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86/2010. (III. 26.) Korm.
rendelet

Az idõszakos vizsgálat keretében elvégzett elõ ze tes eredetiségvizsgálat
díjának visszatérítésérõl 11873

87/2010. (III. 26.) Korm.
rendelet

Az egyszerûsített foglalkoztatással kapcsolatos adatok telefonon történõ
bejelentésérõl 11874

88/2010. (III. 26.) Korm.
rendelet

Az egyszerûsített foglalkoztatásról  szóló 2009. évi CLII. törvény
növénytermesztési idénymunkára vonatkozó egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról 11876

89/2010. (III. 26.) Korm.
rendelet

A magyar légtér igénybevételérõl  szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet
módosításáról 11880

90/2010. (III. 26.) Korm.
rendelet

A Nemzeti Biztonsági Felügyelet mûködésének, valamint a minõsített adat
kezelésének rendjérõl 11881

3/2010. (III. 26.) MeHVM
rendelet

Az elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz szükséges azonosítók
lekötésének és használatának díjáról  szóló 
11/2005. (IX. 28.) IHM rendelet módosításáról 11909

4/2010. (III. 26.) MeHVM
rendelet

A védelmi feladatokban részt vevõ elektronikus hírközlési szolgáltatók
kijelölésérõl és felkészülési feladataik meghatározásáról 11911

5/2010. (III. 26.) MeHVM
rendelet

A rádióberendezésekrõl és az elektronikus hírközlõ végberendezésekrõl,
valamint megfelelõségük kölcsönös elismerésérõl  szóló 
5/2004. (IV. 13.) IHM rendelet módosításáról 11917

6/2010. (III. 26.) MeHVM
rendelet

A polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól  szóló 
6/2004. (IV. 13.) IHM rendelet módosításáról 11921

7/2010. (III. 26.) MeHVM
rendelet

A fejezeti kezelésû elõirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendrõl
és hatáskörökrõl 11924

27/2010. (III. 26.) FVM
rendelet

Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában meg valósuló támogatások
igénybevételének általános szabályairól  szóló 25/2009. (III. 17.)
FVM rendelet, valamint az Európai Halászati Alapból a 2. támogatási
tengely szerint nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl  szóló
26/2009. (III. 17.) FVM rendelet módosításáról 11954
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60/2010. (III. 26.) KE
határozat

Kitüntetés adományozásáról 11970

61/2010. (III. 26.) KE
határozat

Kitüntetés adományozásáról 11970

62/2010. (III. 26.) KE
határozat

Rektori megbízásról 11971

63/2010. (III. 26.) KE
határozat

Rektori megbízásról 11972

64/2010. (III. 26.) KE
határozat

Rektori megbízásról 11972

14/2010. (III. 26.) KüM 
határozat

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok
Kormánya közötti tudományos és technológiai együttmûködési
megállapodás kihirdetésérõl szóló 2010. évi XXX. törvény 2–3. §-ainak
hatálybalépésérõl 11973

198/2010. (III. 26.) OVB
határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata 11973

199/2010. (III. 26.) OVB
határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata 11974

200/2010. (III. 26.) OVB
határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata 11975

201/2010. (III. 26.) OVB
határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata 11976

202/2010. (III. 26.) OVB
határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata 11977
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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 86/2010. (III. 26.) Korm. rendelete
az idõszakos vizsgálat keretében elvégzett elõ ze tes eredetiségvizsgálat díjának visszatérítésérõl

A Kormány az Alkotmány 35.  § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés
a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1.  § E rendelet alkalmazásában
1. eljáró hatóság: a Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatósága;
2. eredetiségvizsgálat: a jármûvön a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról  szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

(a továb biak ban: miniszteri rendelet) 4/C.  § (5) bekezdésében, vagy 12.  § (15) bekezdés a) pontjában meghatározott
kötelezettség alapján 2010. január 1. és 2010. február 18. között az idõszakos vizsgálat keretében elvégzett elõ ze tes
eredetiségvizsgálat;

3. díj-visszatérítési eljárás: az eredetiségvizsgálat befizetett díjának visszatérítésére irányuló, az e rendeletben foglaltak
szerint lefolytatott eljárás;

4. jogosult: a jármû üzemben tartója, aki a jármû eredetiségvizsgálatának eredményét a közlekedési igazgatási eljárásban 
nem használja fel.

