vállalkozói

igazolványát;

b) a Jöt. 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltétel teljesítésérõl kiadott, 30 napnál nem régebbi közokirati

igazolást;

c) a jövedéki biztosíték rendelkezésre állásáról szóló okmányt, bizonylatot.

(2) A kérelmezõnek az (1) bekezdés b), c) pontjaiban foglalt okiratokat eredetiben, az egyéb okiratokat, bizonylatokat

eredetiben vagy hiteles másolatban kell a bejegyzett feladói engedély iránti kérelemhez csatolnia. Nem kell csatolni

az (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolást, ha a kérelem benyújtásának idõpontjában a kérelmezõ szerepel

a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

(3) Bejegyzett feladói engedély iránti kérelem benyújtása esetén a 2. § (5) bekezdése rendelkezését – értelemszerûen –

alkalmazni kell.”

11. § A JötR. 23. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„23. § A bejegyzett feladói engedély iránti kérelemben vagy a bejegyzett feladó engedélyében szereplõ adatok

változása esetén a 8. § rendelkezéseit kell – értelemszerûen – alkalmazni. A regionális ellenõrzõ központ a bejegyzett

feladói engedélyt a 17. számú melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványon adja ki. A bejegyzett feladói engedély

módosítását az 5. számú melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványon kell kérni.”

12. § A JötR. 24. §-a elõtti alcím helyébe a következõ alcím lép, és a 24. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Csomagküldõ kereskedõ nyilvántartásba vétele”
„24. § (1) A más tagállamban csomagküldõ kereskedelmet folytató belföldi székhelyû személynek a Jöt. 32. §

(1) bekezdés a) pontjában elõírt nyilvántartásba vételéhez a kérelmet a 6. számú melléklet szerinti adattartalmú,
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a vámhatóság által rendszeresített formanyomtatványon vagy a vámhatóság internetes honlapjáról letöltött és

kinyomtatott formátumú nyomtatványon kell benyújtani a regionális ellenõrzési központhoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell

a) a kérelmezõ társasági szerzõdését (alapító okiratot, alapszabályt) vagy – egyéni vállalkozó esetén – a vállalkozói

igazolványát eredetiben vagy hiteles másolatban;

b) a jövedéki termék más tagállamba történõ szállításáról a 111. § (2) bekezdésében elõírt adattartalommal vezetendõ

külön nyilvántartás mintáját;

c) a jövedéki termék más tagállamba történõ szállításához alkalmazott szállítási bizonylat mintáját;

d) a c) pont szerinti szállítási bizonylat aláírására jogosult személyek közjegyzõ által hitelesített aláírásmintáját

eredetiben.

(3) A csomagküldõ kereskedõ nyilvántartásba vételére a 11. § (1)–(3) bekezdése, a kérelemben megadott és

nyilvántartásba vett adatok változása esetén követendõ eljárásra a 8. § rendelkezését kell értelemszerûen alkalmazni

azzal, hogy a nyilvántartásba vételrõl, illetve a változásokról a 19. számú melléklet szerinti adattartalmú határozatot

kell hozni, a csomagküldõ kereskedõ nyilvántartásba vett adatainak módosítását pedig a 6. számú melléklet szerinti

adattartalmú nyomtatványon kell kérni.

(4) A nyilvántartásba vétel iránti kérelem formanyomtatványa térítés ellenében a regionális ellenõrzési központoknál

és a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyõri hivataloknál szerezhetõ be.”

13. § (1) A JötR. 25. §-a elõtti alcím helyébe a következõ alcím lép, és a 25. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Adóügyi képviselõ nyilvántartásba vétele”
„25. § (1) Más tagállamban nyilvántartásba vett csomagküldõ kereskedõ adóügyi képviselõjének a Jöt. 31. §

(2) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételéhez a kérelmet a 7. számú melléklet szerinti adattartalmú, a vámhatóság

által rendszeresített formanyomtatványon vagy a vámhatóság internetes honlapjáról letöltött és kinyomtatott

formátumú nyomtatványon kell benyújtani a regionális ellenõrzési központhoz.

(2) A nyilvántartásba vétel iránti kérelméhez csatolni kell

a) a kérelmezõ társasági szerzõdését (alapító okiratot, alapszabályt) vagy az egyéni vállalkozói igazolványát;

b) a Jöt. 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltétel teljesítésérõl kiadott, 30 napnál nem régebbi közokirati

igazolást;

c) a felajánlott jövedéki biztosíték számításának levezetését;

d) a kérelmezõ nyilvántartási és bizonylati rendjének leírását;

e) a más tagállamban engedélyezett csomagküldõ kereskedõ által a közremûködésre adott írásos megbízást és annak

hiteles fordítását;

f) a 20. számú melléklet szerint vezetendõ szállítási nyilvántartás mintáját vagy az arra vonatkozó számítógépes

nyilvántartás-vezetés leírását.

(3) A kérelmezõnek a (2) bekezdés b) és e) pontjaiban foglalt okiratokat eredetiben, az egyéb okiratokat, bizonylatokat

eredetiben vagy hiteles másolatban kell az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolnia. Nem kell csatolni a (2) bekezdés

b) pontja szerinti igazolást, ha a kérelem benyújtásának idõpontjában a kérelmezõ szerepel a köztartozásmentes

adózói adatbázisban.

(4) Nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtása esetén a 2. § (5) bekezdése rendelkezését – értelemszerûen –

alkalmazni kell.

(5) Más tagállamban nyilvántartásba vett csomagküldõ kereskedõ adóügyi képviselõje vámhatóság általi

nyilvántartásba vételére a 11. § (1)–(3) bekezdése, a kérelemben megadott és nyilvántartásba vett adatok változása,

valamint a nyilvántartásba vétel módosítása esetén követendõ eljárásra a 8. § rendelkezését kell értelemszerûen

alkalmazni azzal, hogy a 21. számú melléklet szerinti adattartalmú határozatot kell hozni, az adóügyi képviselõ

nyilvántartásba vett adatainak módosítását pedig a 7. számú melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványon kell kérni.

(6) A nyilvántartásba vétel iránti kérelem formanyomtatványa térítés ellenében a regionális ellenõrzési központoknál

és a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyõri hivataloknál szerezhetõ be, illetve letölthetõ a vámhatóság

internetes honlapjáról.”

14. § A JötR. 26. §-a kiegészül a következõ (3) bekezdéssel:

„(3) Jövedéki engedély iránti kérelem benyújtása esetén a 2. § (5) bekezdése rendelkezését – értelemszerûen –

alkalmazni kell.”
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15. § A JötR. 36. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„36. § Az üzemi motorikusgáztöltõ-állomás forgalmáról az üzemeltetést végzõnek a hatósági felügyeletet ellátó vám-

és pénzügyõri hivatal által hitelesített nyilvántartást kell vezetni, amelybe naponta fel kell jegyezni a gáztartály

szintmérõ mûszerérõl leolvasott százalékos érték alapján a nyitó-záró készletet. A nyilvántartás vezetésére a regionális

ellenõrzési központ által elõzetesen jóváhagyott számítógépes nyilvántartás is alkalmazható. A beszerzett

mennyiséget szállítónként és azon belül annak a telephelynek a feltüntetésével kell kimutatni, ahonnan a szállítás

történt. A felhasznált mennyiséget a kimérõ szerkezet számlálója szerint, a számláló induló és záró állásának

feltüntetésével, ezen belül továbbá – a 35. § (2) bekezdés szerinti esetben – saját felhasználás és használónkénti

felhasználás szerinti részletezésben kell megadni. Nem rendeltetésszerû használatból (pl. hatósági vizsgálatokkor

keletkezõ hiány) eredõ készletcsökkenés esetén a vámhatóság elõzetes tájékoztatása után, jegyzõkönyv alapján

történik a készletcsökkenés rögzítése a nyilvántartásban.”

16. § (1) A JötR. 37/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Jöt.-ben, illetve az e rendeletben meghatározott nyilvántartások számítógépes vezetését, valamint a 76. §

(2)–(3) bekezdése szerinti termékkísérõ okmányok, az egyszerûsített kísérõ okmányok, a borkísérõ okmányok,

valamint a bérfõzési lap számítógépes elõállítását és kitöltését az e §-ban meghatározott követelményeknek

megfelelõ, a regionális ellenõrzési központ által engedélyezett számítógépes programokkal kell végezni.”

(2) A JötR. 37/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A Jöt.-ben, illetve az e rendeletben meghatározott nyilvántartások számítógépes vezetésére szolgáló program

(a továbbiakban: nyilvántartó program) és a 76. § (2)–(3) bekezdés szerinti termékkísérõ okmányok, az egyszerûsített

kísérõ okmányok, a borkísérõ okmányok, valamint a bérfõzési lap számítógépes elõállítását és kitöltését végzõ

program (a továbbiakban: bizonylat-kiállító program) engedélyezéséhez szükséges feltétel, hogy

a) a program a felhasználókat és azok hozzáférési jogosultságát nyilvántartsa, a felhasználók körében, illetve azok

jogosultságában beállt változásokat nyomon kövesse,

b) a felhasználó által végzett munkafolyamat (tevékenység/mûvelet) bármely idõszakra vonatkozóan naplózva

legyen.”

(3) A JötR. 37/A. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A bizonylat-kiállító program engedélyezéséhez a (2) bekezdésben meghatározott követelményeken túl szükséges továbbá,

hogy]

„d) – a 78. § (3) bekezdése szerinti lehetõség alkalmazását biztosító program esetében – az egyszerûsített kísérõ

okmányra ráhelyezett különleges bélyegzõ (a továbbiakban: különleges bélyegzõ) megfeleljen e rendelet 48. számú

mellékletében foglalt formai és tartalmi követelményeknek, valamint az adóraktár-engedélyes nyilatkozzon arról,

hogy a különleges bélyegzõ alkalmazása az aláírásával egyenértékûnek tekinthetõ a Jöt. és e rendelet vonatkozó

rendelkezéseinek alkalmazásában.”

17. § (1) A JötR. 37/B. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az (1)–(2) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell]

„d) a 37/A. § (4) bekezdés d) pontja szerinti esetben az adóraktár-engedélyesének ott említett nyilatkozatát.”

