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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

Az egészségügyi miniszter 2/2010. (I. 26.) EüM rendelete
az egészségügyi kártevõirtó tevékenységrõl és az egészségügyi kártevõirtó tevékenység
engedélyezésének részletes szabályairól

A kémiai biztonságról  szóló 2000. évi XXV. törvény 34.  § (4) bekezdés a) pont ac) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § a) pontjában meghatározott
feladatkörben eljárva a következõket rendelem el:

1.  § (1) A kémiai biztonságról  szóló 2000. évi XXV. törvény (a továb biak ban: Kbtv.) 33/A.  §-a alkalmazásában engedélyköteles
egészségügyi kártevõirtó tevékenység
a) az egészségügyi gázmesteri szakképzettséggel végezhetõ

aa) a biocid termékek elõállításának és forgalomba hozatalának feltételeirõl  szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–
FVM–KvVM együttes rendelet (a továb biak ban: R1.) 8. számú mellékletének 2. pontjában meghatározott
I. forgalmazási kategóriába tartozó irtószerek beszerzése, szállítása és tárolása, valamint a fertõzõ
betegségek és a járványok megelõzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl  szóló 18/1998.
(VI. 3.) NM rendelet (a továb biak ban: R2.) 36.  § (2) bekezdésében felsorolt kártevõk – szolgáltatásnyújtás
keretében történõ – irtására történõ felhasználása,

ab) az R1. 8. számú mellékletének 2. pontjában meghatározott II. forgalmazási kategóriába tartozó irtószerek
beszerzése, felhasználása az R1.-ben meghatározottak szerint,

ac) lakott területet érintõ szervezett egészségügyi kártevõirtás szakmai irányítása,
ad) a növényvédelmi tevékenységrõl  szóló 5/2001. (I. 16.) FVM rendelet 16.  § (5) bekezdése szerinti növényvédõ 

(gázosító) szerek beszerzése, szállítása és tárolása, valamint 30.  § (2) bekezdése alapján növényvédõ szerrel
történõ gázosítás végrehajtása,

ae) etilén-oxid gáz felhasználása (a gázpatronos asztali sterilizátorok üzemeltetésének kivételével),
b) az a) pontban foglaltakon kívüli, egészségügyi gázmesteri képesítéshez nem kötött, az R2.-ben meghatározott

egészségügyi kártevõk foglalkozásszerû irtására irányuló egyéb egészségügyi kártevõirtási tevékenység.
(2) Az egészségügyi kártevõirtó tevékenység végzésére jogosító engedélyt (a továb biak ban: engedély) az Állami

Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak az egészségügyi kártevõirtó tevékenységet végzõ egyéni vállalkozó
lakóhelye,  illetve társas vállalkozás esetén a társaság székhelye szerint ille té kes kistérségi vagy fõvárosi kerületi
intézete (a továb biak ban: Intézet) adja ki.

(3) Az engedélyt az Intézet – a 2.  §-ban foglaltakra figyelemmel – annak az egészségügyi kártevõirtó tevékenységet
szolgáltatási tevékenység keretében végezni kívánó egyéni vállalkozónak vagy társas vállalkozásnak (a továb biak ban
együtt: egészségügyi kártevõirtó szolgáltató) adja ki, aki, vagy amelynek személyesen közremûködõ tagja vagy
munkavállalója (a továb biak ban együtt: foglalkoztatott személy) az Országos Képzési Jegyzék szerinti
a) egészségügyi gázmester (kártevõirtó) szakképesítéssel (1995. évi OKJ-szám: 60 5 5353 14 9 0 04, 2003. évi

OKJ-szám: 51 5002 01,  illetve 2008. évi OKJ-szám: 31 853 02 0001 52 01, vagy a fentiekkel egyenértékû, az ÁNTSZ
Fõvárosi Intézete vagy jogelõdje által kiadott egészségügyi gázmesteri oklevél), vagy

b) egészségügyi kártevõirtó szakmunkás szakképesítéssel (2003. évi OKJ-szám: 31 5002 04,  illetve 2008. évi
OKJ-szám: 31 853 02 0010 3102) vagy egészségõr-fertõtlenítõ szakképesítéssel (1995. évi OKJ-szám:
60 2 3249 14 9 0 03, 2003. évi OKJ-szám: 33 5002 02, 2008. évi OKJ-szám: 31 853 02 0010 31 01)

rendelkezik.
(4) Az egészségügyi kártevõirtó szolgáltató a (3) bekezdés szerinti személyi feltételnek – részben vagy egészben – olyan,

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ foglalkoztatott személy alkalmazásával is eleget tehet, akinek
szakmai gyakorlatát az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továb biak ban: EEKH) az egészségügyi
miniszter által szabályozott, mérgezõ termékek felhasználását igénylõ szakmai tevékenységek szakmai gyakorlaton
alapuló elismerésérõl  szóló külön jogszabályban foglaltak szerint elismerte.
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(5) Az egészségügyi kártevõirtó szolgáltató nevében a foglalkoztatott személy csak a szakképesítésének megfelelõ
tevékenységet végezheti.

2.  § (1) Az 1.  § (3) bekezdés b) pontja és az 1.  § (4) bekezdése szerinti személyi feltételek függvényében az engedély az 1.  §
(1) bekezdése szerinti valamely résztevékenységre kiterjedõ szolgáltatás nyújtására is kiadható, azzal, hogy a kizárólag
az 1.  § (3) bekezdés b) pontja szerinti szakképzettségû személyt foglalkoztató egészségügyi kártevõirtó szolgáltató
csak az 1.  § (1) bekezdés b) pontja szerinti tevékenységre kaphat engedélyt.

(2) Az 1.  § (1) bekezdése szerinti valamennyi tevékenységre jogosító engedély csak abban az esetben adható ki,
ha az egészségügyi kártevõirtó szolgáltatónál az 1.  § (3) bekezdés a) pontja szerinti, vagy – az 1.  § (4) bekezdése szerinti
személy foglalkoztatása esetén – valamennyi résztevékenység végzésére jogosult foglalkoztatott személy
alkalmazása biztosított.

3.  § (1) Az engedély iránti kérelem tartalmazza
a) az 1.  § (1) bekezdése szerinti tevékenységet személyesen végzõ foglalkoztatott személy

aa) nevét és születési idejét, valamint
ab) 1.  § (3) bekezdése szerinti szakképzettségét igazoló oklevele, bizonyítványa számát, kiállítója

megnevezését, vagy – az 1.  § (4) bekezdése szerinti, elismert szakmai gyakorlattal rendelkezõ
foglalkoztatott személy esetén – szakmai gyakorlata elismerésérõl  szóló határozat számát, kiállításának
idõpontját,

b) az egészségügyi kártevõirtó szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy az engedély kiadása esetén az 1.  § (1) bekezdése
szerinti tevékenységet – csak személyesen – az a) pont szerinti foglalkoztatott személy végzi.

(2) Az engedély abban az esetben adható ki, ha a kérelmezõ egészségügyi kártevõirtó szolgáltatónál a tevékenység
céljára szolgáló valamennyi telephelye tekintetében biztosítottak az R1. 8. számú melléklete szerinti – különösen
az irtószerek szállítására, tárolására és felhasználására irányadó – elõ írások betartásának feltételei.

(3) Az Intézet az 1.  § (4) bekezdése szerinti szakmai gyakorlat elismerésének ténye és tartalma elõ ze tes ellenõrzése
érdekében az engedély kiadását megelõzõen az EEKH-t megkeresi.

(4) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak változásáról az egészségügyi kártevõirtó szolgáltató az Intézetet
5 munkanapon belül írásban tájékoztatja.

(5) Ha az engedélyes egészségügyi kártevõirtó szolgáltató tekintetében az 1.  § (3) bekezdése szerinti személyi feltételek
az engedély kiadását köve tõen bekövetkezett okból már nem, vagy csak részben állnak fenn, a szolgáltató a változás
bekövetkezésétõl egészségügyi kártevõirtó szolgáltatást csak a ténylegesen foglalkoztatott személyek szakmai
kompetenciájának megfelelõ résztevékenységek körében nyújthat, vagy – foglalkoztatott személy hiányában –
egészségügyi kártevõirtó szolgáltatást nem nyújthat.

(6) Az Intézet a (4) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétõl számított 10 munkanapon belül az engedélyt módosítja
vagy visszavonja.

4.  § Az egészségügyi kártevõirtó tevékenységre vonatkozó jogszabályok,  illetve az engedélyben foglaltak betartásának
hatósági ellenõrzését az Intézet végzi, kivéve, ha az ellenõrzés – a Honvédelmi Minisztérium,  illetve a Magyar
Honvédség intézményeiben, katonai szervezeteiben – a Magyar Honvédség Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálata
hatáskörébe tartozik.

5.  § Az általa kiadott engedéllyel rendelkezõ egészségügyi kártevõirtó szolgáltatókról az Intézet által vezetett nyilvántartás 
tartalmazza
a) az engedélyesek nevét és lakcímét vagy székhelyének, telephelyének címét,
b) az engedélyes nevében eljáró foglalkoztatott személy nevét és születési idejét,
c) az engedélyes által végezhetõ, az 1.  § (1) bekezdése szerinti tevékenységeket,  illetve az engedély alapján nem

végezhetõ résztevékenységet.

6.  § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) Az e rendelet hatálybalépésekor egészségügyi kártevõirtó tevékenységet végzõ vállalkozások e tevékenységüket

a rendelet hatálybalépését köve tõen az engedély kiadásáig vagy a kérelem jogerõs elutasításáig folytathatják, azzal,
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hogy az engedélyt 2010. április 1-jéig kérelmezhetik. A 2010. április 1-jéig engedélyt nem kérelmezõ vállalkozás ettõl
az idõponttól egészségügyi kártevõirtó tevékenységet nem végezhet.

(3) Ez a rendelet a belsõ piaci szolgáltatásokról  szóló, 2006. december 27-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 9. és 10. cikkének  való megfelelést szolgálja.