2.  § (1) Az idõszakos vizsgálat keretében 2010. január 1. és a 2010. február 18. között a miniszteri rendelet 4/C.  § (5) bekezdése,
vagy 12.  § (15) bekezdés a) pontja alapján elvégzett eredetiségvizsgálat díjmentesnek tekintendõ, ha
az eredetiségvizsgálat eredményét közlekedési igazgatási eljárásban nem használták fel.

(2) Az eljáró hatóság a jogosult kérelmére visszatéríti az (1) bekezdés hatálya alá tartozó eredetiségvizsgálat befizetett
díját.

(3) Az eljáró hatóság a díj visszafizetésérõl az eredetiségvizsgálat eredményének közlekedési igazgatási eljárásban  való
felhasználhatóságára meghatározott idõ elteltét köve tõen határoz.

3.  § (1) A díj visszatérítése iránti kérelmet a jogosult 2010. június 30-áig írásban nyújthatja be az eljáró hatósághoz.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell

a) a jármû rendszámát,
b) az idõszakos vizsgálat keretében elvégzett eredetiségvizsgálat helyét és idejét,
c) a jogosult nevét és címét,
d) a bankszámlaszámot, amennyiben a jogosult a díj visszatérítését bankszámlára utalással kéri teljesíteni, valamint
e) a jogosult arra irányuló nyilatkozatát, hogy az eredetiségvizsgálat eredményét közlekedési igazgatási eljárásban

nem használták fel és – amennyiben a kiadásától számított 60 nap nem telt el – annak felhasználására nem kerül
sor.

(3) Az eljáró hatóság – a díj visszatérítésérõl kiadott határozatának jogerõre emelkedését követõ 15 napon belül –
a jogosult kérelme szerint, a jogosult által megadott
a) bankszámlaszámra történõ átutalással, vagy
b) címre, készpénz-kifizetés kézbesítésével
téríti vissza az eredetiségvizsgálat befizetett díját.

4.  § (1) A díj-visszatérítési eljárás mentes az illeték és egyéb eljárási díj (költség) megfizetése alól.
(2) Az eljáró hatóság a díj-visszatérítés érdekében felmerülõ – az eljáró hatóság által az eredetiségvizsgálat során

beszedett díjjal nem fedezett – költségeit a közúti jármûvek idõszakos vizsgálatából keletkezett többlet bevételével
szemben a számviteli tör vény szabályai szerint számolhatja el.

(3) Az e rendeletben meghatározott díj-visszatérítési eljárásra vonatkozó rendelkezések nem érintik az elõ ze tes
eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól  szóló 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 5.  § (1) bekezdés g) pontja
alapján a közremûködõt megilletõ díjmértékrõl  szóló rendelkezés alkalmazását.
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(4) Az e rendelet alapján visszatérített díjak esetében a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól  szóló
29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2.  § (2) bekezdés alapján a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatalt megilletõ 53% mértékû díjhányad is – a díjvisszatérítés fedezeteként történõ felhasználás céljára fordítandó
összegként – a közúti közlekedési nyilvántartásról  szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 33/A.  § (1) bekezdése szerinti
engedélyezõ hatóságot illeti meg.

5.  § (1) Ez a rendelet 2010. április 1-jén hatályba.
(2) A 3.  § (1) bekezdésében megállapított határidõ jogvesztõ.
(3) Ez a rendelet 2010. július 1-jén hatályát veszti azzal, hogy a rendelkezéseit a hatálybalépését megelõzõen indult

ügyekben azok jogerõs és végrehajtható befejezéséig alkalmazni kell.
(4) A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körérõl, az e tevékenységekre vonatkozó

rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegérõl, felhasználásának rendjérõl és az ellenõrzésben
történõ közremûködés feltételeirõl  szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 9.  §-a a következõ új (4) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) A Kkt. 21.  § (3) bekezdésében meghatározott határidõ jogvesztõ. A határidõ számítása során a bírság akkor
tekinthetõ kiszabottnak, ha a határozatot az ügyfélnek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól  szóló tör vény szerint kézbesítették.”