(2) A JötR. 37/B. §-a kiegészül a következõ (4) bekezdéssel:

„(4) Az engedélyezett nyilvántartó, illetve bizonylat-kiállító programnak a Jöt. szerinti bizonylatolási, nyilvántartási és

elszámolási kötelezettséget nem, csak az engedélyezett nyilvántartó, illetve bizonylat-kiállító program engedélyben

meghatározott verziószámát érintõ módosulását a módosítással egyidejûleg be kell jelenteni a regionális ellenõrzési

központhoz, amely a módosítást az engedélyen átvezeti.”

18. § A JötR. 38. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Hivatalos zárnak e rendelet alkalmazásában a vámhatóság által a raktárhelyiségen, tárolótartályon,

mérõmûszeren, egyéb berendezésen, szállítóeszközön, csomagon, mintán elhelyezett ólomzár, mûanyag biztonsági

plomba, pecsétzár, szalagzár, függõpecsét minõsül.”

19. § A JötR. 42. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A Jöt. rendelkezései alapján kizárólag szeszüzem által elõállítható, értékesíthetõ cukorcefre alatt az olyan

– alkoholtartalmú jövedéki termék elõállítására alkalmas – anyagot kell érteni, amelynek szénhidrát tartalma 50%-ot

meghaladó mértékben cukor- vagy keményítõtartalmú mezõgazdasági eredetû termékbõl származik, és amelybõl
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etilalkohol erjeszthetõ. E tekintetben nem minõsül cukorcefrének az egyéb borászati üzemben az egyéb bor

elõállításához felhasználásra kerülõ alapanyag, a feldolgozás során keletkezõ gyártásközi termék, illetve elõállított

egyéb bor, amennyiben az elõállítás a külön jogszabály szerinti elõírások betartásával történik.”

20. § A JötR. 71. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az adóraktár engedélyesének adóraktáranként és összesítve a regionális ellenõrzési központ által elfogadott és

a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyõri hivatal által hitelesített, a 28. számú melléklet szerinti adattartalmú

– a kísérleti elõállítást végzõ üzem esetében a 28/A. számú melléklet szerinti adattartalmú –

termékmérleg-nyilvántartásokat – figyelemmel a 61/A. § (1) bekezdésének rendelkezésére is – a Jöt. 40. §

(4) bekezdésében foglaltak alapján, az adó alapjául meghatározott mértékegységben, az ásványolajoknál három

tizedesjegy, az alkoholterméknél négy tizedesjegy, a sör, az egyéb bor, a pezsgõ és a köztes alkoholtermék esetében

két tizedesjegy pontossággal kell folyamatosan vezetnie. A nyilvántartások vezetésére a regionális ellenõrzési központ

által elõzetesen jóváhagyott számítógépes termékmérleg-nyilvántartás is alkalmazható.”

21. § (1) A JötR. 75. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„75. § (1) E rendelet alkalmazásában – e rendelet eltérõ rendelkezése hiányában –

a) termékkísérõ okmány alatt a Jöt. 40. § (1) bekezdés a) pont szerinti okmányokat,

b) a termékkísérõ okmány száma alatt

ba) a Jöt. 7. § 7/A. pontjában meghatározott e-TKO (e rendelet alkalmazásában: e-TKO) esetében a vámhatóság által

hozzárendelt, a Jöt. 7. § 7/A. pontjában meghatározott AHK-számot,

bb) a Jöt. 7. § 7/F. pontjában meghatározott üzemszüneti TKO (e rendelet alkalmazásában: üzemszüneti TKO)

esetében a feladó által az okmányhoz rendelt helyi hivatkozási számot

kell érteni.

(2) Az e-TKO tervezetében kiegészítõ adatként a jövedéki termék Jöt. szerinti vámtarifaszámát és fajtakódját kell

megadni.

(3) Kötelezõ kitölteni

a) az e-TKO tervezetben a 2008/118/EK tanácsi irányelvnek a jövedéki termékek jövedékiadó-felfüggesztéssel történõ

szállításához kapcsolódó számítógépes eljárások tekintetében történõ végrehajtásáról szóló 2009. július 24-i

684/2009/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: EK rendelet) I. mellékletének 1. táblázata szerinti 9. c, 12. a)–b),

valamint a 17. p rovatokat is,

b) az EK rendelet szerint a rendeltetési hely megváltoztatása esetén alkalmazandó üzenetben az EK rendelet

I. melléklete 3. táblázatának 2. f rovatát is.”

(2) A JötR. 75. §-a kiegészül a következõ (4) bekezdéssel:

„(4) A Jöt. 7. § 7/B. pontjában meghatározott elektronikus átvételi elismervényben (a továbbiakban: elektronikus

átvételi elismervény) kiegészítõ adatként meg kell adni a jövedéki termék Jöt. szerinti vámtarifaszámát és fajtakódját.”

22. § A JötR. kiegészül a következõ 75/A. §-sal:

„75/A. § (1) Az e-TKO tervezete, az elektronikus átvételi elismervény, valamint az EK rendeletben meghatározott más

elektronikus okmányok (a továbbiakban együtt: elektronikus dokumentumok) elektronikus úton történõ

benyújtásának feltétele, hogy az adóraktár-engedélyes, a bejegyzett feladó, a bejegyzett kereskedõ, az adómentes

felhasználó és a felhasználói engedélyes (a továbbiakban e § alkalmazásában: ügyfél) a székhely szerint illetékes

regionális ellenõrzési központhoz elõzetesen, az elsõ elektronikus dokumentum küldését 30 nappal megelõzõen

bejelentse, hogy elektronikus dokumentumainak benyújtására a Jöt. 20. § (1) bekezdésében meghatározott

elektronikus út (a továbbiakban: kapcsolattartási mód) melyikét kívánja alkalmazni, és

a) – a Jöt. 20. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kapcsolattartási mód választása esetén – az ügyfél személyesen, illetve

jogi személyiségû és jogi személyiség nélküli szervezet esetében törvényes képviselõje vagy meghatalmazott

képviselõje (megbízottja) személyes megjelenéssel elõzetesen kezdeményezze a felhasználói jogosultságának

regisztrálását a székhely szerint illetékes regionális ellenõrzési központnál,

b) – a Jöt. 20. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kapcsolattartási mód választása esetén – az ügyfél, illetve törvényes

képviselõje vagy az adózás rendjérõl szóló, 2003. évi XCII. törvény 7. § (3) bekezdése szerint állandó képviseleti joggal

rendelkezõ képviselõje

ba) rendelkezzen az ügyfélkapu nyitásához szükséges regisztrációs eljárás során képzett felhasználónévvel és az általa

meghatározott jelszóval, és
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bb) a székhely szerint illetékes regionális ellenõrzési központ részére elõzetesen bejelentse – a vámhatóság által erre

rendszeresített nyomtatványon – az elektronikus dokumentumok benyújtására szóló képviseleti jogosultságát.

(2) A regionális ellenõrzési központ az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az ügyfél felhasználói jogosultságának

regisztrálását az ügyfél személyének azonosítását követõen azonnal elvégzi.

(3) Az ügyfél az (1) bekezdés szerinti bejelentésében a Jöt. 20. § (1) bekezdése szerinti mindkét kapcsolattartási mód

alkalmazásáról nyilatkozhat, azonban meg kell jelölnie az általa elsõdlegesen alkalmazni kívánt kapcsolattartási módot

(a továbbiakban: elsõdleges kapcsolattartási mód). Ha az ügyfél a késõbbiekben kívánja mindkét kapcsolattartási

módot alkalmazni vagy a választott elsõdleges kapcsolattartási módot megváltoztatni, azt a vámhatósághoz történõ

bejelentéssel teheti meg.

(4) A vámhatóság az elektronikus üzeneteit az (1) bekezdés szerint bejelentett kapcsolattartási módon küldi

az ügyfélnek, illetve a (3) bekezdés szerinti esetben az elsõdleges kapcsolattartási módon, ez utóbbi esetben kivéve

az ügyfél által nem az elsõdleges kapcsolattartási módon beküldött elektronikus dokumentumokra adott

válaszüzeneteit.

(5) A vámhatóság az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az elektronikus dokumentumok benyújtásához

az internetes honlapján közzétett, nyomtatványkitöltõ program segítségével kitölthetõ formanyomtatványt biztosít,

melyet kitöltés után a vámhatóság informatikai rendszerének részét képezõ titkosítási eljárást követõen – az adózás

rendjérõl szóló, 2003. évi XCII. törvény 12. §-ában meghatározott iratbetekintés esetét kivéve – az ügyfélen, illetve

törvényes képviselõjén vagy az adózás rendjérõl szóló, 2003. évi XCII. törvény 7. § (3) bekezdése szerint állandó

képviseleti joggal rendelkezõ képviselõjén kívül csak a vámhatóság ismerhet meg.”

23. § (1) A JötR. 76. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az ásványolajok adófelfüggesztéssel végzett, belföldön történõ csõvezetékes szállítása esetén termékkísérõ

okmánynak a 44. számú melléklet szerinti adattartalmú átadási-átvételi jegyzõkönyvet kell tekinteni, melyet

szállítmányonként kell kiállítani. Az átadás-átvételi jegyzõkönyvet a kitároló adóraktár-engedélyes legkésõbb

a kitárolást követõ 10 munkanapon belül köteles megküldeni a vámhatóságnak.”

(2) A JötR. 76. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(8) A Jöt. 13. § (1) bekezdés g) pontja szerinti esetben az adómegállapítási és adófizetési kötelezettség alóli végleges

mentesüléshez a 45. számú melléklet szerinti adattartalommal kiállított, szigorú számadású bizonylat szükséges.

A bizonylat egyik példányát át kell adni a hajó üzemeltetõje vagy a képviseletére jogosult személy részére.

(9) A hajó üzemanyagtartályába betöltött gázolajról kiállított e-TKO tervezet 5.b rovatában a címzett mellett a hajó

nevét, 16.b rovatában a hajó lajstromozási jelét, 9.f rovatában a pontos idõpont meghatározásánál az órát is fel kell

tüntetni. Az e-TKO tervezetet a kikötõi adóraktár engedélyese a gázolaj hajóba történt betöltését követõen állítja ki.”

24. § A JötR. 77. § (3)–(5) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek, és a § kiegészül a következõ

(6) bekezdéssel:

„(3) Az egyszerûsített kísérõ okmány elõállítható

a) – a Vám- és Pénzügyõrség Központi Ellenõrzési Parancsnoksága (a továbbiakban: KEP) engedélyével,

az engedélyben meghatározott feltételek szerint – formanyomtatványként, vagy

b) az adóraktár engedélyese vagy a közösségi kereskedelmi tevékenységet folytató jövedéki engedélyes kereskedõ

által – a regionális ellenõrzési központ engedélye alapján – bizonylat-kiállító programmal.