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter

Az egészségügyi miniszter 3/2010. (I. 26.) EüM rendelete
az ápolói tevékenység kompetenciáiról

Az egészségügyrõl  szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2) bekezdés g) pont gh) alpontjában foglalt felhatalmazás alapján,
az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  §-ának a) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1.  § A szakmai követelmények kiadásáról  szóló 14/1994. (IX. 15.) NM rendelet és az egészségügyi miniszter hatáskörébe
tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról  szóló 32/2008. (VIII. 14.) EüM rendelet alapján
ápoló szakképesítést, az 1995. december 7-e elõtt felnõtt szakápoló szakképesítést, valamint az 1975. március 1-jét
megelõzõen hatályos jogszabályok alapján általános betegápoló szakképesítést szerzett személyek (a továb biak ban
együtt: ápoló) – a külön jogszabályban meghatározott otthoni szakápolás és alapellátás keretében végzett
tevékenységek kivételével – a mellékletben meghatározott, szakképesítésen alapuló kompetenciák alapján végzik
a tevékenységüket.

2.  § (1) Az ápoló egészségügyi tevékenységét a mellékletben meghatározott kompetenciák vonatkozásában
a) egyéni döntése alapján önállóan vagy
b) az adott beteg ellátásában közremûködõ orvos utasítására

ba) önállóan vagy
bb) az orvossal együttmûködve

végzi.
(2) Az orvossal együttmûködve végzett tevékenység során az ápoló jelen van az orvosi tevékenység végzésekor,

de a tevékenységet nem õ végzi, csak asszisztál.
(3) Az ápoló a különbözõ típusú betegápolási szolgáltatásokra vonatkozó protokollokban, irányelvekben foglaltakon

túlmenõen vagy azok hiányában a betegellátási szükséglethez igazodó tevékenysége során
a) a gyakorlat során szerzett további ismereteinek, készségeinek és képességének,
b) az ellátandó beteg,  illetve betegcsoport által igényelt ápolás,  illetve gondozás eszköz és humánerõforrás

igényének,
c) a tevékenység összetettségének és gyakoriságának,
d) az adott beteg (betegek) és az ápolószemélyzet egymástól  való fizikai távolságának és
e) a betegbiztonság követelményeinek
meg fele lõen jár el.

3.  § (1) Az ápoló által a mellékletben meghatározott kompetenciák alapján végzett tevékenységek, beavatkozások,
mûveletek magukba foglalják az elõkészítést, az utómunkálatokat, az ellenõrzést, a megfigyelést és az értékelést.

(2) Az ápolás megfelelõségének biztosítása érdekében az ápoló – szervezeti szinten – a protokollokkal és a szükséges
berendezések használatával kapcsolatos ismeretek szinten tartása érdekében legalább évente egy alkalommal helyi
konzultáción vesz részt, melynek biztosítása az ápolási igazgató feladata.
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4.  § (1) Az ápolási tervben rögzített ápolói beavatkozásokon, mûveleteken, tevékenységeken túl az ápoló az orvosi kezelési
terv alapján, kezelõorvosi utasításra végzi tevékenységét, mely utasítás történhet:
a) írásban

aa) orvos által a beteg dokumentációjában rögzítve,
ab) az ápoló által az ápolási dokumentációban rögzítve, vagy

b) szóban.
(2) Az (1) bekezdés aa) alpontjában meghatározott utasítás abban az esetben szakszerû és végrehajtandó, ha pontos

tartalma olvasható és az orvos azt aláírásával, pecsétjével igazolta.
(3) Az (1) bekezdés ab) alpontjában meghatározott utasítás abban az esetben szakszerû és végrehajtandó, ha az elrendelõ 

orvos aláírásával és pecsétjével igazolta.
(4) Szóbeli utasítás csak abban az esetben adható, ha nincs mód az ápoló írásban történõ utasítására és a késlekedés

a beteg állapotának romlásához vezethet. Az így elrendelt tevékenységeket az ápolási dokumentációban
haladéktalanul rögzíteni, és mihelyt lehetõség nyílik rá, a kezelõorvossal igazoltatni kell.

5.  § (1) Az ápoló az egészségügyrõl  szóló 1997. évi CLIV. törvény 13.  §-a és 98.  § (2) bekezdés e) pontja alapján végzett
tájékoztatási, oktatási és tanácsadási tevékenysége keretében tájékoztatást ad mindazon kérdésekben, melyek
az általa, egyéni döntése alapján önállóan végzett ápolási, gondozási tevékenységekkel vannak összefüggésben, így
különösen azokról a megfigyelésekrõl, melyekre ápolási diagnózist állít vagy állított fel, és azokról a beteggel
kapcsolatos tapasztalatokról, melyeket az ellátás során saját maga észlelt, kivéve annak klinikumát. Az ápoló
tájékoztatja továbbá a beteget és hozzátartozóját az általa elvégzett tevékenységek tényérõl, megtörténtérõl.

(2) Az ápoló az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen az általa végzett tevékenységekrõl beszámol mindazon
személyeknek, akik felelõsek a beteg ápolásáért, gondozásáért, kezelésért, vagy részt vesznek abban.

6.  § E rendelet a kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba.

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter
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Melléklet a 3/2010. (I. 26.) EüM rendelethez

ÁPOLÓI FÕ TEVÉKENYSÉGEK FELELÕSSÉGI SZINTENKÉNT CSOPORTOSÍTVA

BETEG ÁLLAPOTÁNAK FELMÉRÉSE/DIAGNOSZTIKA TERÁPIA

ÁPOLÓ EGYÉNI DÖNTÉSE ALAPJÁN ORVOSI UTASÍTÁSRA ÁPOLÓ EGYÉNI DÖNTÉSE ALAPJÁN ORVOS DÖNTÉSÉN ALAPULÓ CSELEKVÉS ORVOSI UTASÍTÁSRA

ÖNÁLLÓAN ÖNÁLLÓAN ORVOSSAL EGYÜTTMÛKÖDVE ÖNÁLLÓAN ÖNÁLLÓAN ORVOSSAL EGYÜTTMÛKÖDVE

1. Ápolási anamnézis felvétele
2. Ápolási szükséglet felmérése
3. Ápolási diagnózisok megállapítása
4. Ápolási terv készítése
5. Ápolási összefoglaló készítése
6. Betegmegfigyelés (viselkedés,
tudatállapot, beszéd, alvás, fájdalom)
7. Életjelek (pulzus, vérnyomás, légzés,
hõmérséklet) megfigyelése, mérése fizikai
és /vagy elektronikus úton
8. Állapotváltozások, testváladékok
észlelése, regisztrálása
9. Állapotfelmérõ skálák alkalmazása

I. Mintavételek vizsgálatokhoz és/vagy
tenyésztéshez:
A) Vérminta vételezése:
1. Kapillárisból
2. Vénából (közvetlen punkció)
3. Vénás kanülön keresztül (centrális is)
4. Artériás kanülön keresztül
B) Egyéb mintavétel:
1. Bõr felületrõl
2. Szembõl
3. Orrból
4. Garatból
5. Torokból
6. Köpetbõl
7. Hüvelybõl (Lochia is)
8. Sebbõl
9. Székletbõl
10. Vizeletbõl (állandó katéterbõl is)
II. Gyorstesztek alkalmazása
III. Elõírás/Protokoll szerinti elõkészítés
vizsgáló eljárásokhoz (például rtg., UH,
endoszkóp, cisztoszkóp, izotóp, CT, PET,
MRI, EMG, biopsia, Doppler, PKG, terheléses
EKG, angiográfia stb.)

Asszisztálás különbözõ beavatkozásoknál:
1. Punkciók
2. Biopsziák

1. Elsõsegélynyújtás ideértve a BLS-t is
2. Ápolási terv végrehajtása,
az eredmények értékelése
3. Segítségnyújtás a mindennapi
életvitelben (testápolás, táplálkozás,
kiválasztás, mozgás, pihenés,
helyzetváltoztatás)
4. Nyomási fekély kialakulásának
megelõzése
5. Betegoktatás
6. Pozicionálás
7. Nem gyógyszeres fájdalomcsillapító
eljárások alkalmazása
8. Légúti váladék eltávolítása orrból,
garatból
9. Sztómazsákok ûrítése, cseréje
10. Drének és a drén környékének kezelése, 
gondozása
11. Mûtéti elõkészítések, utókezelések
12. Halottellátás

1. Enterális táplálék megrendelése
2. Ventillációt, oxigenizációt elõsegítõ
tevékenységek (oxigén terápia különbözõ
formái)
3. Gyógyszerelés
a) Enterális
b) Intramuszkuláris
c) Szubkután
d) Intradermális
e) Dermális
f) Rektális
g) Hüvelyi
h) Nyálkahártyán keresztül
4. Infúziós és/vagy gyógyszeradagoló
pumpák üzemeltetése, felügyelete
5. Seb- és bõrkezelés
a) Centrális és perifériás érkanül behatolási
helyének ellátása, gondozása
b) Hemodializáló shunt, graft és fisztula
ellátása
c) Sebellátás
d) Seböblítés, sebtisztítás
e) Kötések alkalmazása, száraz, steril
kötéscsere
f) Nedves kötések cseréje
g) Gipszkötés ellátása
h) Kádfürdõ
i) Jegelés, borogatás
j) Speciális szájhigiénia biztosítása
k) Sugárterápia utáni bõrápolás
l) Ülõfürdõ alkalmazása
m) Nyomási fekély ellátása
n) Lábszárfekély ellátása
6. Elvezetési eszközök
a) Nasogastrikus szonda levezetése
b) Enterális tápláló szondák, tubusok
kezelése, gondozása
c) Nõbeteg katéterezése, katéter
gondozása, eltávolítása
d) Dializáló kanül gondozása
e) Szélcsõ alkalmazása
f) Beöntés
g) Kolosztomairrigálás
h) Tracheosztomás nyílás és környékének
gondozása
i) Trachea kanül tisztítása
j) Légúti váladék eltávolítása trachekanülön 
keresztül
k) Hólyagkatéter gondozása, eltávolítása,
férfi beteg esetén
l) Szem, fül kimosása
m) Sangstaken Blakemore szonda
gondozása, eltávolítása
7. Betegelbocsátás tervezése