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 87/2010. (III. 26.) Korm. rendelete
az egyszerûsített foglalkoztatással kapcsolatos adatok telefonon történõ bejelentésérõl

A Kormány az egyszerûsített foglalkoztatásról  szóló 2009. évi CLII. törvény 15.  § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 6.  § tekintetében a munkavédelemrõl  szóló 1993. évi XCIII. törvény 88.  § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7.  § és a 11.  § (1) bekezdése tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  §
(2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9.  § tekintetében a munkavédelemrõl  szóló 1993. évi XCIII. törvény 88.  § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 10.  § tekintetében az elektronikus közszolgáltatásról  szóló 2009. évi LX. törvény 31.  § (2) bekezdés e) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, és
a 11.  § (2) bekezdése tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl  szóló 1991. évi XI. törvény 15.  §
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint
a 8.  § tekintetében az Alkotmány 35.  § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alkotmány 35.  §
(1) bekezdés e) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
következõket rendeli el:

1.  § (1) Az egyszerûsített foglalkoztatással kapcsolatos adatok telefonon történõ bejelentése a 185-ös, országon belül helyi
tarifával hívható hívószámon érhetõ el.

(2) A bejelentés megkezdésekor a bejelentõt nyilatkoztatni kell arról, hogy korábban tett-e már bejelentést.
(3) Ha a bejelentõ a (2) bekezdés alapján tett nyilatkozata szerint még nem tett bejelentést, a bejelentõt tájékoztatni kell

a) a bejelentésrõl készített hangfelvétel megõrzésének tényérõl és határidejérõl, valamint
b) arról, hogy a hangfelvételt a közigazgatási hatósági vagy a bírósági eljárás szabályai alapján bizonyítékként lehet

felhasználni.
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(4) Azonos munkáltató tekintetében a korábbi regisztrációs szám alapján is lehet újabb bejelentést tenni,  illetve a korábbi
bejelentést módosítani. E lehetõségrõl a bejelentõt – a (2) bekezdés szerinti nyilatkoztatást,  illetve a (3) bekezdés
szerinti tájékoztatást köve tõen – tájékoztatni kell.

(5) Az elektronikus közszolgáltatásról  szóló 2009. évi LX. törvény 2.  § j) pontja szerinti, a központi elektronikus szolgáltató
rendszerben mûködõ központi ügyfélszolgálat (a továb biak ban: ügyfélszolgálat) felveszi a bejelentõnek
az egyszerûsített foglalkoztatásról  szóló 2009. évi CLII. törvény (a továb biak ban: Eftv.) 12.  § (3) bekezdésében
meghatározott adatait, ha a bejelentõ
a) tett már bejelentést, de újabb bejelentését nem korábbi regisztrációs szám alapján teszi meg, vagy
b) regisztrációs szám alapján teszi meg a bejelentést, de a regisztrációs szám alapján azonosított korábbi bejelentést

nem õ tette.

2.  § (1) Az ügyfélszolgálat az állami adóhatóság által rendelkezésére bocsátott elektronikus ûrlapon rögzíti az Eftv. 12.  §
(1) bekezdésében meghatározott adatokat, és tájékoztatja a bejelentõt a bejelentés regisztrációs számáról, majd
a telefonbeszélgetés lezárását köve tõen – ha erre a bejelentõ oldalán lehetõség van – rövid szöveges üzenetben is
megküldi a regisztrációs számot.

(2) Az 1.  § (4) bekezdésben meghatározott esetben az ügyfélszolgálat az (1) bekezdés alkalmazásával jár el azzal
az eltéréssel, hogy az állami adóhatóság által rendelkezésre bocsátott elektronikus ûrlapon csak a megadott
regisztrációs szám alapján azonosított korábbi bejelentésben közölt adatoktól eltérõ adatokat rögzíti. A bejelentõ által 
meg nem adott adatokat az ügyfélszolgálat azzal a bejelentéssel azonos tartalommal rögzíti, amely alapján
a regisztrációs számot elõállították.