(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az adóraktár engedélyese, a közösségi kereskedelmi tevékenységet

folytató jövedéki engedélyes kereskedõ az egyszerûsített kísérõ okmányt a regionális ellenõrzési központ által –

kérelemre – kiadott sorszámtartományon belüli azonosító számok felhasználásával állíthatja elõ. A tárgyhót követõ

hónap 10. napjáig az egyszerûsített adóraktár-engedélyes, a sörfõzde adóraktár-engedélyes és a kizárólag bérfõzést

végzõ szeszfõzde adóraktár-engedélyes, valamint a közösségi kereskedelmi tevékenységet folytató jövedéki

engedélyes kereskedõ a tárgyhóban felhasznált, számítógéppel elõállított egyszerûsített kísérõ okmányok azonosító

számait megadja a regionális ellenõrzési központnak, vagy amennyiben a tárgyhóban nem állított ki egyszerûsített

kísérõ okmányt, errõl tájékoztatja a regionális ellenõrzési központot.

(5) Az egyszerûsített kísérõ okmányként alkalmazott kereskedelmi okmányokra a (4) bekezdés rendelkezéseit kell

értelemszerûen alkalmazni.

(6) Az egyszerûsített kísérõ okmány 1. és 4. rovatában megnevezett szám alatt az állami adóhatóság által kiadott

közösségi adószámot kell érteni.”
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25. § A JötR. 78. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A bizonylat-kiállító programmal elõállított egyszerûsített kísérõ okmány esetében a vámhatóság kérelemre

– a 37/A. § (4) bekezdés d) pontja alapján, a 37/B. §-ban foglaltak szerint – engedélyezi, hogy az adóraktár-engedélyes –

kivéve a kísérleti elõállítást végzõ üzem, illetve az egyszerûsített adóraktár engedélyese – az egyszerûsített kísérõ

okmányon az arra jogosult személy aláírása helyett az e rendelet 48. számú melléklete szerinti különleges bélyegzõt

alkalmazzon belföldi termékforgalomban is. A különleges bélyegzõt az egyszerûsített kísérõ okmány A. rovatának

jobb felsõ sarkában vagy jól látható módon a kereskedelmi okmány megfelelõ rovatában kell elhelyezni.

A vámhatóság engedélyezheti a különleges bélyegzõ elõnyomtatását is.”

26. § A JötR. 79. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A borkísérõ okmány a KEP engedélyével állítható elõ, ha a nyomtatvány megfelel a hatályos jogszabályi

elõírásoknak.”

27. § A JötR. 82. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az adóraktárban elõállított, tárolt adófelfüggesztés alatt álló jövedéki terméknek a Jöt. 14. § (8) bekezdés a) pontja szerinti

felhasználása, elfogyasztása (a továbbiakban: felhasználás) esetén a Számv. tv. számviteli bizonylatra vonatkozó

rendelkezései szerinti belsõ bizonylatot kell kiállítani, amely tartalmazza]

„e) a felelõs üzemvezetõ aláírását, a cégbélyegzõ lenyomatát.”

28. § A JötR. kiegészül a következõ 83/A. §-sal:

„83/A. § A bejegyzett feladó a Jöt. 26/A. § (5) bekezdésében elõírt nyilvántartást a 36. számú melléklet szerinti

adattartalommal köteles vezetni.”

29. § A JötR. 88. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A csokoládégyártás során visszanyert alkoholos lé adóraktárba, illetve harmadik országba való szállítása

a vámhatósághoz tett elõzetes bejelentés alapján és a vámhatóság által felvett jegyzõkönyvvel történhet.”

30. § A JötR. 90. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A hatósági felügyelet folyamatos jelenléttel és vizsgálattal való ellátása esetén az adóraktár engedélyese,

az adómentes felhasználó gondoskodik az ellenõrzéssel megbízottak részére az adóraktár, az adómentes üzem

területén megfelelõ irodahelyiség és pihenõszoba rendelkezésre bocsátásáról és azok fûtésérõl, világításáról,

takarításáról, valamint a vámhatóság által telepített technikai eszközök biztonságos tárolásáról, az azok

üzemeltetéséhez szükséges feltételekrõl.”

31. § A JötR. 91. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az adóraktárban vagy az adómentes felhasználó üzemében a folyamatos jelenléttel és vizsgálattal való hatósági

felügyelet gyakorlása – ideértve technikai eszközök vámhatóság általi telepítését és mûködtetését – akkor rendelhetõ

el, ha olyan körülmény merül fel, amely a jövedéki adó befolyásának veszélyeztetettségét valószínûsíti. A regionális

ellenõrzési központ a folyamatos jelenléttel és vizsgálattal való hatósági felügyeletet az adóraktári engedélyben,

illetve a keretengedélyben vagy az engedély kiadását követõen rendeli el. A regionális ellenõrzési központ

a keretengedélyben vagy az engedély kiadását követõen hozott döntésben a jövedéki termék felhasználásával

elõállított termékekre vevõnyilvántartás-vezetési kötelezettséget is elõírhat.”

32. § A JötR. 92. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„92. § A 91. § szerint elrendelt folyamatos jelenléttel és vizsgálattal gyakorolt hatósági felügyelet alól felmentést

kérelemre – a 91. § (1) bekezdése szerinti körülményekben beállt változás mérlegelése alapján – az engedélyezéssel

kapcsolatos ügyben másodfokon eljáró vámhatóság ad, amelyhez címzett kérelmet az adóraktári engedélyt, illetve

a keretengedélyt kiadó regionális ellenõrzési központnál kell benyújtani.”

33. § A JötR. 93. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) A szemledíj összege a Jöt. 48. § (19) bekezdése alapján végzett eljárás esetén kiszállásonként 5000 forint.

(2) Ha a vám- és pénzügyõri hivatal hivatalos helyén kívüli helyre kért eljárás a kérelmezõnek vagy közvetlen képviselõjének

felróhatóan elmarad, vagy egy órát meghaladó várakozás után kezdhetõ meg vagy folytatható, felemelt szemledíjat kell
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fizetni. A felemelt szemledíj összege a várakozás minden teljes órája (hatvan perc) után 10 000 forint. Meghiúsult eljárás

esetében a felmerült kiküldetési költséget és a szemledíjat akkor is meg kell fizetni, ha az egy órát nem haladja meg.

Meghiúsult eljárásnak kell tekinteni, ha a szemle kért helyén a kérelmezõ nem jelenik meg.”

34. § A JötR. 109. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) Az olyan fogadóhely, ahol a jövedéki termék fogadása minden esetben a jövedéki terméknek a fogadóhelyen

kialakított raktárba (tartályba) való beraktározása (lefejtése) nélkül történik, a kereskedelmi forgalmazás céljából

végzett beszerzés esetén sem tekintendõ a jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység telephelyének. Ezen

fogadóhelyrõl a jövedéki termék fogadásával egyidejûleg megvalósuló továbbszállítás csak a bejegyzett kereskedõ

által kiállított olyan szállítólevéllel történhet, amelyen szerepel a bejegyzett kereskedõ jövedéki száma, a tagállami

feladó neve, jövedéki száma, a tagállami feladás helye és a termékkísérõ okmány kelte, sorszáma is.

(2) Ha a bejegyzett kereskedõ fogadóhelye és jövedéki engedélyes kereskedelmi telephelye azonos helyiségben

(helyiségcsoportban) van, a bejegyzett kereskedõ a fogadott zárjegy nélküli alkoholtermékeket a jövedéki engedélyes

kereskedelmi készlettõl elkülönítve köteles tárolni. A bejegyzett kereskedõi és a jövedéki engedélyes kereskedelmi

engedély birtokában használt helyiségek (helyiségrészek) elhatárolását, továbbá azt, hogy az ott található készletet

mely engedély alapján tárolják, egyértelmûen azonosítható módon jelölni kell. A zárjegy nélküli alkoholtermékeket

a zárjegy felhelyezését követõen kell a jövedéki engedélyes kereskedelmi készletébe felvenni.”

35. § A JötR. 115/A. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A határozat eredeti példányát és a kiszabott bírság megfizetésének tényét igazoló nyugtát a jogsértõ személy részére

igazoltan át kell adni. Az átadott nyugta tartalmazza a határozatot hozó szerv megnevezését, a jövedéki bírság kiszabásáról

rendelkezõ határozat számát, a jogsértõ személy nevét és adóazonosító számát, annak hiányában a személyazonosító

igazolvány (útlevél) számát, az államháztartási számla számlaszámát és a kiszabott jövedéki bírság összegét.”

36. § A JötR. 121. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Jöt. 119. § (8) bekezdése szerinti, kiadni rendelt, de át nem vett lefoglalt jövedéki termék és a Jöt. 120. §

(7) bekezdés c) pontja alá esõ elkobzott jövedéki termék értékesítésével a hatósági felügyeletet ellátó vám- és

pénzügyõri hivatal olyan adóraktár-engedélyest vagy jövedéki engedélyes kereskedõt bízhat meg, amely (aki)

az adott jövedéki termék elõállítására, illetve forgalmazására a Jöt.-ben elõírt, érvényes engedéllyel rendelkezik, vagy

olyan nem jövedéki engedélyes kereskedõt bízhat meg, amely a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény

(a továbbiakban: Kertv.) szerinti bejelentési kötelezettségét teljesítette vagy a Kertv. szerinti mûködési engedéllyel

rendelkezik.”

37. § (1) A JötR. 133. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az adózott üzemanyagoknak a fuvarozás során vagy az üzemanyagtöltõ állomáson, a jövedéki engedélyes

kereskedõ, illetve a végfelhasználó telephelyén a lefejtéskor bekövetkezett keveredése esetén a keveredett termék

az MSZ EN ISO/IEC 17025. számú szabvány szerint, független akkreditált laboratórium szakvéleménye alapján vehetõ

nyilvántartásba és forgalmazható, a keveredés észleléskor megállapított mennyiség tekintetében.”

(2) A JötR. 133. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Új üzemanyagtöltõ állomás a tartályok és a kútoszlop hitelesítéséhez a Kertv. szerint a kereskedelmi tevékenység

folytatásáról tett bejelentés nyilvántartásba vételét megelõzõen, a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyõri

hivatal elõzetes tájékoztatása és felügyelete mellett vásárolhat üzemanyagot adóraktárból, illetve jövedéki

engedélyes kereskedõtõl.”