Asszisztálás különbözõ beavatkozásoknál:
1. Perifériás vénabiztosítás (kanüllel)
2. Intravénás gyógyszerbevitel
3. Infúziós (keverék infúzió is) terápia
kivitelezése
4. Parenterális táplálás kivitelezése
5. Vérkészítmények transzfúziója
6. Férfi beteg katéterezése
7. Gégekanül cseréje
8. Gyomormosás
9. Egyéb invazív beavatkozások (például
Thoracocentézis, Paracentézis,
Arthrocentézis stb.)
10. Sengstaken Blakemore szonda
levezetése
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KIEGÉSZÍTÉS A TÁBLÁZATHOZ

A táblázatban meghatározott tevékenységek résztevékenységei

A Terápia cím alatt, az orvosi utasításra, orvossal együttmûködve végzett tevékenység oszlopának 1. pontjához
Perifériás vénabiztosítás (kanüllel)
Definíció: perifériás vénás beviteli hely biztosítása az elõírt gyógyszerek és/vagy véralkotók, tápanyagok érpályába
juttatásához.
a) Optimális beviteli hely kiválasztás (szempontjai): nem domináns kézen, nem könyökhajlatban, lehetõleg nem alsó 

végtagon, nem ízület felett
b) Optimális folyadékáramlást biztosító kanül biztosítása
c) Kanül behelyezés, rögzítés
d) Nem várt esemény felismerése, elhárítása a behelyezés során (extravasatio, értévesztés)
e) Perifériás véna kanül átjárhatóságának biztosítása és/vagy lezárása
f) Vénás kapcsolat környék ellenõrzése (ideértve a beszúrási pontot is)

A Terápia cím alatt, az orvosi utasítására, orvossal együttmûködve végzett tevékenység oszlopának 2. pontjához
Intravénás gyógyszerbevitel
a) Gyógyszerbeadás szabályainak betartása
b) Optimális beviteli hely kiválasztása
c) Tû vagy perifériás kanül behelyezése, rögzítése
d) Hatóanyag érpályába juttatása
e) Nem várt esemény felismerése, elhárítása (extravasatio, értévesztés). A gyógyszer mellékhatások szanálása orvosi

kompetencia
f) Perifériás vénás beviteli hely átjárhatóságának biztosítása/lezárása/megszüntetése

A Terápia cím alatt, az orvosi utasításra, orvossal együttmûködve végzett tevékenység oszlopának 3. pontjához
Infúziós terápia kivitelezése
Definíció: a perifériás véna kanül és az infúziós szerelék közötti összeköttetés létrehozása.
a) Infúziós oldatot elõkészít, keverék infúziót elkészít protokoll szerint
b) Beadás sebességének meghatározása
c) Infúziós oldat érpályába juttatása
d) Esetleges csere végrehajtása (palack, fecskendõ)
e) Nem várt esemény felismerése, elhárítása (inkompatibilitás, extravasatio és keringésre gyakorolt hatás)
f) Perifériás véna kanül további átjárhatóságának biztosítása, zárása vagy perifériás beviteli hely megszüntetése
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 3/2010. (I. 26.) FVM rendelete
a szõlõfeldolgozás és a borkészítés során keletkezõ melléktermékek kivonására vonatkozó
kötelezettségrõl  szóló 123/2008. (IX. 16.) FVM rendelet módosításáról

A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról  szóló 2004. évi XVIII. törvény 57.  § (1) bekezdésének f) pontjában, valamint
a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (3) bekezdés a) pontjában, továbbá  (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1.  § A szõlõfeldolgozás és a borkészítés során keletkezõ melléktermékek kivonására vonatkozó kötelezettségrõl  szóló
123/2008. (IX. 16.) FVM rendelet (a továb biak ban: R.) 3.  § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Ha a kötelezett a bor kezelésénél kékderítést alkalmazott, a keletkezett kékderítési alj kezelésérõl a veszélyes
hulladékra vonatkozó szabályok szerint köteles gondoskodni.”

2.  § Az R. 5.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A borászati melléktermékek ellenõrzés melletti kivonását a kivonás tényleges megkezdése elõtt legalább 72 órával 
írásban be kell jelenteni a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervének.”

3.  § Az R. 7.  § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) A szõlõtörköly és a borseprõ kivonásával kapcsolatban keletkezett összes bizonylatot és a kivonáshoz szükséges
hatósági engedélyeket a kötelezettnek a kötelezettség teljesítését követõ ötödik naptári év végéig meg kell õriznie.
(3) Az agrárpolitikáért felelõs miniszter (a továb biak ban: miniszter) minden év április 5-ig tájékoztatja az MVH-t
a szõlõfeldolgozás és a borkészítés során keletkezõ melléktermékek támogatással történõ lepárlásának feltételeirõl
 szóló 13/2009. (II. 27.) FVM rendelet 5.  § (2) bekezdése szerinti, az adott borpiaci évben támogatható maximális
alkoholmennyiségrõl.”

4.  § Az R. 8.  § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) Aki a borászati melléktermék kivonási kötelezettségének nem tett eleget, az a következõ borpiaci évben nem
részesülhet a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre
vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl („az egységes közös piacszervezésrõl  szóló rendelet”)  szóló, 2007. október 22-i
1234/2007/EK tanácsi rendelet (a továb biak ban: 1234/2007/EK tanácsi rendelet) 103o–103p., valamint
103r–103y. cikkében meghatározott támogatásokból.
(3) Amennyiben borászati hatóság vagy a vámhatóság az ellenõrzése során megállapítja, hogy a kötelezett nem
teljesíti a borászati melléktermékek kivonására vonatkozó kötelezettségét, az ellenõrzésrõl készült jegyzõkönyvet
10 munkanapon belül megküldi az MVH részére. Az MVH a jegyzõkönyv alapján a kötelezettet kizárja a következõ
borpiaci év vonatkozásában a (2) bekezdésben meghatározott támogatásokból. Az MVH a határozatot közli
a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Borminõsítési Igazgatóságával (a továb biak ban: borászati hatóság)
is.”

5.  § (1) Az R. 9.  § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az MVH a borászati melléktermékek kivonására és lepárlására vonatkozó kötelezettségek teljesítésének ellenõrzéséhez
kapcsolódó hatósági feladatok tekintetében]
„a) részvételi felhívást tesz közzé a 1234/2007/EK tanácsi rendelet 103v. cikkében szabályozott lepárlási mûveleteket
végzõ, borászati melléktermékek lepárlásában részt vevõ üzemek és begyûjtõhelyeik jóváhagyásához,”

(2) Az R. 9.  § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az MVH a borászati melléktermékek kivonására és lepárlására vonatkozó kötelezettségek teljesítésének ellenõrzéséhez
kapcsolódó hatósági feladatok tekintetében]
„f) a Vám és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (a továb biak ban: VPOP) részére megküldi a jóváhagyott
lepárlóüzemek és begyûjtõhelyeik listáját a jóváhagyástól számított 10 munkanapon belül,”
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(3) Az R. 9.  § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A borászati hatóság a borászati melléktermékek kivonására és lepárlására vonatkozó kötelezettségek teljesítésének
ellenõrzéséhez kapcsolódó hatósági feladatok tekintetében]
„f) az a) és e) pontokban meghatározott ellenõrzéseket követõ 10 munkanapon belül az ellenõrzésrõl készült
jegyzõkönyv vagy hivatalos feljegyzés másolatát megküldi az MVH részére,”

(4) Az R. 9.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, valamint a § a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A vámhatóság a borászati melléktermékek kivonására és lepárlására vonatkozó kötelezettségek teljesítésének
ellenõrzéséhez kapcsolódó hatósági feladatok tekintetében
a) ellenõrzi az MVH által jóváhagyott lepárlóüzemek és begyûjtõhelyek mûködését,
b) a jóváhagyott lepárlóüzemek és begyûjtõhelyek ellenõrzése során a feltárt jogszabálysértésrõl az ellenõrzéstõl
számított 10 munkanapon belül tájékoztatja az MVH-t.
(4) A VPOP az MVH részére megküldi a Magyarországon bejegyzett székhelyû kereskedelmi szeszfõzdék, valamint
a mezõgazdasági eredetû termékek kereskedelmi célú lepárlását végzõ adóraktárak jegyzékét minden borpiaci évben
május 25-ig.”

6.  § Az R. 10.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A lepárlóüzem által a kötelezettnek fizetendõ beszállítási költségtérítésre vonatkozó összegeket – a 13.  §
(1) bekezdés szerinti lepárlóüzem tájékoztatása alapján – a miniszter hagyja jóvá a következõ borpiaci évre
vonatkozóan minden év július 30-ig. A miniszter a jóváhagyott összegekrõl tájékoztatja az MVH-t, amely a tájékoztatás
közlésétõl számított 10 munkanapon belül azt közleményben közzéteszi.”

7.  § (1) Az R. 11.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Amennyiben a borászati melléktermékek támogatott lepárlás céljából történõ leadásakor a kötelezett az átvevõ
lepárlóüzem által megállapítottakat vitatja, abban az esetben a kötelezett és az átvevõ lepárlóüzem együttes
jelenlétében ismételt vizsgálatokat kell végezni. Alkoholtartalom megállapítására vonatkozó analitikai vizsgálatok
vitatása esetében a kötelezett és az átvevõ lepárlóüzem együttes jelenlétében, közösen vett minták alapján a borászati 
hatóság a mintavételtõl számított 5 munkanapon belül végzi el az ismételt vizsgálatokat, és azok eredményét közli
a kötelezettel és a lepárlóüzemmel. Ez az eredmény a kötelezettre és az átvevõ lepárlóüzemre nézve is kötelezõ.”