3.  § Az ügyfélszolgálat hivatali kapun keresztül haladéktalanul továbbítja az elkészített elektronikus dokumentumot
az állami adóhatóság részére. Az állami adóhatóság az elektronikus dokumentum hozzá történõ megérkezésérõl
visszaigazolást küld az ügyfélszolgálat számára.

4.  § (1) Az ügyfélszolgálat a nála létrejövõ adatállományokat – beleértve a digitális hangfelvételt is – titkosított
fájlrendszerben menti, és kizárólag védett környezetben tárolja. Az adatok törlése azok különleges mintákkal történõ
felülírásával történik.

(2) Az ügyfélszolgálat a hangfelvétel törlésével egyidejûleg törli a hangfelvétel alapján rögzített adatokat.

5.  § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2010. április 1-jén lép hatályba.
(2) A 8. és 9.  § 2011. január 1-jén lép hatályba.

6.  § (1) A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról  szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet (a továb biak ban: Feszr.) a következõ
3.  §-sal egészül ki:
„3.  § (1) Azok a munkáltatók, amelyek nem tartanak fenn szolgálatot, továbbá a regionális munkaügyi központok,
a települési önkormányzatok és a szakképzõ intézmények a jogszabályban meghatározott feladatok elvégzése
ellenében – a díj mértékére vonatkozó jogszabályi elõ írás vagy a szolgáltatást nyújtóval kötött eltérõ megállapodásuk
hiányában – az 1. mellékletben meghatározott ajánlott térítési díjat fizetik a szolgáltatást nyújtónak.
(2) A foglalkoztathatósági szakvéleményezés díjtételét a térítési díj ellenében igénybe vehetõ egyes egészségügyi
szolgáltatások térítési díjáról  szóló jogszabály határozza meg.”

7.  § A térítési díj ellenében igénybe vehetõ egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról  szóló 284/1997. (XII. 23.)
Korm. rendelet 2. számú melléklete a következõ 15. ponttal egészül ki:
„15. A foglalkoztathatóság szakvéleményezése 3000 Ft/fõ/eset.”

8.  § A közmunkaprogramok támogatási rendjérõl  szóló 49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet 2.  § (1) bekezdésének
d) pontjában a „gazdálkodó szervezetek” szövegrész helyébe a „vállalkozások” szöveg lép.
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9.  § A munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelölésérõl  szóló 230/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet 2.  §
(1) bekezdésében a „gazdálkodó szervezetek” szövegrész helyébe a „vállalkozások” szöveg lép.

10.  § Az elektronikus közszolgáltatásról és annak igénybevételérõl  szóló 225/2009. (X. 14.) Korm. rendelet a „Központi
ügyfélszolgálat” alcímben a következõ 12/A.  §-sal egészül ki:
„12/A.  § A központi ügyfélszolgálat jogszabály által meghatározott feladatai ellátása érdekében a 12.  §
(2) bekezdésében meghatározotton túl további helyi díjazású tarifával hívható hívószámot határozhat meg.”

11.  § (1) Hatályát veszti a Feszr. 2.  § (6) bekezdése, valamint 1. melléklete 1.1.2 pont 4. alpontja.
(2) Hatályát veszti az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv

kijelölésérõl  szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 8.  § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában a „ , munkaegészségügy”
szövegrész.