38. § A JötR. 133/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„133/B. § A Jöt. 110. § (7) bekezdése szerinti vendéglátó-ipari üzletben alkoholterméket forgalmazó nem jövedéki

engedélyes kereskedõnek (a továbbiakban: vendéglátó) a Jöt. 110. § (10) bekezdése szerinti

alkoholtermék-készletforgalmi szabályzata legalább az alábbiakat tartalmazza:

a) a vendéglátó neve, székhelye, adószáma,

b) az üzlet megnevezése, címe,

c) az alkoholtermék-forgalom külön nyilvántartásban rögzítésre kerülõ adatainak (beszerzés, értékesítés, nyitó- és

zárókészlet) részletezettsége, mennyiségi egysége,

d) a forgalmi adatok megállapításának alapját képezõ idõszak (a továbbiakban e § alkalmazásában: idõszak),
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e) az idõszak forgalmi adatai megállapításának és a külön nyilvántartásban rögzítésének idõpontja,

f) az idõszaki zárókészlet megállapításának módszere, készletfelvétel alkalmazása esetén a készletfelvétel módja.”

39. § A JötR. kiegészül a következõ 134. §-sal:

„134. § A Jöt. 73. § (10) bekezdése és 85. § (1) bekezdése szerinti bejelentésben meg kell adni a forgalmazni, illetve

tagállamból vagy harmadik országból behozni kívánt jövedéki termék megnevezését, vámtarifaszámát, mennyiségét

literben, két tizedesjegy pontossággal megadott ûrtartalom és darabszám szerinti részletezésben.”

40. § (1) A JötR. 136. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A szabadforgalomba bocsátott jövedéki terméknek a vevõhöz (címzetthez) való szállítása során a szállítmányozó,

illetve a logisztikai tevékenységet végzõ gazdálkodó telephelyén történõ átrakodása esetén a borkísérõ okmány,

a szállítólevél hátoldalán fel kell tüntetni

a) az átrakodás helyét és dátumát (év, hó, nap), és

b) annak a szállítójármûnek a forgalmi rendszámát, amelyre az átrakodás történt.”

(2) A JötR. 136. § (2) bekezdése helyébe a a következõ rendelkezés lép:

„(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti esetben a szállítmányozó, illetve a logisztikai tevékenységet végzõ

gazdálkodó telephelyére való szállítás egyszerûsített kísérõ okmány alkalmazásával történt, az átrakodáskor

szállítólevelet kell kiállítani és az egyszerûsített kísérõ okmányhoz csatolni. A szállítólevélnek az (1) bekezdés szerinti

adatokat is tartalmaznia kell.”

41. § (1) A JötR. 1. számú melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

(2) A JötR. 1/A. számú melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.

(3) A JötR. 2. számú melléklete e rendelet 5. melléklete szerint módosul.

(4) A JötR. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(5) A JötR. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(6) A JötR. 6. számú melléklete e rendelet 8. melléklete szerint módosul.

(7) A JötR. 7. számú melléklete e rendelet 9. melléklete szerint módosul.

(8) A JötR. 15. számú melléklete e rendelet 10. melléklete szerint módosul.

(9) A JötR. 16. számú melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(10) A JötR. 17. számú melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

(11) A JötR. 19. számú melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

(12) A JötR. 21. számú melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

(13) A JötR. 28. számú melléklete e rendelet 15. melléklete szerint módosul.

(14) A JötR. 33. számú melléklete e rendelet 16. melléklete szerint módosul.

(15) A JötR. 36. számú melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.

(16) A JötR. 40. számú melléklete e rendelet 18. melléklete szerint módosul.

(17) A JötR. 41. számú melléklete e rendelet 19. melléklete szerint módosul.

(18) A JötR. kiegészül az e rendelet 20. melléklete szerinti 44. számú melléklettel.

(19) A JötR. kiegészül az e rendelet 21. melléklete szerinti 45. számú melléklettel.

(20) A JötR. 47. számú melléklete e rendelet 22. melléklete szerint módosul.

(21) A JötR. kiegészül az e rendelet 23. melléklete szerinti 48. számú melléklettel.

A jövedékiadó- és energiaadó-bevallási, valamint a jövedéki adatszolgáltatási kötelezettségek

elektronikus úton történõ teljesítésének szabályairól szóló

12/2009. (VI. 12.) PM rendelet módosítása

42. § (1) A jövedékiadó- és energiaadó-bevallási, valamint a jövedéki adatszolgáltatási kötelezettségek elektronikus úton

történõ teljesítésének szabályairól szóló 12/2009. (VI. 12.) PM rendelet (a továbbiakban: ER.) 1. § (1) bekezdés c) pontja

helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A rendelet hatálya]

„c) a zárjegy- és adójegy megrendelés”

[a továbbiakban a)–c) pont együtt: adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettség] elektronikus úton történõ teljesítésére

terjed ki.]
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(2) Az ER. 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A rendelet hatálya az adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton teljesítõ, a Jöt., illetve

az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény hatálya alá tartozó adóalanyra, adó-visszaigénylõre,

adó-visszatérítést igénylõre, az adatszolgáltatásra kötelezett személyre, illetve a Jöt. 73. § (4) bekezdése szerinti

zárjegyfelhasználóra és a Jöt. 98. § (14) bekezdése szerinti adójegy-felhasználóra (a továbbiakban együtt: adózó);

az adózó törvényes képviselõjére és az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 7. §

(3) bekezdése szerint állandó képviseleti joggal rendelkezõ személyre (a továbbiakban együtt: képviselõ); valamint

a jövedéki adó és az energiaadó tekintetében adóhatósági jogkörében eljáró vámhatóságra terjed ki.”

43. § Az ER. 3. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A (2) bekezdés szerinti bejelentést a képviselõnek]

„d) zárjegy- vagy adójegymegrendelés esetén az annak benyújtására jogszabályban meghatározott idõpontot

megelõzõ 3. munkanapig”

[kell megtennie.]

Záró rendelkezések

44. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) 2010. április 1-jén lép hatályba a 2. § (2) bekezdése, a 3. §, a 4. § (2) és (3) bekezdése, a 8. § (2) bekezdése, a 9–13. §-ok,

a 15. §, a 16. §, a 17. § (1) bekezdése, a 21. § (1) bekezdése, a 22–29. §-ok, a 33. §, a 41. § (1)–(7), (9)–(19) és

(21) bekezdése, a 45. § (2) bekezdése, a 46. § (2) bekezdése, a 47. § (2) bekezdése, a 48. § (2) bekezdése, a 49. §

(2) bekezdése és az 50. §, valamint a 2–9., 11–21. és 23. melléklet.

(3) 2011. január 1-jén lép hatályba a 21. § (2) bekezdése és 49. § (3) bekezdése.

(4) 2010. április 2-án hatályát veszti az 1–20. §, a 21. § (1) bekezdése, a 22–43. §, a 45–48. §, a 49. § (1) és (2) bekezdése,

az 50. §, valamint az 1–23. melléklet. E bekezdés 2010. április 3-án hatályát veszti.

(5) 2011. január 2-án hatályát veszti a 21. § (2) bekezdése és 49. § (3) bekezdése. E bekezdés 2011. január 3-án hatályát

veszti.

45. § (1) Az AdójegyR. 7. §-ának (2) bekezdésében a „vámhivatalt” szövegrész helyébe a „vám- és pénzügyõri hivatalt” szöveg

lép.

(2) Az AdójegyR. 2. §-ának (5) bekezdésében a „bejegyzett” szövegrészek helyébe a „Jöt. 24. § (1) bekezdése szerinti

bejegyzett” szöveg, 2. §-ának (6) bekezdésében az „a nem bejegyzett” szövegrészek helyébe az „az eseti bejegyzett”

szöveg, 8. §-ának (1) és (3) bekezdésében a „bejegyzett” szövegrész helyébe a „Jöt. 24. § (1) bekezdése szerinti

bejegyzett” szöveg lép.

46. § (1) A JötR. 3. §-ának (2) bekezdésében a „földhasználati lap földhivatal által kiállított, 30 napnál nem régebbi másolatát”

szövegrész helyébe a „30 napnál nem régebben kiállított földhasználati lap másolatát” szöveg, 8. §-ának

(5) bekezdésében a „2. § (6) bekezdése szerint” szövegrész helyébe a „3. § (2) bekezdése szerint” szöveg, 10. §-ának

(3) bekezdésében a „b)–d) pontjában” szövegrész helyébe a „b) és d) pontjában” szöveg, 14. §-ának (2) bekezdésében

az „a)–c) pontjaiban” szövegrész helyébe az „a)–b) pontjában” szöveg, 17. §-a (2) bekezdésének g) pontjában

az „ólomzárak” szövegrész helyébe a „zárak” szöveg, 19. §-a (1) bekezdésének a) pontjában és 25. §-a (1) bekezdésének

a) pontjában az „az egyéni vállalkozói” szövegrész helyébe az „a vállalkozói” szöveg, 19. §-a (2) bekezdésének

a) pontjában a „cégkivonatában, illetve egyéni vállalkozói” szövegrész helyébe a „társasági szerzõdésében, illetve

vállalkozói” szöveg, 37. §-a (1) bekezdésének a) pontjában a „vállalkozási” szövegrész helyébe a „vállalkozói” szöveg,

63. §-ának (2) bekezdésében az „Import sör” szövegrész helyébe az „Import, illetve tagállamból behozott sör” szöveg,

71. §-ának (5) bekezdésében a „(2)–(4) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2)–(3) bekezdésben” szöveg, 73. §-ának

(8) bekezdésében a „(6) bekezdés” szövegrész helyébe a „(7) bekezdés a) pontja” szöveg, 74. §-ának (4) bekezdésében

a „84. § (1) bekezdés e)” szövegrész helyébe a „84. § (1) bekezdés d)” szöveg, 93. §-ának (6) bekezdésében az „által

kiállított számla” szövegrész helyébe a „végzése” szöveg, 116. §-ának (2) bekezdésében a „hatósági tanúk” szövegrész

helyébe a „hatósági tanú” szöveg, 120. §-a (3) bekezdésének b), e) és f) pontjában az „élelmiszerekrõl szóló 2003. évi