(2) Az R. 11. § (5) bekezdésének bevezetõ szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A lepárlóüzem borpiaci évenként az átvételi elismervényekben szereplõ adatokról kötelezettenként tételes
kimutatást vezet, és azt adott borpiaci év június 5-éig az MVH részére megküldi. Az MVH központi szerve a kimutatás
elkészítéséhez szükséges formanyomtatványt rendszeresít és azt a honlapján közzéteszi. A formanyomtatványnak
tartalmaznia kell”

8.  § (1) Az R. 13.  § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A jóváhagyás iránt kérelmet benyújtó lepárlóüzem írásbeli nyilatkozatában vállalja, hogy:]
„e) biztosítja a borászati melléktermékbõl származó ipari célú nyers alkoholnak az üzemben keletkezett többi
alkoholfajtától történõ elkülönített tárolását,”

(2) Az R. 13.  § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A jóváhagyás iránt kérelmet benyújtó lepárlóüzem írásbeli nyilatkozatában vállalja, hogy:]
„g) a feltételekkel kapcsolatos bármely változást az eseménytõl számított 10 munkanapon belül bejelenti
az MVH-nak, és egyidejûleg csatolja a változást alátámasztó dokumentumokat,”

(3) Az R. 13.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, valamint a § a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A lepárlóüzem borpiaci évenként a feldolgozott borászati melléktermékekrõl kötelezettenként tételes kimutatást
vezet. A kimutatást – az MVH Központ által rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványon – az adott
borpiaci év júniusának 25. napjáig az MVH részére kell megküldeni.
(5) A (4) bekezdés szerinti formanyomtatvány tartalmazza a 11.  § (5) bekezdésében foglaltakon túl a borászati
melléktermék lepárlása során elõállított alkoholmennyiség hektoliterben kifejezett térfogatszázalékát.”

9.  § (1) Az R. 16.  § (1) bekezdésének bevezetõ szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A lepárlóüzem jóváhagyása iránti,  illetve a begyûjtõhely üzemeltetése iránti kérelmeket az MVH Piaci
Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához kell benyújtani. Az MVH központi szerve a kérelem
benyújtásához formanyomtatványt rendszeresít, amelyet honlapján tesz közzé. A kérelemnek tartalmaznia kell.”
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(2) Az R. 16.  § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A kérelemhez mellékelni kell a következõket:]
„b) egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány másolatát, vagy nyilvántartási számát,”

10.  § Az R. 17.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„17.  § Az MVH a jóváhagyási feltételeket teljesítõ lepárlóüzemek részére jóváhagyó határozatot hoz.”

11.  § Az R. 21.  § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet az alábbi közösségi rendelkezések végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:]
„a) a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre
vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl („az egységes közös piacszervezésrõl  szóló rendelet”)  szóló, 2007. október 22-i
1234/2007/EK tanácsi rendelet 103v. cikke,”

12.  § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatálybalépést követõ napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti

a) az R. 8.  § (1) bekezdése, a 9.  § (1) bekezdés d) pontja, a 9.  § (2) bekezdés b) pontja, a 9.  § (2) bekezdés g) pontjában
a „a 8.  § (1) bekezdésben foglaltakon túl” szövegrész, a 13.  § (1) bekezdés a) pontja, a 13.  § (3) bekezdés f) és
h) pontja, a 16.  §. (4) bekezdése, a 18.  §-a, valamint a 18.  §-t megelõzõ alcím, a 19.  § (1) bekezdésében az „Ezzel
egyidejûleg hatályát veszti” szövegrész, a 19.  § (1) bekezdés a) és b) pontja, a 19.  § (2) és (3) bekezdése, a 20.  §-a;

b) a szõlõfeldolgozás és a borkészítés során keletkezõ melléktermékek támogatással történõ lepárlásának
feltételeirõl  szóló 13/2009. (II. 27.) FVM rendelet 5.  § (3) bekezdése, 11.  § (1) bekezdés c) pontja, 12.  § (1) bekezdés
a) pontjában „az MVH a 123/2008. FVM rendelet 7.  § (3) bekezdése szerint benyújtott termelési jelentések,
valamint” szövegrész;

c) a borászati termékek alkoholtartalmának növelésére felhasznált sûrített szõlõmust és finomított
szõlõmust-sûrítmény után járó támogatás igénybevételének feltételeirõl  szóló 120/2008. (IX. 11.) FVM rendelet
11.  § (4) bekezdése;

d) a szeszesital-piac ellátását szolgáló újbor lepárlásához a 2009/2010. borpiaci évben nyújtott támogatás
feltételeirõl  szóló 135/2009. (X. 14.) FVM rendelet 8.  § (6) bekezdése.

(3) Az egyes erdészeti közcélú feladatok csekély összegû (de minimis) támogatásáról  szóló 109/2008. (VIII. 27.) FVM
rendelet hatályát veszti azzal, hogy a folyamatban lévõ ügyekben alkalmazni kell.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A honvédelmi miniszter 2/2010. (I. 26.) HM rendelete
a közhatalmi honvédelmi szervezetek kiegészítõ és kisegítõ tevékenységébõl származó bevételek,
valamint a terven felüli közhatalmi bevételek felhasználásáról

Az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 126.  §-ának (1)–(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
– a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 169/2006. (VIII. 28.) Korm. rendelet 1.  § a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – 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:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a honvédelemért felelõs miniszter közvetlen alárendeltségébe és közvetlen irányítása alá
tartozó közhatalmi költségvetési szervezetekre, a Magyar Honvédség katonai szervezeteire (a továb biak ban együtt:

6450 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 9. szám



honvédelmi szervezet), továbbá a 9. és 10.  § tekintetében a Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központra
(a továb biak ban: HM ÁEK).

2. § E rendelet elõ írásait kell alkalmazni
a) a honvédelmi szervezetek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól  szóló Korm.

rendelet (a továb biak ban: Korm. rendelet) 23. és 24.  §-ában meghatározott, a honvédelmi szervezet szervezeti és
mûködési szabályzatában (a továb biak ban: SZMSZ) rögzített rendszeresen végzett, valamint az SZMSZ-ében nem 
szereplõ, eseti jelleggel végzett kiegészítõ és kisegítõ tevékenységek bevételeinek felhasználására;

b) a terven felüli közhatalmi bevételek felhasználására.

Általános szabályok

3. § (1) A Korm. rendeletben meghatározott kiegészítõ és kisegítõ tevékenység
a) az önköltség-számítási szabályzat elkészítésének szabályairól  szóló HM utasítás és a Honvédelmi Minisztérium

fejezet (a továb biak ban: HM fejezet) egységes számviteli politikája VII. fejezetében meghatározottak szerint
összeállított önköltség-számítási szabályzatban kialakított árak alkalmazásával, és

b) a Polgári Törvénykönyvrõl  szóló tör vény (a továb biak ban: Ptk.) elõ írásai alapján kötött szerzõdés vagy a Korm.
rendelet 24.  § szerinti szolgáltatások esetében a honvédelmi szervezet parancsnokának (vezetõjének) írásos
parancsa (határozata) alapján végezhetõ.

(2) Nem kell önköltség-számítási szabályzatot készíteni az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól  szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8.  § (9) és (10) bekezdése szerint végzett
szolgáltatások esetében.

4. § (1) Honvédelmi szervezet rendszeresen végzett kiegészítõ és kisegítõ tevékenységet az SZMSZ-e alapján és
a gazdálkodási szabályzatában meghatározott ügyrend szerint végzi azzal a feltétellel, hogy a tevékenység
teljesítésébõl származó bevételeknek fedezniük kell a felmerülõ költségeket.

(2) A költségvetési javaslat összeállítása során a kiegészítõ és kisegítõ tevékenység kiadásainak tervezésekor figye lembe
kell venni az 5.  § (3) bekezdése szerinti visszapótlással, fejezeti visszatérüléssel és a mûködési hozzájárulással
összefüggésben elszámolandó kiadásokat is.

A kiegészítõ és kisegítõ tevékenység bevételeinek felhasználása

5. § (1) A kiegészítõ és kisegítõ tevékenységbõl származó bevételeknek a köztartozások, így különösen az általános forgalmi
adó (a továb biak ban: áfa) kiegyenlítését köve tõen fennmaradó összegébõl a tevékenység során
a) felhasznált központi, térítésmentes természetbeni ellátás keretében biztosított készletek és csapatbeszerzésû

anyagok kiadásainak visszapótlását kell biztosítani;
b) alkalmazott technikai eszközök amortizációs költségeit, valamint a közüzemi szolgáltatások kiadásait, fejezeti

visszatérülés címén kell visszapótolni;
c) a honvédelmi szervezetnél egyébként is felmerülõ személyi kiadások és járulékai megtérülõ (kiszámlázott)

részének 40%-át mûködési hozzájárulásként kell visszapótolni.
(2) A fejezeti visszatérülés mértéke

a) közüzemi szolgáltatás igénybevétele esetén, – amennyiben az közvetlenül nem mérhetõ – az áfá-val, valamint
a személyi kiadások és járulékai megtérülõ összegével csökkentett bevétel 10%-a;

b) közüzemi szolgáltatás igénybevétele nélkül az áfá-val, valamint a személyi kiadások és járulékai megtérülõ
összegével csökkentett bevétel 5%-a.

(3) Az (1) bekezdés szerinti központi, természetbeni ellátás keretében biztosított készletek kiadásainak visszapótlását,
a fejezeti visszatérülést és a mûködési hozzájárulást a HM fejezet központosított bevételeként kell kezelni.

(4) A bevételek áfával és az (1)–(2) bekezdés szerint csökkentett összegét a honvédelmi szervezet – a 7–8.  §-ban foglaltak
figye lembe véte lével – mûködési és fejlesztési kiadásaira fordíthatja.