(3) A 6–10.  §, valamint ez a § 2011. január 2-án hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 88/2010. (III. 26.) Korm. rendelete
az egyszerûsített foglalkoztatásról  szóló 2009. évi CLII. törvény növénytermesztési idénymunkára
vonatkozó egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

A Kormány az egyszerûsített foglalkoztatásról  szóló 2009. évi CLII. törvény 15.  § (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 15.  § tekintetében az Alkotmány 35.  § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40.  §
(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, és
a 16.  § tekintetében az Alkotmány 35.  § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40.  §
(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint 
a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a következõket rendeli el:

1. A növénytermesztési idénymunkára vonatkozó szabályozás hatálya alá tartozó növénytermesztési
termékek, valamint a közteherelõleg megállapításánál figye lembe veendõ fajlagos munkaidõ szükséglet

1.  § (1) Az egyszerûsített foglalkoztatásról  szóló 2009. évi CLII. törvény (a továb biak ban: Eftv.) 9.  § (2) bekezdésében foglaltak
szerint a közteherelõleg-választásról  szóló bejelentés egyben az átalányközteher Eftv. szerinti választása
bejelentésének is minõsül.

(2) A növénytermesztési idénymunkára vonatkozó szabályozás hatálya alá tartozó növénytermesztési termékek körét,
valamint a közteherelõleg megállapításánál figye lembe veendõ, egy hektárra vetítetten munkaórában megállapított
fajlagos munkaidõ szükségletet az 1. melléklet állapítja meg.

2. A közteherelõleg fizetés választásának bejelentése

2.  § (1) A munkáltatónak az Eftv. 9.  § (2) bekezdésében foglaltak szerinti bejelentési kötelezettségét a lakóhelye vagy
székhelye szerint ille té kes elsõ fokú állami adóhatóságnál elektronikus úton, vagy az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési
Hivatal (a továb biak ban: állami adóhatóság) által rendszeresített és a honlapján közzétett formanyomtatványon
írásban kell teljesítenie.

(2) Az Eftv. 12.  § (6) bekezdése szerinti bejelentés az Eftv. 13.  § (1) bekezdésében meghatározott bevallás részeként is
teljesíthetõ.
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3. A közteherelõleg megállapítása, befizetése

3.  § (1) A közteherelõleg alapjának a mértékét az 1. melléklet szerinti fajlagos munkaidõ-szükséglet és a kötelezõ legkisebb
munkabér, vagy az erre jogosultak esetében a garantált bérminimum egy órára esõ összegének szorzataként kell
megállapítani.

(2) Ha a munkáltató növénytermesztési idénymunka keretében csak egyes munkamûveletek elvégzését tervezi,
a fajlagos munkaidõ-szükségletet az 1. melléklet szerinti összes fajlagos munkaidõ-szükséglet keretén belül önállóan
állapítja meg.

4.  § A közteherelõleget magánnyugdíjpénztári tagsággal nem rendelkezõ munkavállaló esetén az APEH Egyszerûsített
foglalkoztatásból eredõ magánnyugdíjpénztári tagsággal nem rendelkezõ munkavállalót érintõ közteherbefizetések
beszedési számlára, magánnyugdíjpénztári tag munkavállaló esetén az APEH Egyszerûsített foglalkoztatásból eredõ
magánnyugdíjpénztári tag munkavállalót érintõ közteherbefizetések beszedési számlára kell teljesíteni.

4. Az elháríthatatlan külsõ ok igazolása

5.  § Elháríthatatlan külsõ okként olyan különleges körülmény, cselekmény vagy esemény ismerhetõ el, amely elõre nem
látható, és amelynek következményeit az adott helyzetben elvárható gondosság tanúsítása esetén sem, vagy csak
aránytalan áldozat árán lehetett volna elhárítani.

6.  § (1) Elháríthatatlan külsõ ok csak akkor fogadható el, ha azt a munkáltató, vagy annak örököse, jogutódja hatósági
bizonyítvánnyal vagy más hitelt érdemlõ módon tudja bizonyítani.

(2) Ha az elháríthatatlan külsõ oknak minõsülõ esemény a mezõgazdasági üzem földterületét sújtó természeti csapás
vagy szélsõséges idõjárási körülmény folytán alakult ki, ezt a káresemény bekövetkezésének helye szerint ille té kes
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve igazolja. A hatósági bizonyítványnak – ha a kár mértéke
parcellánként, földrészletenként vagy alrészletenként eltérõ, ennek meg fele lõen parcellánként, földrészletenként
vagy alrészletenként azonosítható módon – tartalmaznia kell a kár mértékét is.