LXXX. törvény” szövegrészek helyébe az „élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény”

szöveg lép.
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(2) A JötR. 14. §-ának (2) bekezdésében a „d)–h), j)–m) pontjaiban” szövegrész helyébe a „d)–h), j) és l)–m) pontjaiban”

szöveg, 19. §-a (1) bekezdésének i) pontjában az „a nem bejegyzett” szövegrész helyébe az „az eseti bejegyzett”

szöveg, 31. §-ának (2) bekezdésében az „A nem bejegyzett” szövegrész helyébe az „Az eseti bejegyzett” szöveg,

57. §-ának (1) bekezdésében a „- a 75. § (4) bekezdésének értelemszerû alkalmazásával –” szövegrész helyébe a „-

a regionális ellenõrzési központ által kérelemre kiadott sorszámtartományon belüli azonosító számok felhasználásával

–” szöveg, 77. §-ának (1) bekezdésében a „28. § (1) bekezdés b) pontjában” szövegrész helyébe „27. §

(1) bekezdésében” szöveg, a 80. §-ának (2) bekezdésében a „termékkísérõ okmányokon” szövegrész helyébe a „kísérõ

okmányokon” szöveg, 109. §-a (1) bekezdésének második mondatában a „sorszáma” szövegrész helyébe a „száma”

szöveg, 109. §-ának (4)–(6) bekezdéseiben a „bejegyzett” szövegrész helyébe az „Jöt. 24. § (1) bekezdése szerinti

bejegyzett” szöveg 109. § (8) bekezdésében a „bejegyzett” szövegrészek helyébe a „Jöt. 24. § (1) bekezdése szerinti

bejegyzett” szöveg, 113/A. §-a (2) bekezdésének a) pontjában a „bejegyzett” szövegrész helyébe az „, Jöt. 24. §

(1) bekezdése szerinti bejegyzett” szöveg lép.

47. § (1) Az ER. 5. §-ának (2) és (3) bekezdésében, valamint 6. §-ának (2) bekezdésében az „az értesítési tárhely” szövegrész

helyébe az „a kézbesítési tárhely” szöveg lép.

(2) Az ER. 3. §-a (3) bekezdése a) pontjának aa) alpontjában az „a nem bejegyzett” szövegrész helyébe az „az eseti

bejegyzett” szöveg lép.

48. § (1) Az AdójegyR. 2. §-ának (10) bekezdése hatályát veszti.

(2) Az AdójegyR. 1. §-ának (1) bekezdésében az „és a nem bejegyzett” szövegrész hatályát veszti.

49. § (1) A JötR. 2. §-a (3) bekezdésében és 19. §-a (3) bekezdésében a „d),” szövegrész, 10. §-a (1) bekezdésének p) pontja,

10. §-a (4) bekezdésében és 15. §-a (3) bekezdésében a „c),” szövegrész, 26. §-a (2) bekezdésében a „, d),” szövegrész,

33. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, 35. §-a (1) bekezdésének a) pontjában és (2) bekezdésének a) pontjában az „és

a cégkivonatot” szövegrész, 61/C. §-ának (3) bekezdése, 113. §-a (1) bekezdésének a) pontjában az „és – a Jöt. 7. §

1. pontjának g) alpontja szerint keveredett termék átvétele esetén – a 133. § (3) bekezdése szerint felvett jegyzõkönyv”

szövegrész, 116. §-ának (1) bekezdésében a „két” szövegrész, 133. §-ának (3) bekezdése hatályát veszti.

(2) A JötR. 1. §-a (1) bekezdésének f) és g) pontja, 3/A. §-a (1) bekezdésének e) pontjában és 8. §-a (2) bekezdésének elsõ

mondatában az „a termékkísérõ okmány és” szövegrész, 10. §-a (1) bekezdésének k) pontja, 10. §-a (4) bekezdésében

a „ , k)” szövegrész, 19. §-a elõtti alcímben a „/nem bejegyzett” szövegrész, 19. §-a (1) bekezdésének h) és j) pontja,

20. §-a, 29. §-a (2) bekezdésének b) pontjában a „Jöt. 19. § (5), 38. § (12), 42. § (11), 59. § (7) és 104. § (13) bekezdése

szerinti esetekben, a” szövegrész, 31. §-ának (1) bekezdésében az „ , az adóképviselõ” szövegrész, 39. §-ának (2) és

(4) bekezdése, 76. §-ának (1) és (4) bekezdése, 84. §-ának (5) bekezdése, 104. §-ának (5) bekezdésében a „vagy

importálótól” szövegrész és a bekezdés a) pontja, 108. §-ának (11) bekezdése, 109. §-át megelõzõ alcímben a „/nem

bejegyzett” szövegrész és a „ , adóképviselõ” szövegrész, 109. §-ának (3), (7) és (9) bekezdése, 109. §-ának

(6) bekezdésében a „, továbbá, ha a bejegyzett kereskedõ adóképviselõt alkalmaz” szövegrész, 110. §-a, 113. §-a

(6) bekezdésének a) pontjában a „vagy nem bejegyzett” szövegrész, 133/A. §-ának (3) bekezdésében a „/nem

bejegyzett” szövegrész, 18., 29., 39. és 42. számú melléklete hatályát veszti.

(3) A JötR. 2. §-a (1) bekezdésének c) pontja hatályát veszti.

50. § A hordós és kannás borra elõírt hivatalos zár alkalmazásának, valamint elszámolásának részletes szabályairól szóló

41/2002. (XII. 6.) PM rendelet 4. §-a (1) bekezdésében a „vagy nem bejegyzett kereskedõi” szövegrész hatályát veszti.

51. § A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény

módosításáról szóló 2009. évi CXIII. törvény 69. §-a szerinti esetekben a JötR. termékkísérõ okmányok aláírására

jogosultak hitelesített aláírásmintájával kapcsolatos, valamint 75. §-ának 2010. március 31-én hatályos rendelkezéseit

kell alkalmazni.

Dr. Oszkó Péter s. k.,
pénzügyminiszter
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1. melléklet a 44/2009. (XII. 29.) PM rendelethez

„2. számú melléklet a 14/1998. (IV. 30.) PM rendelethez

Adójegy-megrendelés
1. Megrendelõ adatai

Adószáma:

VPID száma:

Az adóraktári/bejegyzett/nem bejegyzett kereskedõi/jövedéki engedély száma:

Adóraktári/kereskedõi/importõr adójegy-felhasználó megnevezése (neve):

Székhelye (pontos cím):

Pénzforgalmi jelzõszáma:

Telefon- és telefaxszáma:

A megrendelt, átvételre kerülõ adójegyek tárolásának helye:

2. Adójegy-megrendelés részletezése

2.1. Cigaretta-adójegyek

kiskereskedelmi eladási ár, darabszám/egyedi fogyasztói csomag, méret szerinti részletezésben:

a) a megrendelt adójegy mennyisége,

b) a megrendelt adójegyeken feltüntetett összes cigarettamennyiség (ezer darabban),

c) a megrendelt adójegyeken feltüntetett összes kiskereskedelmi eladási ár (forintban),

d) a megrendelt adójegyek jövedéki adó értéke a b), c) pont alapján számítva (forintban),

e) a megrendelt adójegyek jövedéki adó értéke a Jöt. szerinti legkisebb adómértékkel számítva (forintban),

f) a megrendelt adójegyek általános forgalmi adó értéke (forintban),

g) a megrendelt adójegyek adóértéke összesen [a d) és e) pont szerinti összegbõl a nagyobb értéket figyelembe

véve] (forintban),

h) adómérték kód.

2.2. Finomra vágott fogyasztásidohány-/Egyéb fogyasztásidohány-adójegyek

kiskereskedelmi eladási ár/egyedi fogyasztói csomag, gramm/egyedi fogyasztói csomag, méret részletezésben:

a) megrendelt adójegy mennyisége,

b) a megrendelt adójegyeken feltüntetett összes kiskereskedelmi eladási ár (forintban),

c) a megrendelt adójegyeken feltüntetett összes finomra vágott fogyasztásidohány-/egyéb

fogyasztásidohány-mennyiség (kilogrammban),

d) a megrendelt adójegyek jövedéki adó értéke a b) pont alapján számítva (forintban),

e) a megrendelt adójegyek jövedéki adó értéke a Jöt. szerinti legkisebb adómértékkel számítva (forintban),

f) a megrendelt adójegyek általános forgalmi adó értéke (forintban),

g) a megrendelt adójegyek adóértéke összesen [a d) és e) pont szerinti összegbõl a nagyobb értéket figyelembe

véve] (forintban),

h) adómérték kód.

2.3. Egyéb dohánygyártmányok adójegye

szivarka adójegy, darabonként csomagolt szivaradójegy és nem darabonként csomagolt szivaradójegy szerinti

bontásban, ezen belül kiskereskedelmi eladási ár/egyedi fogyasztói csomag, méret részletezésben:

a) a megrendelt adójegy mennyisége,

b) a megrendelt adójegyeken feltüntetett összes kiskereskedelmi eladási ár (forintban),

c) a megrendelt adójegyek jövedéki adó értéke (forintban),

d) a megrendelt adójegyek általános forgalmi adó értéke (forintban),

e) a megrendelt adójegyek adóértéke összesen (forintban),

f) adómérték kód.

3. A megrendelt adójegyeket

a) azok adóértékének elõzetes megfizetése mellett,

b) azok adóértékének megfizetésére adható fizetési halasztás igénybevételével kérem.

4. Az adójegyek átvételére kért idõpont: (év, hó, nap)

Dátum:

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

kérelmezõ (adójegy-felhasználó) aláírása”
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2. melléklet a 44/2009. (XII. 29.) PM rendelethez

Hatályát veszti az AdójegyR. 2. számú mellékletének 1. pontjában a „/nem bejegyzett” szövegrész.

3. melléklet a 44/2009. (XII. 29.) PM rendelethez

1. Hatályát veszti a JötR. 1. számú melléklete

a) II. pontjának 5. alpontjában a „, vámadóraktár” szövegrész,

b) II. pontjának 8. alpontjában az „a 75. § (10) bekezdésében, illetve” szövegrész.

2. A JötR. 1. számú melléklete II. pontjának 8. alpontjában a „Termékkísérõ okmány” szövegrész helyébe az „A 76. §

(2)–(3) bekezdés szerinti termékkísérõ okmány” szöveg lép.

4. melléklet a 44/2009. (XII. 29.) PM rendelethez

A JötR. 1/A. számú melléklete V. pontjának 1. alpontjában a „Termékkísérõ okmány és egyszerûsített” szövegrész

helyébe az „Egyszerûsített” szöveg lép.