6. § (1) A HM fejezet központosított bevételeit havonta, a tárgyhónapot követõ hónap 20-áig, a 132/510-es kincstári
tranzakciós kód (a továb biak ban: KTK) alkalmazásával, a HM KPÜ II. (0102) Központi megnevezésû,
10023002-01782439-00000000 számú kincstári számlára kell átutalni, a közlemény rovatban a tevékenység típusát is
fel kell tüntetni.
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(2) A honvédelmi szervezet, a HM fejezetet megilletõ december havi központosított bevételt a tárgyévet követõ év
február 20-áig, a 420/510 KTK-val, az (1) bekezdés szerinti számlára utalják.

7. § (1) A bevétel személyi kiadások és járulékai – 5.  § (1) bekezdésének c) pontja szerint csökkentett – része a tevékenységgel
összefüggésben felmerült többlet személyi kiadásokra és azok járulékaira, különösen a túlmunka-, túlszolgálati díjra,
a rendkívüli munkavégzés díjazására, a napidíjra, a Ptk. szerinti megbízás díjra, – figyelemmel a szolgálati,
közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyon és munkaviszonyon kívüli tevékenységek díjazásáról  szóló HM utasítás
rendelkezéseire – a közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti illetménykiegészítésre,
továbbá a tevékenységben közvetlenül és közvetve résztvevõk munkájának elismerésére használható fel.

(2) A honvédelmi szervezet vezetõjét érintõ, (1) bekezdés szerinti kiadásokat a szolgálati elöljáró,  illetve hivatali felettes
rendelheti el.

(3) Az (1) bekezdés szerinti juttatások az érintettek állománycsoportjára vonatkozó szabályok szerint folyósíthatók,  illetve
állapíthatóak meg.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevétel a túlmunka-, túlszolgálati díj, a rendkívüli munkavégzés díjazása, az általános és
magasabb parancsnoki, továbbá a meghatározott célú jutalom személyi kiadásokra, valamint a belföldi reprezentáció
dologi kiadásra csak az éves intézményi költségvetésben jóváhagyott elõirányzatok és a jóváhagyott,  illetve kiadott
gazdálkodási keretek együttes megléte esetén használható fel.

8. § (1) A kiegészítõ és kisegítõ tevékenység keretében végzett kiemelkedõ teljesítmény elismeréseként a honvédelmi
szervezet érintett állománya – figyelemmel az állománycsoportjára vonatkozó jogszabályok és belsõ rendelkezések
elõ írásaira – évente legfeljebb háromhavi alapilletményének megfelelõ összegû céljutalomban részesülhet.

(2) E rendelet alapján kifizetett céljutalom, az egyéb címen kifizetett jutalmakkal együtt (ide nem értve a jubileumi
jutalmat) sem haladhatja meg évente az érintett távolléti díjának hat havi összegét.

A terven felüli közhatalmi bevételek felhasználása

9. § (1) A honvédelmi szervezet terven felüli közhatalmi bevételeinek [az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
87.  § (3) bekezdés d) pontja] adóelszámolást köve tõen fennmaradó része a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével
a HM fejezet központosított bevételét képezi.

(2) A HM ÁEK és az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ által alaptevékenység vagy kiegészítõ
tevékenység keretében végzett pálya- és munkaköri alkalmassági vizsgálatok, valamint a gépjármûvezetõi engedély
kiadásához, vagy meghosszabbításához szükséges egészségügyi vizsgálat és az ahhoz kapcsolódó igazolás
kiállításának terven felüli díjbevétele intézményi saját bevétel.

(3) A honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi és építés-felügyeleti hatósági eljárásokkal
kapcsolatos terven felüli bevétel intézményi saját bevétel. A bevételek a honvédelmi és katonai célú építmények
építési célelõirányzata kezelésének és felhasználásának szabályairól  szóló HM rendelet rendelkezései szerint
használhatóak fel.

10. § A 9.  § (1) bekezdése szerinti terven felüli közhatalmi bevételeket a 6.  § (1) bekezdésében meghatározott számlára és
határidõig a 410/510-es KTK, a december havi bevételeket pedig 6.  § (2) bekezdésében meghatározott határidõig
a 420/510-es KTK alkalmazásával kell megfizetni.

Záró rendelkezések

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

12. § A kiegészítõ és kisegítõ tevékenységhez fûzõdõ, e rendelet alapján folyósítandó pénzbeli juttatásokra fordítható
gazdálkodási keretek képzésére, a folyósításukkal kapcsolatos pénzügyi, adminisztrációs feladatok végrehajtásának
rendjére a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség vezérigazgatója hatáskörében intézkedik.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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Az önkormányzati miniszter 4/2010. (I. 26.) ÖM rendelete
a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel
kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésérõl, döntési rendszerérõl, folyósításának
és elszámolásának részletes feltételeirõl

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl  szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú melléklet 7. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1.  § a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  §
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszter véleményének kikérésével – a következõket rendelem el:

Értelmezõ rendelkezések

1.  § E rendelet alkalmazásában
a) intézményi szintû létszám: a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások esetében

a létszámcsökkentéssel,  illetve esetleges létszámnövekedéssel érintett közoktatási intézmények engedélyezett
álláshelye,

b) összesített létszám: a helyi önkormányzat valamennyi intézményének és polgármesteri hivatalának összes
álláshelye, a többcélú kistérségi társulás esetében a társulás valamennyi intézményének és munkaszervezetének
összes engedélyezett álláshelye,

c) felmentési idõre járó illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továb biak ban: Kjt.)
 szerint megállapított felmentési idõre járó átlagkereset, illetmény összege,

d) ebr42 információs rendszer: webalapú információs rendszer, amelybe az igénylõknek a melléklet szerinti
adatlapokat rögzítenie szükséges, és amelynek elérhetõsége http://ebr42.otm.gov.hu.

Az igénylés benyújtásával kapcsolatos alapelvek

2.  § (1) Igénylést nyújthat be helyi önkormányzat vagy többcélú kistérségi társulás, ha
a) a közoktatási intézményében fõfoglalkozású, határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszonyban állók

(a továb biak ban együtt: foglalkoztatott) – kivéve a közhasznú munkavégzés címén foglalkoztatottak –
jogviszonyának (a továb biak ban együtt: jogviszony) megszüntetésérõl döntött,

b) a közalkalmazotti létszámcsökkentési döntésébõl – közoktatási intézményenként – egyértelmûen
beazonosíthatóak a megszüntetett álláshelyek,

c) a 2009. szeptember 30. napját követõ – a 3.  §-ban foglaltakra figyelemmel hozott – döntése következményeként
fizetési kötelezettsége keletkezik,

d) a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott – jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának
megszakítása nélküli – foglalkoztatására a helyi önkormányzat költségvetési szerveinél, a többcélú kistérségi
társulások esetében a társulás szervezetén belül a meglévõ üres álláshelyeken, az elõreláthatólag megüresedõ
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken,  illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylõ 
fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetõség, és

e) az intézményei létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhetõ létszám- és álláshely-átcsoportosítás
lehetõségének felülvizsgálata függvényében dönt a felmentéssel együtt járó létszámcsökkentésrõl.

(2) A képviselõ-testület,  illetve társulási tanács abban az esetben is jogosult 2010. évben igény benyújtására, ha
2009. szeptember 30. napját követõ döntése esetén a létszámcsökkentéssel érintett közoktatási intézményben
foglalkoztatottak jogviszonyának megszûnésével kapcsolatban 2009. december 31-ig keletkezett tényleges kifizetési
kötelezettsége. Ebben az esetben további feltétel, hogy az igénylõ a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi
társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési
rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeirõl szóló 5/2009. (II. 20.) ÖM rendelet
(a továb biak ban: R.) alapján e foglalkoztatottak után nem részesült támogatásban. Ezen igények elbírálása is az
e rendeletben rögzített szabályok szerint történik azzal az eltéréssel, hogy ebben az esetben a 2009. évet érintõ
tényleges kifizetés dokumentumait az igényléshez kell csatolni.

(3) E rendelet alkalmazásában 2009. szeptember 30. napját követõ döntésnek minõsül az a döntés is, amely 2009.
szeptember 30-a elõtti döntést erõsít meg, feltéve, hogy az igénylõnek a korábbi döntésébõl 2009. szeptember 30-át
követõ kifizetési kötelezettsége is keletkezik, továbbá a (2) bekezdésben foglaltak szerint korábban nem részesült
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támogatásban. Ebben az esetben további feltétel a (2) bekezdésben foglalt kifizetések dokumentumainak csatolása.
A megerõsítõ döntés idõpontja nem lehet késõbbi, mint az adott foglalkoztatott felmentési vagy rendes felmondási
idejének befejezõ idõpontja.

(4) Ha a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott nyugdíjasnak minõsül, a felmentéssel együtt járó
álláshely megszüntetésrõl  szóló döntést az igénylõnek legkésõbb a foglalkoztatott felmentési idejének utolsó napjáig
kell meghoznia.

(5) Az igénylõ a létszámcsökkentéssel érintett közoktatási intézményben foglalkoztatottakra és a létszámcsökkentéssel
együtt járó álláshely-megszüntetésre vonatkozó támogatási igényét kizárólag egy alkalommal nyújthatja be.

3.  § (1) Ha a létszámcsökkentéssel érintett foglalkoztatott esetében az igénylõ a létszámcsökkentési döntését köve tõen
a Munka Törvénykönyvérõl  szóló 1992. évi XXII. törvény (a továb biak ban: Mt.) 90.  § (1) bekezdésében foglaltakra
tekintettel csak késõbbi idõpontban tudja a jogviszonyt megszüntetni, akkor az Mt. 90.  § (1) bekezdése szerinti idõ
elteltét köve tõen nyújthatja be e foglalkoztatott után a támogatási igényét.