7.  § (1) Az elháríthatatlan külsõ ok fennállásáról  szóló bejelentést a bevallással egyidejûleg a tárgyévet követõ év január 12-éig 
kell megküldeni az állami adóhatóság részére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéshez mellékelni kell:
a) az elháríthatatlan külsõ ok fennállását tanúsító igazolást, vagy
b) az elháríthatatlan külsõ ok fennállásának igazolására jogosult hatóság, vagy más szerv által kiadott okiratot, amely 

tanúsítja, hogy az ügyfél a vonatkozó igazolás kiadása iránt a kérelmét benyújtotta.

5. A jelenléti ív tartalma

8.  § A jelenléti íven az Eftv. 2. melléklete szerinti adatokon túl fel kell tüntetni az állami adóhatóság által engedélyezett
sorszámtartománynak megfelelõ sorszámot, valamint azt, hogy a munkavállaló magánnyugdíjpénztári tag-e.

9.  § Nyomtatványként nyomdai úton elõre elõállított jelenléti ív (a továb biak ban: nyomtatvány) abban az esetben
alkalmas szigorú számadású nyomtatványként történõ azonosításra, ha a nyomtatvány elõállítása a 10.  §-ban
meghatározott követelmények szerint történik, és a nyomtatvány beszerzõje rendelkezik a 12.  § (2) bekezdése szerinti
tartalommal kibocsátott számlával.

10.  § (1) A nyomtatvány nyomdai úton történõ elõállítása az állami adóhatóság által a nyomtatvány elõállítója részére elõre
kijelölt sorszámtartományban folyamatosan, az adott sorszámtartományba illeszkedõ sorszám kihagyás és ismétlés
nélküli felhasználásával történik.

(2) A sorszámtartományt az állami adóhatóság a nyomtatvány elõállítójának írásos kérelmére jelöli ki.
(3) Az állami adóhatóság a kijelölt sorszámtartományokat idõszakos rendszerességgel – nyomtatvány-elõállítónkénti és

nyomtatvány-fajtánkénti bontásban – internetes honlapján közzéteszi.
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11.  § A nyomtatvány elõállítója, forgalmazója kizárólag a 10.  §-ban meghatározott követelményeknek megfelelõ
nyomtatványt értékesíthet.

12.  § (1) A nyomtatvány elõállítója, forgalmazója köteles e tevékenységét az állami adóhatóságnak elõ ze tesen bejelenteni,
továbbá az általa értékesített nyomtatványt – a nyomtatvány értékesítésérõl kibocsátott számla tõpéldánya alapján –
sorszám szerint nyilvántartani.

(2) A nyomtatványt elõállítóként, forgalmazóként értékesítõ adóalany köteles a nyomtatvány értékesítésérõl kibocsátott
számlán feltüntetni az értékesített nyomtatvány megnevezése mellett annak sorszámtartományát is az elsõ sorszám
(-tól) és az utolsó sorszám (-ig) megjelölésével, valamint a nyomtatvány beszerzõjének adószámát, vagy annak
hiányában adóazonosító jelét.

6. Záró rendelkezések

13.  § Ez a rendelet 2010. április 1-jén lép hatályba.

14.  § A munkáltatóval szemben a jelenléti ív vezetésével kapcsolatos szabályok megsértése  miatt 2010. június 30-áig
jogkövetkezmény nem alkalmazható, ha eddig az idõpontig jelenléti ív vezetési kötelezettségét – a 8–12.  §-ban
foglaltaktól eltérõen – az Eftv. 2. mellékletében foglaltak szerinti tartalmú, szigorú számadású nyomtatványnak nem
minõsülõ okiraton teljesíti.