5. melléklet a 44/2009. (XII. 29.) PM rendelethez

Hatályát veszti a JötR. 2. számú melléklete II. pontjának 8. alpontja.

6. melléklet a 44/2009. (XII. 29.) PM rendelethez

„4. számú melléklet a 8/2004. (III. 10.) PM rendelethez

Kérelem benyújtásának idõpontja:

Kérelmet átvevõ regionális ellenõrzési központ megnevezése, aláírása:

KÉRELEM

a bejegyzett kereskedõi tevékenység folytatásának engedélyezésére

I. Személyi adatok

1. Egyéni vállalkozó esetében

1.1. Neve:

1.2. Születési helye, ideje:

1.3. Anyja neve:

1.4. Állampolgársága:

1.5. Állandó lakóhelye (tartózkodási helye):

1.6. Székhelye (ennek hiányában levelezési címe):

1.7. Személyazonosító igazolvány (útlevél) száma:

1.8. Vállalkozói igazolvány száma, kelte, kiadó hatóság megnevezése:

1.9. Adószáma/közösségi adószáma:

1.10. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezetõ pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

2. Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet esetében

2.1. Neve (elnevezése):

2.2. Rövidített neve:

2.3. Cégbírósági bejegyzés száma, kelte:

2.4. Székhelye (ennek hiányában telephelye):

2.5. Adószáma/közösségi adószáma:

2.6. Egységes statisztikai jelzõszáma:
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2.7. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezetõ pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

2.8. Levelezési címe:

2.9. A vezetõ neve:

2.10. Születési helye, ideje:

2.11. Anyja neve:

2.12. Állampolgársága:

2.13. Állandó lakóhelye (tartózkodási helye):

2.14. Személyazonosító igazolvány (útlevél) száma:

3. Köztartozásokra vonatkozó adatok:

3.1. Köztartozásmentes adózónak minõsülésrõl kiállított igazolás száma, kiadásának kelte:

3.2. Köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel: igen – nem

4. Nyilatkozatok

4.1. Egyéb köztartozásra:

4.2. Csõd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárásra:

4.3. Kettõs könyvvezetésre:

4.4. Szja törvény szerinti nyilvántartás vezetésre:

4.5. Az éves beszámoló hitelesítésére:

4.6. Jövedéki biztosítékra (felajánlott összeg, teljesítési módja):

4.7. Kizárólag adómentes felhasználó részére végzett ásványolaj vagy alkoholtermék behozatalra (adómentes felhasználó

neve, jövedéki száma/engedélykérelme száma, dátuma):

II. Kérelmezett tevékenység jellege

1. A Jöt. 24. § (1) bekezdés szerinti bejegyzett kereskedõi tevékenység:

2. Eseti bejegyzett kereskedõi tevékenység:

III. Fogadóhelyre vonatkozó adatok (fogadóhelyenként)

1. Fogadóhely címe:

2. Fogadóhely helyrajzi száma:

3. Fogadóhelyen végzett tevékenység

3.1. Jövedéki termék fogadóhelyen történõ fizikai beraktározás (lefejtés) nélküli fogadása:

3.2. Jövedéki termék fogadása és egyidejûleg a fogadóhelyen történõ fizikai beraktározása (lefejtése) kereskedelmi célra

(jövedéki száma/mûködési engedély száma):

3.3. Jövedéki termék fogadása és egyidejûleg a fogadóhelyen történõ fizikai beraktározása (lefejtése) termelési

(feldolgozási) célra:

3.3.1. A Jöt. szerinti adómentes célra

3.3.1.1. saját keretengedéllyel (kérelmezõ keretengedélyének jövedéki száma, érvényességi ideje):

3.3.1.2. keretengedély nélkül a kérelmezõ által:

3.3.2. Felhasználói engedéllyel (a kérelmezõ felhasználói engedélyének száma, érvényességi ideje):

3.3.3. A Jöt. 25. § (6) bekezdése szerinti esetben ásványolajnak vagy alkoholterméknek adómentes felhasználó általi

felhasználására (az adómentes felhasználó keretengedélyének jövedéki száma, érvényességi ideje):

3.3.4. Egyéb felhasználásra:

4. A fogadóhely használati jogcíme

4.1. Saját tulajdon esetén a tulajdoni hányad:

4.2. Bérleti szerzõdés (határozott idõtartamú/határozatlan idõtartamú):

4.3. Vasúttársasággal/vasúti iparvágánnyal rendelkezõ személlyel kötött megállapodás alapján:

4.4. Adómentes felhasználó telephelye a Jöt. 25. § (6) bekezdése szerinti esetben:

4.5. Egyéb

5. Tagállamból adófelfüggesztéssel fogadott jövedéki termék

5.1. Megnevezése:

5.2. Vámtarifaszáma:

5.3. Fajtakódja:
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IV. Eseti bejegyzett kereskedõi tevékenység kérelmezése esetén egyéb adatok

1. Tagállamból adófelfüggesztéssel fogadni kívánt jövedéki termék feladójának

1.1. Neve (elnevezése):

1.2. Székhelye (ennek hiányában telephelye) címe:

1.3. Közösségi adószáma:

1.4. Engedélyének jövedéki száma:

2. Tagállamból adófelfüggesztéssel fogadni kívánt jövedéki termék feladójának

2.1. Mennyisége (adómérték alapjául szolgáló mennyiségi egységben kifejezve):

2.2. Fogadóhelyre való megérkezésének várható idõpontja:

V. A csatolt okiratok db száma és megnevezése

Kelt:

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

a kérelmezõ aláírása (bélyegzõje)”

7. melléklet a 44/2009. (XII. 29.) PM rendelethez

„5. számú melléklet a 8/2004. (III. 10.) PM rendelethez

Kérelem benyújtásának idõpontja:

Kérelmet átvevõ regionális ellenõrzési központ megnevezése, aláírása:

KÉRELEM

a bejegyzett feladói tevékenység folytatásának engedélyezésére

I. Személyi adatok

1. Egyéni vállalkozó esetében

1.1. Neve:

1.2. Születési helye, ideje:

1.3. Anyja neve:

1.4. Állampolgársága:

1.5. Állandó lakóhelye (tartózkodási helye):

1.6. Székhelye (ennek hiányában levelezési címe):

1.7. Személyazonosító igazolvány (útlevél) száma:

1.8. Vállalkozói igazolvány száma, kelte, kiadó hatóság megnevezése:

1.9. Adószáma/közösségi adószáma:

1.10. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezetõ pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

2. Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet esetében

2.1. Neve (elnevezése):

2.2. Rövidített neve:

2.3. Cégbírósági bejegyzés száma, kelte:

2.4. Székhelye (ennek hiányában telephelye):

2.5. Adószáma/közösségi adószáma:

2.6. Egységes statisztikai jelzõszáma:

2.7. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezetõ pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

2.8. Levelezési címe:

2.9. A vezetõ neve:

2.10. Születési helye, ideje:

2.11. Anyja neve:

2.12. Állampolgársága:
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2.13. Állandó lakóhelye (tartózkodási helye):

2.14. Személyazonosító igazolvány (útlevél) száma:

3. Köztartozásokra vonatkozó adatok:

3.1. Köztartozásmentes adózónak minõsülésrõl kiállított igazolás száma, kiadásának kelte:

3.2. Köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel: igen – nem

4. Nyilatkozatok

4.1. Egyéb köztartozásra:

4.2. Csõd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárásra:

4.3. Kettõs könyvvezetésre:

4.4. Szja törvény szerinti nyilvántartás vezetésre:

4.5. Az éves beszámoló hitelesítésére:

4.6. Jövedéki biztosítékra (felajánlott összeg, teljesítési módja):

5. Jövedéki ügyintézõ

5.1. Neve:

5.2. Jövedéki ügyintézõ képesítést/szakképesítést kiadó neve:

5.3. Jövedéki ügyintézõ képesítés/szakképesítés száma, kelte:

5.4. Foglalkoztatásának módja (munkaviszony, megbízási jogviszony):

II. Engedélyezni kért tevékenység

1. Jövedéki termék tagállamba feladása adófelfüggesztéssel

2. Jövedéki termék belföldre feladása adófelfüggesztéssel

III. A csatolt okiratok db száma és megnevezése

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

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

a kérelmezõ aláírása (bélyegzõje)”

8. melléklet a 44/2009. (XII. 29.) PM rendelethez

A JötR. 6. számú mellékletének „KÉRELEM a csomagküldõ kereskedõi tevékenység folytatásának engedélyezésére”

címe helyébe a „KÉRELEM a csomagküldõ kereskedõi tevékenység vámhatósági nyilvántartásba vételére” cím lép.

9. melléklet a 44/2009. (XII. 29.) PM rendelethez

A JötR. 7. számú mellékletének „KÉRELEM az adóügyi képviselõi tevékenység engedélyezésére” címe helyébe

a „KÉRELEM az adóügyi képviselõi tevékenység vámhatósági nyilvántartásba vételére” cím lép.

10. melléklet a 44/2009. (XII. 29.) PM rendelethez

A JötR. 15. számú mellékletének I. pontja kiegészül a következõ 7. alponttal:

[I. Jövedéki termék fogadása (naponta, fogadóhelyenként)]

„7. A zárjegy nélkül fogadott alkoholtermékek esetében a bejegyzett kereskedõ jövedéki engedélyes készletébe

történt felvételi idõpontja(i) és a készletre vett alkoholtermék mennyisége(i):”
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11. melléklet a 44/2009. (XII. 29.) PM rendelethez

„16. számú melléklet a 8/2004. (III. 10.) PM rendelethez

BEJEGYZETT KERESKEDÕI ENGEDÉLY

a Jöt. 24. § (1) bekezdés szerinti bejegyzett kereskedõi tevékenységre/eseti bejegyzett kereskedõi

tevékenységre*

Az engedélyezõ regionális ellenõrzési központ megnevezése:

A bejegyzett kereskedõ jövedéki száma:

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 24. §

(1), illetve (2) bekezdése és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi

CXL. törvény 73. § (5) bekezdése alapján a bejegyzett kereskedõi tevékenység folytatását az alábbiak szerint

engedélyezem:

I. Bejegyzett kereskedõi engedélyes

1. Neve (elnevezése):

2. Rövidített neve:

3. Székhelye (ennek hiányában telephelye):

4. Közösségi adószáma:

Fent nevezett engedélyes az engedély mellékleteként kiállított és hitelesített mellékleten megjelölt helyen és

feltételek mellett jogosult bejegyzett kereskedõként mûködni.