(2) Ha a létszámcsökkentéssel érintett foglalkoztatott a jogviszony megszûnése vagy az azzal kapcsolatos járandósága
tekintetében bírósághoz fordult jogorvoslatért, akkor az igénylõ az említett foglalkoztatott utáni fizetési
kötelezettségének támogatására az igénylését akkor nyújthatja be, amikor a bíróság jogerõsen megállapítja
a munkáltató által hozott döntés jogszerûségét.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglaltak esetében megerõsítõ döntés csatolása nem szükséges. A tény igazolására szolgáló
dokumentumokat az igénylõ köteles az igényléshez csatolni.

4.  § (1) Ha a létszámcsökkentés többcélú kistérségi társulásban, közösen fenntartott közoktatási intézményben történik,
akkor a társulásban részt vevõ valamennyi helyi önkormányzat köteles nyilatkozni az 5.  § (1) bekezdés g) pontjában
foglaltakról.

(2) Ha a létszámcsökkentés mellett létszámbõvítés is történik, akkor
a) vizsgálni szükséges, hogy a felmentéssel érintett foglalkoztatott az új álláshelyen foglalkoztatható-e, és
b) a létszámnövekedést tételesen indokolni szükséges az 5.  § (1) bekezdés b) pontja szerint, valamint a 10.  §

(1) bekezdésében hivatkozott jogszabályváltozással alátámasztva.

Az igénylés benyújtásához szükséges dokumentumok

5.  § (1) Az igénylés összes példányához eredetiben vagy hiteles másolatban mellékelni kell alábbi dokumentumokat:
a) az igénylõ költségvetési döntésének kivonatát (helyi önkormányzat esetén költségvetési rendelet, többcélú

kistérségi társulás esetén a költségvetésrõl  szóló társulási tanácsi határozat), amelyben a költségvetési
– intézményenként beazonosítható és összesített – létszámkeret (engedélyezett álláshelyek száma)
a létszámcsökkentéssel érintett évre meghatározásra került,

b) az 1. mellékletben meghatározott táblázatot, amelyben az igénylõ a létszámcsökkentési döntést megelõzõ,
valamint az azt köve tõen kialakuló, intézményi szintû létszámadatokat,  és az összesített létszámot mutatja ki
(ha az igénylés két költségvetési évet érint, akkor az 1. melléklet szerinti táblázatot 2010. és 2011. költségvetési
évekre vonatkozóan is ki kell tölteni), továbbá az 1. mellékletben meghatározott döntések eredeti vagy hiteles
másolati példányait,

c) az igénylõ azon döntését – ha az a) pontban meghatározott dokumentumok nem tartalmazzák –, amely
a létszámcsökkentés elõtti és az azt köve tõen kialakult tényleges és intézményenként beazonosítható
álláshely-megszüntetéssel együtt járó létszámcsökkentés tételes kivonatát tartalmazza, és amelyben
a racionalizálási döntést követõ intézményi szintû és összesített létszámadat is szerepel (e döntésnek tartalmaznia 
kell a 2.  § (1) bekezdés e) pontja szerinti felülvizsgálat megállapításait is, valamint e döntés idõpontjának
az elbocsátott foglalkoztatottakkal kapcsolatos jogviszonymegszüntetõ okiratok kiállításának dátumát, amelynek 
a foglalkoztatottak felmentési idejének kezdõ idõpontját meg kell elõznie; ha a jogviszonymegszüntetõ okirat
keltezése késõbbi, mint a felmentés vagy rendes felmondás kezdõ idõpontja, akkor csatolni szükséges az érintett
foglalkoztatott által is aláírt azon munkáltatói intézkedésrõl készített dokumentumot, amelyben
a foglalkoztatottat elõ ze tesen értesítették jogviszonyának várható megszüntetésérõl),

d) a 2. melléklet szerinti táblázatot, amely tartalmazza az igénylõ intézményenként, foglalkoztatottanként
feltüntetett adatait,
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e) a foglalkoztatási jogviszony megszüntetésével kapcsolatos, az érintett foglalkoztatott által is aláírt, munkáltatói
intézkedéseket igazoló dokumentumok másolati példányát,

f) emelt összegû végkielégítésre jogosult esetén – a Kjt. 37.  § (7) bekezdése alapján – a létszámcsökkentéssel érintett 
foglalkoztatott nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy korábban részesült-e emelt összegû végkielégítésben,

g) a képviselõ-testületi vagy társulási tanácsi határozatot arról, hogy az igénylõ fenntartói körén belül – helyi
önkormányzat esetén költségvetési szerveinél és polgármesteri hivatalánál, többcélú kistérségi társulás esetén
intézményeinél és munkaszervezeténél – a meglévõ üres álláshelyeken, az elõreláthatólag megüresedõ
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken,  illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylõ 
fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak
jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetõség,

h) azoknál a foglalkoztatottaknál, akiknél az igénylõ a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási
állományról  szóló törvény alapján köteles felajánlani e lehetõség igénybevételét, a felajánlásról  szóló
dokumentumot, valamint a foglalkoztatott nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a programban részt kíván-e
venni,

i) közoktatási feladatot ellátó költségvetési szerv,  illetve intézmény jogutód nélküli megszûnése esetén
a megszüntetõ okiratot,

j) feladat átadás-átvétel következtében
ja) az átvevõ írásos nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem tudja vagy nem kívánja a létszámcsökkentési

döntéssel érintett foglalkoztatottat továbbfoglalkoztatni, vagy
jb) az átvevõ felajánlását másik munkakörrõl, és a foglalkoztatott írásos nyilatkozatát a felajánlott munkakör

elutasításáról,
k) azoknál a foglalkoztatottaknál, akik esetében az igénylés benyújtása a felmentési idõ leteltét köve tõen kerül sor,

csatolni szükséges a tényleges kifizetés igazolásául szolgáló dokumentumokat, valamint a 4. melléklet szerinti
adatlapot.

(2) Az 1–2. és 4. melléklet szerinti adatlapokat az igénylõnek az ebr42 információs rendszerben kell rögzíteni, kitöltést
köve tõen az ebr42 információs rendszerbõl kinyomtatni.

(3) Az (1) bekezdés a), b), d), e), f) és h) pontban meghatározott dokumentumok igényléshez  való csatolása kötelezõ, ezek
hiányában az igénylés nem kerül elbírálásra.

Az igénylésben elismerhetõ kiadások

6.  § (1) Az igénylés keretében a – tényleges létszámcsökkentést meg valósító – jogviszony megszüntetése  miatt
jogszabályban elõírt kötelezõ mérték szerint megállapított és kifizetendõ felmentési idõre járó illetmény fele,
a végkielégítés jogszabály szerinti teljes összege, valamint mindezek járulékai támogathatók.

(2) Az igénylés szempontjából – a 2.  § (1) bekezdésében foglalt támogatottak körén belül – a létszámcsökkentéssel
érintett
a) öregségi nyugdíjban,
b) elõrehozott öregségi nyugdíjban,
c) csökkentett összegû elõrehozott öregségi nyugdíjban,
d) rokkantsági nyugdíjban,
e) baleseti rokkantsági nyugdíjban
részesülõ foglalkoztatottakra benyújtott igénylések is támogathatók.

(3) Az öregségi nyugdíjban, a csökkentett összegû elõrehozott öregségi nyugdíjban, a rokkantsági nyugdíjban, valamint
a baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülõk esetében a felmentési idõre járó illetmény fele, valamint ezen összeg
járulékai támogatható.

(4) Az elõrehozott öregségi nyugdíjra jogosultak esetében vizsgálandó, hogy az érintett – közszolgálati jogviszonyának
utolsó napjáig – részesül-e a nyugellátásban vagy annak megállapítását kérte-e  . Ha a foglalkoztatott csak jogosult, de
nem részesül nyugellátásban, az igénylõ által jogszabály szerint kifizetendõ felmentési idõre járó illetmény fele,
a végkielégítés teljes összege, valamint ezen összegek járulékai (az öregségi vagy a korkedvezményes nyugdíj elõtt öt
évvel állók esetében az emelt összegû végkielégítés) kerülnek támogatásra. Ebben az esetben az ebr42 információs
rendszerben szükséges rögzíteni az 5.  § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott táblázat megfelelõ adatait is,
továbbá az emelt összegû végkielégítésre jogosultak esetében az 5.  § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott
nyilatkozat csatolása is szükséges.
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Az igénylések elbírálásának folyamata

7.  § (1) Az igényléseket a Magyar Államkincstár ille té kes területi szervéhez (a továb biak ban: Igazgatóság) két – egy eredeti
és egy hiteles másolati – példányban kell benyújtani a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl  szóló 2009. évi
CXXX. törvény (a továb biak ban: költségvetési tör vény) 5. számú melléklet 7. pontjában foglaltak szerinti határidõkig.
A határidõn túl benyújtott igényléseket az Igazgatóság nem továbbítja a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter
által vezetett minisztériumhoz (a továb biak ban: minisztérium).

(2) Az Igazgatóság a rendelkezésére álló iratok, saját nyilvántartása,  illetve helyszíni vizsgálat alapján szabályszerûségi
szempontból megvizsgálja az igénylést, és szükség esetén, jogszabályban meghatározott rövid határidõ kitûzésével
hiánypótlásra, módosításra hívja fel az igénylõt. Ha az igénylõ a felhívásnak a kitûzött határidõig nem tesz eleget, vagy
nem meg fele lõen teljesíti azt, az Igazgatóság az igénylést nem továbbítja a minisztériumba, és errõl értesíti az igénylõt.

(3) Az Igazgatóság az igényléseket papír alapon egy eredeti példányban részletes véleményének egyidejû csatolásával
küldi meg a minisztérium részére. Ha a minisztérium az igénylések vizsgálata során további tájékoztatást,  illetve
dokumentumok megküldését tartja szükségesnek, ezeket az igénylõk – külön felhívásra – kötelesek részére teljesíteni.

8.  § (1) A helyi önkormányzatokért felelõs miniszter az igények elbírálására és a támogatással kapcsolatos döntés
meghozatalára Bíráló Bizottságot hoz létre, amelybe a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter két fõt, az
államháztartásért felelõs miniszter, az oktatásért felelõs miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter 
egy-egy fõt delegál.