15.  § A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl  szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
42.  §-a a következõ h) ponttal egészül ki:
[Az MgSzH falugazdász-hálózatot mûködtet. Az MgSzH a falugazdász-hálózat útján külön jogszabályban meghatározott
feladatkörében:]
„h) információ adásával, a szükséges nyomtatványok biztosításával segíti az egyszerûsített foglalkoztatásról  szóló
2009. évi CLII. törvény mezõgazdasági idénymunkára, valamint növénytermesztési idénymunkára vonatkozó
rendelkezéseinek mezõgazdasági termelõnek minõsülõ munkáltatók által történõ gyakorlati alkalmazását;”

16.  § (1) A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról  szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továb biak ban: Korm. rendelet)
5.  § (3) bekezdés c)–d) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[A (2) bekezdésben meghatározott intézkedések körében:]
„c) az Intervenciós Intézkedések Igazgatósága ellátja a hatáskörébe sorolt, az intervenciós intézkedésekkel és egyes
további, a feldolgozott termékekhez kapcsolódó intézkedésekkel, valamint a cukorrépa-termelõk cukoripari
szerkezet-átalakításhoz kapcsolódó támogatásaival,
d) a Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága ellátja az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programhoz kapcsolódó
beruházási és szolgáltatási, a közösségi halászati intézkedésekkel, továbbá a Nemzeti Diverzifikációs Programhoz
kapcsolódó fejlesztési intézkedésekkel,”
[összefüggõ elsõ fokú hatósági feladatokat.]

(2) A Korm. rendelet 5.  § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A (2) bekezdésben meghatározott intézkedések körében:]
„f) a Területi Igazgatóság ellátja az ügyfél-nyilvántartási rendszer vezetésével, valamint a monitoring adatszolgáltatási 
kötelezettség elmulasztásával”
[összefüggõ elsõ fokú hatósági feladatokat.]

(3) A Korm. rendelet 7.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7.  § (1) Az MVH feladatkörébe tartozik az Integrált Igazgatási és Ellenõrzési Rendszer (IIER) mûködtetése és annak
továbbfejlesztése. Az MVH ezen belül mûködteti:
a) az ügyfél-nyilvántartási rendszert,
b) a Mezõgazdasági Parcella Azonosító Rendszert (MePAR),
c) az intézkedésekhez kapcsolódó támogatások igazgatási és ellenõrzési rendszerét.
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(2) Az MVH feladatkörébe tartozik:
a) a tejkvóta-nyilvántartási rendszer,
b) a szõlõültetvények országos térinformatikai nyilvántartása,
c) az intervenciós raktárregiszter,
d) a mezõgazdasági csekély összegû (de minimis) támogatások nyilvántartási rendszere,
e) a monitoring adat-nyilvántartási rendszer
mûködtetése.”

17.  § (1) A 14–16.  § 2010. július 1-jén hatályát veszti.
(2) Ez a § 2010. július 2-án hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 88/2010. (III. 26.) Korm. rendelethez

A növénytermesztési idénymunkára vonatkozó szabályozás hatálya alá tartozó növénytermesztési
termékek, valamint a közteherelõleg megállapításánál figye lembe veendõ fajlagos munkaidõ szükséglet

A B

1. Fajlagos munkaidõ
szükséglet

2. Gyümölcstermesztés:
2.1. gyümölcsfélék

2.1.1. bogyósok 1000 óra/ha
2.1.2. csonthéjasok 700 óra/ha
2.1.3. almatermésûek 700 óra/ha
2.1.4. héjasok 200 óra/ha

3. Zöldségtermesztés:
3.1. zöldségfélék

3.1.1. zöldséghajtatás 4000 óra/ha
3.1.2. intenzív szabadföldi zöldségtermesztés 700 óra/ha

4. Szõlõmûvelés
4.1. Szõlõültetvényekben elvégzendõ munkamûveletek

4.1.1. metszés 100 óra/ha
4.1.2. kötözés 40 óra/ha
4.1.3. törzstisztítás, hajtásválogatás 40 óra/ha
4.1.4. hajtásbefûzés, csonkázás, termésválogatás 90 óra/ha
4.1.5. pótlás 20 óra/ha
4.1.6. támberendezés-javítás 20 óra/ha
4.1.7. kapálás 100 óra/ha
4.1.8. szüret 240 óra/ha
4.1.9. Szõlõmûvelés összesen 650 óra/ha