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

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

az engedélyezõ regionális ellenõrzési központ

aláírása (bélyegzõje)

* A megfelelõ rész megjelölve.

II. Engedélyezett tevékenység

A bejegyzett kereskedõ neve:

Engedély jövedéki száma:

Fogadóhely nyilvántartó lapja:

Fogadóhely jövedéki száma:

1. A fogadóhely címe, helyrajzi száma

2. Fogadóhelyen engedélyezett tevékenység

2.1. Jövedéki termék fogadóhelyen történõ beraktározás (lefejtés) nélküli fogadása:

2.2. Jövedéki termék fogadása és egyidejûleg a fogadóhelyen történõ beraktározás (lefejtés) kereskedelmi célra:

2.3. Jövedéki termék fogadása és egyidejûleg a fogadóhelyen történõ beraktározás (lefejtés) termelési (feldolgozási) célra:

2.3.1. A Jöt. szerinti adómentes célra

2.3.1.1. saját keretengedéllyel (kérelmezõ keretengedélyének jövedéki száma, érvényességi ideje):

2.3.1.2. keretengedély nélkül a kérelmezõ által:

2.3.2. Felhasználói engedéllyel (a kérelmezõ felhasználói engedélyének száma, érvényességi ideje):

2.3.3. A Jöt. 25. § (6) bekezdése szerinti esetben ásványolajnak vagy alkoholterméknek adómentes felhasználó általi

felhasználására (az adómentes felhasználó keretengedélyének jövedéki száma, érvényességi ideje):

2.3.4. Egyéb felhasználásra:
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3. Tagállamból adófelfüggesztéssel fogadható jövedéki termék

3.1. Megnevezése

3.2. Vámtarifaszáma

3.3. Fajtakódja

4. Eseti bejegyzett kereskedõi tevékenység engedélyezése esetén

Tagállamból adófelfüggesztéssel fogadni kívánt jövedéki termék

4.1. Feladójának

4.1.1. Neve (elnevezése):

4.1.2. Székhelye (ennek hiányában telephelye) címe:

4.1.3. Közösségi adószáma:

4.1.4. Engedélyének jövedéki száma:

4.2. Mennyisége (adómérték alapjául szolgáló mennyiségi egységben kifejezve):

4.3. Fogadóhelyre való megérkezésének várható idõpontja:

5. A bejegyzett kereskedõ a Jöt. 24. § (1) bekezdés b) pontjában elõírt szállításinyilvántartás-vezetési kötelezettségének

a) a jóváhagyott nyilvántartás,

b) az engedélyezett számítógépes nyilvántartás

alapján tesz eleget.

6. A fogadóhelyen a fent megjelölt tevékenység a bejegyzett kereskedõi engedélyben rögzített, valamint az engedély

iránti kérelemhez csatolt bizonylatokban, dokumentációkban szereplõ feltételek, körülmények fennállása, teljesítése

mellett folytatható.

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

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

az engedélyezõ regionális ellenõrzési központ

aláírása (bélyegzõje)”

12. melléklet a 44/2009. (XII. 29.) PM rendelethez

„17. számú melléklet a 8/2004. (III. 10.) PM rendelethez

BEJEGYEZETT FELADÓI ENGEDÉLY

Az engedélyezõ regionális ellenõrzési központ megnevezése:

A bejegyzett feladó jövedéki száma:

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény

26/A. §-a és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 73. §

(5) bekezdése alapján a bejegyzett feladói tevékenység folytatását az alábbiak szerint engedélyezem:

I. Bejegyzett feladó

1. Neve (elnevezése):

2. Rövidített neve:

3. Székhelye (ennek hiányában telephelye):

4. Adószáma/közösségi adószáma:

II. Engedélyezett tevékenység

Jövedéki terméknek – a bejegyzett feladó által rendelkezésre bocsátott, a feladott jövedéki termékekre le nem kötött

(felhasználható) jövedéki biztosítékkal lefedett mennyiségéig – adófelfüggesztéssel

1. tagállamba feladása
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2. belföldre feladása

A bejegyzett feladói engedélyes a jelen engedélyben rögzített, valamint az engedély iránti kérelemhez csatolt

bizonylatokban, dokumentációkban szereplõ feltételek, körülmények fennállása, teljesítése mellett mûködhet.

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

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

az engedélyezõ regionális ellenõrzési központ

aláírása (bélyegzõje)”

13. melléklet a 44/2009. (XII. 29.) PM rendelethez

„19. számú melléklet a 8/2004. (III. 10.) PM rendelethez

VÁMHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL

Csomagküldõ kereskedõi tevékenységhez

Vámhatóság megnevezése:

Nyilvántartási száma:

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény

(a továbbiakban: Jöt.) 30. §-a szerinti bejelentése alapján jövedéki termékkel más tagállamba irányuló csomagküldõ

kereskedelmi tevékenységet folytató csomagküldõ kereskedõként fenti számon nyilvántartásba vettem:

I. Csomagküldõ kereskedõ

1. Neve (elnevezése):

2. Rövidített neve:

3. Székhelye (ennek hiányában telephelye):

4. Közösségi adószáma:

II. Csomagküldõ kereskedõ tevékenysége

1. A kiszállításra kerülõ jövedéki termék (tagállamonként)

1.1. Megnevezése:

1.2. Vámtarifaszáma:

1.3. Fajtakódja:

2. A csomagküldõ kereskedõ a Jöt. 32. § (1) bekezdés c) pontjában elõírt nyilvántartás-vezetési kötelezettségének

a) a jóváhagyott nyilvántartás,

b) az engedélyezett számítógépes nyilvántartás

alapján tesz eleget.

A fent nevezett csomagküldõ kereskedõ a vámhatósági nyilvántartási szám megszerzése iránti kérelmében megadott,

valamint az ahhoz csatolt bizonylatokban, dokumentációkban (nyilatkozatokban) szereplõ feltételek, körülmények

fennállása, teljesítése mellett mûködhet. A vámhatósági nyilvántartási számot minden kérelemnél, illetve jelentésnél

a továbbiakban kötelezõ feltüntetnie.

A vámhatósági nyilvántartási szám megszerzése iránti kérelmében megadott adatok változását köteles a változást

követõ 15 napon belül a vámhatósági nyilvántartási számot kiadó vámhatósághoz bejelenteni.

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

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

vámhatóság

aláírása (bélyegzõje)”
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14. melléklet a 44/2009. (XII. 29.) PM rendelethez

„21. számú melléklet a 8/2004. (III. 10.) PM rendelethez

VÁMHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL

Adóügyi képviselõi tevékenységhez

Vámhatóság megnevezése:

Nyilvántartási száma:

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény

(a továbbiakban: Jöt.) 31. § (2) bekezdése szerinti bejelentése alapján adóügyi képviselõként fenti számon

nyilvántartásba vettem:

I. Adóügyi képviselõ

1. Neve (elnevezése):

2. Rövidített neve:

3. Székhelye (ennek hiányában telephelye):

4. Adószáma:

II. Adóügyi képviselõ tevékenysége

1. Tagállami csomagküldõ kereskedõ neve, székhelye, jövedéki (engedély) száma:

2. Jövedéki termék

2.1. Megnevezése:

2.2. Vámtarifaszáma:

2.3. Fajtakódja:

3. Az adóügyi képviselõi engedélyes a Jöt. 31. § (3) bekezdés b) pontjában elõírt nyilvántartás-vezetési

kötelezettségének

a) a jóváhagyott nyilvántartás,

b) az engedélyezett számítógépes nyilvántartás

alapján tesz eleget.

A fent nevezett adóügyi képviselõ a vámhatósági nyilvántartási szám megszerzése iránti kérelmében megadott,

valamint az ahhoz csatolt bizonylatokban, dokumentációkban szereplõ feltételek, körülmények fennállása, teljesítése

mellett mûködhet. A vámhatósági nyilvántartási számot minden kérelemnél, illetve jelentésnél a továbbiakban

kötelezõ feltüntetnie.

A vámhatósági nyilvántartási szám megszerzése iránti kérelmében megadott adatok változását köteles a változást

követõ 15 napon belül a vámhatósági nyilvántartási számot kiadó vámhatósághoz bejelenteni.

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

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

vámhatóság

aláírása (bélyegzõje)”

15. melléklet a 44/2009. (XII. 29.) PM rendelethez

1. A JötR. 28. számú mellékletének 2. pontja kiegészül a következõ c) alponttal:

[2. Növekedés (tételszám, idõpont, termékkísérõ okmány/belsõ bizonylat száma, szállító megnevezése, telephelye címe):]

„c) egyéb növekedés

felhasználói engedélyestõl átvett mennyiség:

csokoládégyártótól átvett mennyiség:”

2. A JötR. 28. számú mellékletének 5. pontjában a „kitárolt” szövegrész helyébe a „belföldrõl kitárolt” szöveg lép:
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16. melléklet a 44/2009. (XII. 29.) PM rendelethez

A JötR. 33. számú mellékletének 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. A gyártási tétel száma (a palackozott alkoholtermékek esetében a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való

elszámolásnak a részletes szabályairól szóló pénzügyminiszteri rendelet szerinti tételazonosító

száma/sorszámtartománya):”

17. melléklet a 44/2009. (XII. 29.) PM rendelethez

„36. számú melléklet a 8/2004. (III. 10.) PM rendelethez

A bejegyzett feladó nyilvántartásának adattartalma

(feladásonként)

I. Jövedéki termék feladása

I.1. e-TKO száma:

I.2. Feladott jövedéki termékek

I.2.1. megnevezése, hatályos és Jöt. szerinti vámtarifaszáma, fajtakódja:

I.2.2. mennyisége:

I.3. Címzett neve, engedélyszáma:

I.4. Címzett országkódja:

II. Feladás, átvétel/kivitel idõpontja

II.1. Feladás idõpontja (dátuma):

II.2. Átvétel/kivitel idõpontja (dátuma):

II.3. Feladástól átvételig/kivitelig eltelt idõ (napok száma):

III. Adóalap (ha a II.3. pontban szereplõ érték belföldre/harmadik országba történõ feladásnál kisebb, mint 31 nap, illetve

tagállamba történõ feladásnál kisebb, mint az érintett 4 hónap napjainak száma)

III.1. Feladott mennyiség:

III.2. Átvett/kiléptetett mennyiség:

III.3. Teljesen megsemmisült vagy helyrehozhatatlanul károsodott, igazolt mennyiség:

III.4. Adóalap (III.1.–III.2.–III.3.):

III.5. Adófizetési kötelezettség keletkezésének tárgyhónapja:

IV. Adóalap (ha a II.3. pontban szereplõ érték belföldre történõ feladásnál nagyobb, mint 30 nap, illetve tagállamba

történõ feladásnál több, mint az érintett 4 hónap napjainak száma)

IV.1. Feladott mennyiség:

IV.2. Adóalap (IV.1.):

IV.3. Adófizetési kötelezettség keletkezésének tárgyhónapja:

A mennyiséget az adómérték alapjául szolgáló mennyiségi egységben kell megadni.”