(2) Az igényléseket a Bíráló Bizottság az I. ütemben 2010. június 24-éig, a II. ütemben 2010. szeptember 23-áig,
a III. ütemben 2010. november 30-áig bírálja el.

A támogatás folyósítására, felhasználására vonatkozó szabályok

9.  § (1) A Bíráló Bizottság döntését köve tõen az igénylõk részére megítélt támogatások folyósítása az alábbiak szerint történik:
a) az igénylõnél a 2.  § (2)–(3) bekezdése szerint, valamint 2010. évben jelentkezõ, a jogszabály által kötelezõen

kifizetendõ felmentési és végkielégítési kötelezettség támogatása a 2010. évben – a költségvetési tör vény 51.  §
(2) bekezdése alapján – a Bíráló Bizottság döntését követõ hónap nettó finanszírozása keretében,

b) az igénylõnél a 2011. évben jelentkezõ, jogszabály által kötelezõen kifizetendõ felmentési idõre járó illetménnyel
és végkielégítéssel kapcsolatos kötelezettség támogatása a felmentési idõ leteltét köve tõen, a kifizetés
igazolásául szolgáló dokumentumokkal együtt – a 2011. évben esedékes, tényleges kifizetést igazoló,
a 3. melléklet szerinti táblázat ebr42 rendszerben történõ kitöltése szerint – külön jogszabály alapján.

(2) A 2011. évre áthúzódó felmentési illetménnyel kapcsolatos kifizetési kötelezettség támogatása csak az igénylésekbe
beállított hónapszámnak meg fele lõen finanszírozható.

10.  § (1) Ha az igénylõ a támogatásról  szóló döntést követõ öt éven belül a megszüntetett álláshelyet annak ellenére
visszaállítja, hogy azt jogszabályváltozásból adódó, és azt az igénylõ számára kötelezõen ellátandó többletfeladatok
nem teszik szükségessé, ezen álláshely megszüntetésére jóváhagyott támogatásról
a) a 2010. évben köteles haladéktalanul lemondani, és errõl az   Igazgatóságon keresztül a minisztériumot

tájékoztatni,
b) 2010. évet köve tõen köteles haladéktalanul lemondani,  és a már megkapott támogatást visszafizetni.

(2) Ha a létszámcsökkentéssel érintett foglalkoztatottaknál fennállnak a Kjt. 37.  § (12) bekezdésében meghatározott
körülmények, az igénylõ az e foglalkoztatottak után jóváhagyott támogatás azon részérõl köteles haladéktalanul
lemondani, amellyel összefüggésben 2010. évben nem keletkezik tényleges kifizetési kötelezettsége. Ebben
az esetben a 2010. évi utolsó nettó finanszírozást megelõzõ lemondásból adódó visszafizetési kötelezettség nem
minõsül az  államháztartásról szóló törvény szerinti jogtalan igénybevételnek. A 2010. évi utolsó nettó finanszírozást
köve tõen keletkezett visszafizetési kötelezettségét az igénylõ a 2010. évi zárszámadás keretében köteles rendezni, és
errõl az Igazgatóságon keresztül a minisztériumot tájékoztatni.

(3) A jogtalanul igénybe vett összeg után az igénylõ kamatot fizet a jogtalan igénybevétel napjától – az (1) bekezdés
szerinti esetekben a támogatásról  való lemondás elmulasztásának napjától – a visszafizetés napjáig.
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A támogatás elszámolására vonatkozó szabályok

11.  § (1) Az e rendelet alapján nyújtott támogatás 2010. évben esedékes, a foglalkoztatott részére történõ tényleges
kifizetésérõl az igénylõ külön elszámolás keretében, a tényleges kifizetést köve tõen köteles a 4. melléklet szerint
– elektronikus úton az ebr42 rendszerben is – az   Igazgatóság felé elszámolni. Az elszámolás személyenként történik,
a személyenként felmerülõ eltérések nem összevonhatók.

(2) Ha az (1) bekezdés alapján elkészített elszámolás során az adott személy esetében a folyósított támogatási összeg
a) kisebb, mint a tényleges kifizetés, akkor a különbözet nem igényelhetõ meg,
b) nagyobb, mint a tényleges kifizetés, akkor a különbözetet vissza kell fizetni a központi költségvetés részére.

(3) Az (1) bekezdés szerinti elszámoláshoz csatolni szükséges a kifizetés igazolására szolgáló dokumentumokat is.
(4) Az igénylõ összesített létszámának alakulásáról a támogatásról  szóló döntést követõ öt évig – az év végi elszámolás

keretében az 5. melléklet szerinti adatlapon elektronikusan az ebr42 rendszerben és papír alapon egy példányban –
évente beszámol az Igazgatóságnak.

12.  § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Az R. 2011. január 1-jén hatályát veszti.

Varga Zoltán s. k.,
önkormányzati miniszter
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1. számú melléklet a 4/2010. (I. 26.) ÖM rendelethez
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Igénylő neve:
Ügyintéző:
Telefon:
Fax:
Email:

forintban

döntés száma** fő száma**
csökkentéssel 

érintett fő
száma**

növekedés-
sel érintett 

fő
döntés száma** fő száma**

csökkentéssel 
érintett fő

száma**
növekedéssel 

érintett fő

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Az esetleges 
létszámnövekedés 
indokolása***:

Dátum:

***  Az indokolás rövid leírása e táblázatban a létszámnövekedés okaként megjelölt pontos jogszabályi hivatkozással.

** A létszámcsökkentést meghatározó KT (FKGY) (Költségvetési rendelet, határozat) társulási tanácsi döntés: száma, dátuma, megnevezése. Az igényléshez kötelező becsatolni ezen hivatkozott döntések eredeti vagy hiteles másolati példányait.
* Azon intézményeket szükséges feltüntetni ahol év közben létszámváltozás volt, a megfelelő évek adatainak feltüntetése mellett

P. H.

..............................................................................                                                                     …………………………………………………………………
polgármester/elnökjegyző/munkaszervezet vezetője                                                                

Igénylő intézményi szintű 
összesített létszáma:

Az igénylő összesített létszáma:

Létszámcsökkentési döntés
Az esetleges 

létszámnövekedést 
eredményező döntés

Létszám-
csökkentést/ 
növekedést 

követően 
kialakult 

létszámadatok
(fő)

Létszám-
csökkenés/ 
növekedés 
összesen

(fő)

Közoktatási 
intézmény 
esetén OM 
azonosító

Ágazat 
megnevezése

Az igényléssel érintett önkormányzati/kistérségi társulási létszámok kimutatása

Sorszám Intézmény*

Létszámcsökkentést érintő év 
nyitó adata

Jelen igénylésben 
szereplő, létszám-

csökentéssel 
érintettek száma

(fő)

Létszám-csökkenés/ 
növekedés összesen

(fő)

Jelen igénylésben 
szereplő, 

létszámcsökentéssel 
érintettek száma

(fő)

2010. év2009. év

Létszámcsökkentést érintő év nyitó adata Létszámcsökkentési döntés
Az esetleges létszámnövekedést 

eredményező döntés
Létszám-

csökkentést/ 
növekedést 

követően kialakult 
létszámadatok

(fő)



2. számú melléklet a 4/2010. (I. 26.) ÖM rendelethez
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Igénylő neve:
Ügyintéző:
Telefon:
Fax:
Email:

Felmen-
tési 

illetmény 
hónap 
száma

Végkielé-
gítés 

hónap 
száma

2011. évre 
áthúzódó 

felmentési 
illetmény 

hónap 
száma

2011. évre 
áthúzódó 

felmentési 
időre járó 
illetmény

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Dátum:

                     polgármester/elnök

Öregségi 
nyugdíj 

megálla-
pításának 
időpontja

2011. 
évre 

áthúzódó 
járulékok

2011. 
évre 

áthúzódó 
összesen

Felmentéssel, illetve 
rendes felmondással 

megvalósuló

Tárgyévi 
igény 

összesen

Végki-
elégítés 
összege

2011. 
évre 

áthúzódó 
vég-

kielégítés

….................................................................................                       …………………………………………………………………

P. H.

Intézmény 
neve

Intézmény 
székhelyé-
nek címe

Közoktatási 
intézmény 
esetén OM 
azonosító

Ágazat 
megne-
vezése

Születési 
idő

Összesen:

jegyző/munkaszervezet vezetője

Felmentés 
vagy 

rendes 
felmon-

dás 
alapjául 
szolgáló 

évek 
száma

Előre-
hozott 

öregségi 
nyugdíj 

folyósítá-
sána 

kezdete

2010. évi adatok
Felmentéssel, illetve 
rendes felmondással 

megvalósuló

Felmentési 
időre járó 
illetmény

Végkielé-
gítés 

alapjául 
szolgáló 

évek 
száma

Nyugdíja-
zásra 

vonatkoz
ó adatok

Járulé-
kok

Igényelt 
támo-
gatás 

összesen 

Jogviszony 
utolsó 
napja

Az igényléssel érintett közoktatási intézmények foglalkoztatottankénti adatai

2011. évi adatok

Foglalkoz-
tatott 

előneve

Foglalkoz-
tatott 
neve

Munka-
kör

Jogállás

Öregségi 
nyugdíj 

folyósítá-
sának 

kezdete

Előre-
hozott 

öregségi 
nyugdíj 

megálla-
pításá-

nak idő-
pontja



3. számú melléklet a 4/2010. (I. 26.) ÖM rendelethez
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Igénylő neve:
Ügyintéző:
Telefon:
Fax:
Email:

forintban

Felmentési időre járó áthúzódó 
illetmény

Végkielégítés

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

Dátum:

polgármester/elnök jegyző/munkaszervezet vezetője

* Ezt a táblát a 2011. évben, a kifizetési kötelezettség keletkezését követően a Magyar Államkincstár illetékes területi szervén keresztül a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére szükséges megküldeni a kifizetést igazoló dokumentumok 
egyidejű csatolásával

P. H.

..............................................................................       ……………………………………………………….

Ágazat 
megnevezése

Foglalkoztatott 
neve

Születési ideje
Jogviszony utolsó 

napja

Felmentés vagy 
rendes 

felmondás

Összesen:

Járulékok
Összesen

(13+14+15)
alapjául szolgáló évek száma

hónap száma

2011. évi kifizetési kötelezettséget igazoló adatközlő tábla*

Sorszám Intézmény neve
Intézmény 

székhelyének címe

Közoktatási 
intézmény esetén 

OM azonosító

Végkielégítés
2011. évben keletkezett tényleges kifizetési kötelezettség

Felmentéssel, illetve rendes felmondással megvalósuló 
megszűnés esetén

Felmentési időre 
járó áthúzódó 

illetmény 
összege

Végkielégítési 
összege
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Igénylő neve:
Ügyintéző:
Telefon:
Fax:
Email:

forintban

Felmentési időre járó 
illetmény

Végkielégítés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Dátum:

2010. évi tényleges kifizetési kötelezettséget igazoló adatközlő tábla a személyenkénti elszámoláshoz*

Intézmény 
neve

Intézmény címe
Közoktatási 

intézmény esetén 
OM azonosító

2010. évben keletkezett tényleges kifizetés

Felmentési időre 
járó illetmény 

összege

Végkielégítési 
összege

Járulék
Eltérés (+/-)

(18-17. 
oszlop)**

Összesen
(14+15+16)

Végkielégítés

Sorszám
Ágazat 

megnevezése

alapjául szolgáló évek száma
hónap száma

A Bizottság 
által megítélt, 
és folyósított 
támogatási 

összeg

Felmentéssel, illetve rendes felmondással 
megvalósuló megszűnés esetén

P. H.

Összesen:

Létszámcsökkentési 
igénylés üteme

Foglalkoztatott neve Születési ideje
Jogviszony utolsó 

napja

Felmentés vagy 
rendes 

felmondás

.............................................................................................................                                                                                                                                                          ………………………………………………………………………
                                                jegyző/munkaszervezet vezetője                                                                                                               polgármester / elnök

* Ezt a táblát az igénylő az év végi elszámolás keretében köteles a 2010. évben esedékes, a foglalkoztatott részére történő tényleges kifizetéséről a Magyar Államkincstár illetékes területi szervének megküldeni a kifizetést igazoló dokumentumok egyidejű csatolásával.
** Ha a folyósított támogatási összeg kisebb a ténylegesen kifizetett összegnél, akkor a különbözet nem igényelhető meg. Ha a folyósított támogatási összeg nagyobb a ténylegesen kifizetett összegnél, akkor a különbözetet vissza kell fizetni a központi költségvetés részére.
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6462 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 9. szám

Igénylő neve:
Ügyintéző:
Telefon:
Fax:
Email:

Évek 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
Igénylő összesített létszáma

Az év végi adatközlések során az adott év december 31-ei állapotnak megfelelő adat töltendő

Dátum:

................................................................
 jegyző/munkaszervezet vezetője                                                                  polgármester/elnök

…………………………….

Igénylő összesített létszámának alakulását bemutató adatlap

P. H.



A pénzügyminiszter 5/2010. (I. 26.) PM rendelete
a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére
feljogosított intézményekrõl  szóló 43/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosításáról

A szakképzésrõl  szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5.  § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter
feladat- és hatáskörérõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 3.  § d) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következõket
rendelem el:

1.  § A pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított
intézményekrõl  szóló 43/2008. (XII. 31.) PM rendelet (a továb biak ban: R.) 1.  §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási rendjérõl  szóló
1/2006. (II. 17.) OM rendelettel a pénzügyminiszter hatáskörébe utalt termékdíj ügyintézõ szakképesítés-elágazás
szakmai vizsgáinak szervezésére az egyes régiókban a 4. számú mellékletben felsorolt intézmények jogosultak az ott
megjelölt idõtartamban.”

2.  § Az R. a melléklet szerinti 4. számú melléklettel egészül ki.

3.  § (1) E rendelet a kihirdetést követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Oszkó Péter s. k.,
pénzügyminiszter

Melléklet az 5/2010. (I. 26.) PM rendelethez
„4. számú melléklet a 43/2008. (XII. 31.) PM rendelethez

A 23/2008. (VIII. 08.) PM rendelet szerinti termékdíj ügyintézõ szakmai vizsga szervezésére
2010. december 31-ig feljogosított intézmények

Sor-
szám

Intézmény megnevezése Régió
52 344 05 0010 52 03
termékdíj ügyintézõ

szakképesítés-elágazás

1 Budapesti Gazdasági Fõiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Dél-Alföld vj
Dél-Dunántúl vj
Észak-Alföld vj
Észak-Magyarország vj
Közép-Dunántúl vj
Közép-Magyarország vj
Nyugat-Dunántúl vj

2 Csúcs' 91Kft. Észak-Alföld vj
3 EBC Licensing Magyarország Kft. Közép-Magyarország vj
4 Kecskeméti RKK Közép-Magyarország vj

Dél-Alföld vj
5 Kopint Datorg Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola Közép-magyarország vj
6 Külkereskedelmi Oktatási és Tk Közp. Kft. Dél-Alföld vj

Közép-Magyarország vj
Nyugat-Dunántúl vj
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Sor-
szám

Intézmény megnevezése Régió
52 344 05 0010 52 03
termékdíj ügyintézõ

szakképesítés-elágazás

7 Magyar Könyvvizsgáló Kamara Oktatási Központ Kft. Dél-Alföld vj
Észak-Alföld vj
Észak-Magyarország vj
Közép-Dunántúl vj
Közép-Magyarország vj

8 Nexon Vállalkozási és Kereskedelmi Kft. Közép-Magyarország vj
9 Oktáv Továbbképzõ Központ Zrt. Közép-Dunántúl vj

Közép-Magyarország vj
10 Pallas 70 Oktatási Kft. Közép-Magyarország vj
11 Penta Unió Oktatási Centrum Kft. Közép-Magyarország vj
12 Perfekt Zrt. Dél-Alföld vj

Dél-Dunántúl vj
Észak-Alföld vj
Észak-Magyarország vj
Közép-Dunántúl vj
Közép-Magyarország vj
Nyugat-Dunántúl vj

13 SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Dél-Alföld vj
Dél-Dunántúl vj
Dél-Magyarország vj
Észak-Alföld vj
Közép-Dunántúl vj
Közép-Magyarország vj
Nyugat-Dunántúl vj

14 Szókratész Kft. Közép-Magyarország vj
Dél-Dunántúl vj

vj – a megjelölt régióban az adott szakképesítés-elágazás vonatkozásában vizsgaszervezésre jogosult.”
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A köztársasági elnök 7/2010. (I. 26.) KE határozata
bírák felmentésérõl és bírák kinevezésérõl

Az Alkotmány 48.  § (2) bekezdése, valamint a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról  szóló 1997. évi LXVI. törvény
4.  § (1) bekezdése alapján, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elõ ter jesz tésére

nyugállományba helyezés iránti kérelmére
dr. Sebestény Tamást 2010. augusztus 31-ei hatállyal,
Salamon Józsefné dr. Solymosi Ibolyát 2010. december 31-ei hatállyal,

a felsõ korhatár elérése  miatt
Bokorné dr. Dömötör Gyöngyit 2010. november 6-ai hatállyal bírói tisztségébõl felmentem.

Dr. Czirják Zsuzsanna Máriát,
dr. Hegyi Tamást,
dr. Keszthelyi Csabát és
Velinskyné dr. Lovas Kinga Patríciát 2010. február 1. napjától határozatlan idõtartamra bíróvá,

dr. Karaszi Margaritát,
dr. Konkoly Mariannát,
dr. Nagy Péter Lászlót és
dr. Pécsi Krisztiánt a 2010. február 1. napjától 2013. január 31. napjáig terjedõ idõtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2010. január 22.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV–4/00179/2010.

A köztársasági elnök 8/2010. (I. 26.) KE határozata
altábornagyi elõléptetésrõl

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl
 szóló 2004. évi CV. törvény 49.  § (2) bekezdésének a) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõ ter jesz tésére
Hazuga Károly vezérõrnagyot 2010. február 1-jei hatállyal altábornaggyá elõléptetem.

Budapest, 2010. január 13.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/00080/2010.
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A köztársasági elnök 9/2010. (I. 26.) KE határozata
vezérõrnagyi elõléptetésrõl

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl
 szóló 2004. évi CV. törvény 49.  § (2) bekezdésének a) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõ ter jesz tésére
Frigyer László mérnök dandártábornokot 2010. február 1-jei hatállyal mérnök vezérõrnaggyá elõléptetem.

Budapest, 2010. január 13.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/00083/2010.

A köztársasági elnök 10/2010. (I. 26.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésrõl

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl
 szóló 2004. évi CV. törvény 49.  § (2) bekezdésének a) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõ ter jesz tésére
Domján László ezredest 2010. február 1-jei hatállyal dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2010. január 13.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/00081/2010.

6466 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 9. szám



A köztársasági elnök 11/2010. (I. 26.) KE számú határozata
dandártábornoki kinevezésrõl

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl
 szóló 2004. évi CV. törvény 49.  § (2) bekezdésének a) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõ ter jesz tésére
Mihócza Zoltán ezredest 2010. február 1-jei hatállyal dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2010. január 13.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/00082/2010.
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A Ma gyar Köz lönyt a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal szer kesz ti.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Pet ré tei Jó zsef, a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
A Ha tá ro za tok Tá ra hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.
A Ma gyar Köz löny hi te les tar tal ma elekt ro ni kus do ku men tum ként a http://koz lony.magyar orszag.hu
hon lapon ér he tõ el. Fel el õs ki adó: dr. Tor dai Csa ba.
A Ma gyar Köz löny ol dal hû má so la tát pa pí ron ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó.
Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
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