18. melléklet a 44/2009. (XII. 29.) PM rendelethez

Hatályát veszti a JötR. 40. számú melléklete I. pontjának 8. és 9. alpontja.

19. melléklet a .44/2009. (XII. 29.) PM rendelethez

Hatályát veszti a JötR. 41. számú melléklete I. pontjának 7–10. alpontja és II. pontjának 4. alpontja.
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20. melléklet a 44/2009. (XII. 29.) PM rendelethez

„44. számú melléklet a 8/2004. (III. 10.) PM rendelethez

Jegyzõkönyv

csõvezetéken szállított ásványolajtermék átadásáról-átvételérõl
1. Az átadó/feladó adatai

1.1. Neve:

1.2. Adószáma:

1.3. Engedélyszáma:

2. Az átvevõ és a címzett adatai

2.1. Neve:

2.2. Adószáma:

2.3. Engedélyszáma:

2.4. Termék tulajdonosa:

3. Termék adatok:

3.1. Ásványolajtermék megnevezése:

3.2. Vámtarifaszám:

3.3. A mérés indításának idõpontja (éééé.hh.nn óó:pp):

3.4. A mérõmûszer állása induláskor (liter/15 oC):*

3.5. A mérés befejezésének idõpontja (éééé.hh.nn óó:pp):

3.6. A mérõmûszer állása befejezéskor (liter/15 oC): *

3.7. Ásványolajtermék átlaghõmérséklete a csõben (oC): **

3.8. Ásványolajtermék átlagsûrûsége 15 oC-on (kg/m3): **

3.9. Átadott-átvett ásványolajtermék tömege (kg):

3.10. Átadott-átvett ásványolajtermék térfogata 15 oC-on (liter): **

3.11. Átadott-átvett ásványolajtermék térfogata (liter): **

4. Záró rész:

4.1. Jegyzõkönyv kelte:

4.2. Átadó és az átvevõ neve/aláírása:

4.3. Vámhatóság megnevezése:

4.4. Vámhatósági bejegyzés:

* A Jöt. 52. § (1) bekezdés f) pontja szerinti cseppfolyósított szénhidrogének esetében kg-ban kell megadni.

** A Jöt. 52. § (1) bekezdés f) pontja szerinti cseppfolyósított szénhidrogének esetében nem kell kitölteni. ”

21. melléklet a 44/2009. (XII. 29.) PM rendelethez

„45. számú melléklet a 8/2004. (III. 10.) PM rendelethez

A Jöt. 13. § (1) bekezdés g) pontja szerinti az adómegállapítási és adófizetési kötelezettség alóli

végleges mentesüléshez elõírt bizonylat adattartalma

1. Bizonylat sorszáma:

2. Hajó neve, lajstromozási jele:

3. Hajó üzemeltetõjének neve, adószáma, székhelye, képviseletre jogosult neve:

4. Gázolaj hajóba töltésének idõpontja:

5. Betöltött gázolaj vámtarifaszáma, mennyiség:

6. Adóraktár-engedélyes neve, jövedéki száma:

7. Adóraktár címe, jövedéki száma:

8. A hajó üzemeltetõjének (képviseletre jogosultjának) aláírása és bélyegzõlenyomata:”
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22. melléklet a 44/2009. (XII. 29.) PM rendelethez

A JötR. 47. számú melléklete 2. pontjának 2.2. alpontjában a „, mûködési/jövedéki engedély száma” szövegrész

hatályát veszti.

23. melléklet a 44/2009. (XII. 29.) PM rendelethez

„48. számú melléklet a 8/2004. (III. 10.) PM rendelethez

Különleges bélyegzõ

1. A tagállam címere vagy más, a tagállamot jellemzõ jel vagy betû

2. Illetékes pénzügyi hatóság

3. Feladó

4. Az engedély száma és dátuma”
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 176/2009. (XII. 29.) KE határozata
államtitkár megbízatásának megszûnésérõl és államtitkár kinevezésérõl

A miniszterelnök elõterjesztésére, a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok

jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény (Ksztv.) 48. § (2) bekezdése alapján megállapítom, hogy Szigetvári Viktor,

a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára e megbízatása 2009. december 31-én megszûnik, egyúttal a Ksztv. 46. §

(2) bekezdése alapján Hegedüs Dórát 2010. január 1-jei hatállyal a Miniszterelnöki Hivatal államtitkárává kinevezem.

Budapest, 2009. december 18.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/04954/2009.

A Kormány 1228/2009. (XII. 29.) Korm. határozata
a terrorfelderítés mûveleti koordinációjáról és a Terrorellenes Koordinációs Bizottság
létrehozásáról szóló 2239/2005. (X. 28.) Korm. határozat módosításáról

1. A terrorfelderítés mûveleti koordinációjáról és a Terrorellenes Koordinációs Bizottság létrehozásáról szóló 2239/2005.

(X. 28.) Korm. határozat (a továbbiakban: H.) 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. A TKB feladata a nemzetbiztonsági szolgálatok és a rendvédelmi szervek által mûveleti, valamint partnerszolgálati

együttmûködés keretében szerzett, a terrorizmusra és terrorcselekményekre – ideértve az Alkotmányban rögzített

jogállami berendezkedést, annak alapintézményeit és alapértékeit támadó és veszélyeztetõ hazai és külföldi

tevékenységet – vonatkozó információk cseréje, összegzése, értékelése, illetve válsághelyzetben a felderítõ, mûveleti

intézkedések összehangolása és a szükségesnek ítélt hatósági intézkedések kezdeményezése.”

2. A H. 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. A TKB a Nemzetbiztonsági Hivatal (a továbbiakban: NBH) logisztikai bázisán (annak infrastruktúrájával és személyi

állományával), az NBH fõigazgató-helyettesének elnökletével (a továbbiakban: elnök) mûködik. A TKB állandó tagjai:

a Nemzetbiztonsági Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Katonai Biztonsági Hivatal,

a Katonai Felderítõ Hivatal, az Országos Rendõr-fõkapitányság, a Vám- és Pénzügyõrség, a Szervezett Bûnözés Elleni

Koordinációs Központ, valamint a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal képviselõi. Szükség esetén – eseti

jelleggel – a TKB elnöke meghívottakkal bõvítheti a résztvevõk körét.”
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3. A H. 8. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„8. A TKB mûködési rendjét maga alakítja ki. A TKB ülésére az állandó tagok napirend felvételét kezdeményezhetik.

A napirendre vonatkozó javaslatot az elnökhöz írásban, indokolással ellátva kell benyújtani.”

4. Ez a határozat a közzétételét követõ 8. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1229/2009. (XII. 29.) Korm. határozata
a Tiszavasvári Város Önkormányzat tulajdonában lévõ hulladéklerakó telep környezeti
kármentesítésérõl

A privatizációs szerzõdés során az ICN Alkaloida Magyarország Rt. tulajdonából a Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonába

került „Hulladéklerakó telep” környezetvédelmi kármentesítés üzemeltetésének további megvalósítása érdekében a Kormány

egyetért azzal, hogy:

1. A Tiszavasvári Város Önkormányzat tulajdonába került volt ICN Alkaloida Magyarország Rt. hulladéklerakó telep

környezeti kármentesítés üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges költségek 2010. évi fedezete az

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 39. §-ának megfelelõen oly módon kerül biztosításra, hogy a Magyar

Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvény XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek

és kiadások fejezet 2. cím, 3. alcím, 5. Az állam tulajdonosi felelõsségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok

finanszírozása jogcím-csoporton szereplõ kiadási elõirányzatról 62,5 millió forint átcsoportosításra kerül a XVI. fejezet

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása 10/2/39.

fejezeti kezelésû jogcímcsoport elõirányzatára.

Felelõs: pénzügyminiszter

Határidõ: 2010. január 31.

2. A 2010. évben a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium az 1. pont szerint átcsoportosított összeg erejéig

finanszírozza és koordinálja az Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. és a Tiszavasvári Városi Önkormányzat bevonásával

a volt ICN Alkaloida Magyarország Rt. Hulladéklerakó telep környezeti kármentesítésének üzemeltetési feladatait.

Felelõs: környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Határidõ: 2010. december 31.

3. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, a Pénzügyminisztérium, az Önkormányzati Minisztérium – Tiszavasvári

Város Önkormányzatának bevonásával – elõterjesztést készít a Kormány részére, amelyben javaslatot tesz

a tiszavasvári volt ICN Alkaloida Magyarország Rt. Hulladéklerakó telep kármentesítésének végleges megoldására.

Felelõs: környezetvédelmi és vízügyi miniszter

pénzügyminiszter

önkormányzati miniszter

Határidõ: 2010. március 1.

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

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 115/2009. (XII. 29.) ME határozata
szakállamtitkár felmentésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi

LVII. törvény 60. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva

Papp Imrét,

az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium szakállamtitkárát e tisztségébõl

– 2009. december 31-i hatállyal –

felmentem.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 116/2009. (XII. 29.) ME határozata
szakállamtitkár megbízatásának megszûnésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi

LVII. törvény 58. § b) pontja, valamint 59. §-ának (1)–(2) bekezdése alapján megállapítom, hogy

Csák Ferencnek, az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakállamtitkárának e megbízatása

2010. január 31-i hatállyal – lemondásával –

megszûnik.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 117/2009. (XII. 29.) ME határozata
szakállamtitkár kinevezésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi

LVII. törvény 57. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva

Papp Gábort

az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium szakállamtitkárává

– 2010. január 4-i hatállyal –

kinevezem.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Miniszterelnöki Hivatal

szerkeszti.

A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Petrétei József, a szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba.

A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.

A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a

http://kozlony.magyarorszag.hu honlapon érhetõ el. Felelõs kiadó: dr. Tordai Csaba.

A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.