5. Dohánytermesztés: 1000 óra/hektár
6. Vetõmag termesztés: 1000 óra/hektár
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A Kormány 89/2010. (III. 26.) Korm. rendelete
a magyar légtér igénybevételérõl  szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet módosításáról

A légiközlekedésrõl  szóló 1995. évi XCVII. törvény 73.  § (1) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  §
(1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány a következõket rendeli el:

1.  § (1) A magyar légtér igénybevételérõl  szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet (a továb biak ban: R.) 3.  § (4) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(4) A külpolitikáért felelõs miniszter az (1) vagy (2) bekezdés szerinti kérelmet – hozzájárulása esetén – haladéktalanul,
de legkésõbb a kérelem beadását követõ második munkanapon elektronikus úton vagy telefaxon továbbítja az NKH
Légiközlekedési Igazgatóságának. A légiközlekedésrõl  szóló tör vény 7.  § (1) bekezdésében meghatározott
hozzájárulás megadása érdekében az NKH Légiközlekedési Igazgatósága a kérelmet elektronikus úton vagy telefaxon
haladéktalanul megküldi az Információs Hivatalnak, a Nemzetbiztonsági Hivatalnak, a Katonai Biztonsági Hivatalnak és 
a Katonai Felderítõ Hivatalnak.”

(2) Az R. 3.  §-a a következõ (4a)–(4c) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A légiközlekedésrõl  szóló tör vény 7.  § (1) bekezdésében meghatározott hozzájárulást a kérelem kézhezvételétõl
számított két munkanapon belül elektronikus úton vagy telefaxon kell az NKH Légiközlekedési Igazgatóságának
megküldeni.
(4b) Az engedély akkor adható meg, ha ahhoz az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Hivatal, a Katonai Biztonsági
Hivatal és a Katonai Felderítõ Hivatal a légiközlekedésrõl  szóló tör vény 7.  §-a szerint hozzájárult. A hozzájárulást
megadottnak kell tekinteni, ha a hozzájárulás megadása tárgyában az arra jogosult hatóság határidõben nem
nyilatkozik.
(4c) Az NKH Légiközlekedési Igazgatósága az engedély megadásáról vagy annak megtagadásáról haladéktalanul – de
legkésõbb a hozzájárulások megadását, megtagadását, vagy a hozzájárulás megadására nyitva álló határidõ lejártát
követõ napon – értesíti a külpolitikáért felelõs minisztert.”

(3) Az R. 3.  § (1) bekezdésében a „legalább hét munkanappal” szövegrész helyébe „legalább nyolc munkanappal” szöveg
lép.

2.  § Ez a rendelet 2010. április 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelete
a Nemzeti Biztonsági Felügyelet mûködésének, valamint a minõsített adat kezelésének rendjérõl

A Kormány a minõsített adat védelmérõl  szóló 2009. évi CLV. törvény 37.  § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 64.  § tekintetében
a közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85.  § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 65.  § tekintetében
a közoktatásról  szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94.  § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 66.  § tekintetében
a szabálysértésekrõl  szóló 1999. évi LXIX. törvény 166.  §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 67.  § tekintetében
az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124.  § (2) bekezdés d) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 68.  § és a 69.  § (19) bekezdése tekintetében
a környezet védelmének általános szabályairól  szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (7) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 69.  § (1) bekezdése tekintetében
az atomenergiáról  szóló 1980. évi I. törvény 27.  §- ában kapott felhatalmazás alapján,
a 69.  § (2) bekezdése tekintetében
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról  szóló 1996. évi XLIII. törvény 342.  § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,
a 69.  § (3) bekezdése tekintetében
a hírközlésrõl  szóló 2001. évi XL. törvény 107.  § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 69.  § (4) bekezdése tekintetében
a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl  szóló 1997. évi CXL. törvény 100.  § (1) bekezdés
k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 69.  § (5) bekezdése tekintetében
a bányászatról  szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A.  § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 69.  § (6) bekezdése tekintetében
az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
létrehozásáról  szóló 2003. évi III. törvény 13.  § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 69.  § (7) bekezdése tekintetében
a honvédelemrõl  szóló 1993. évi CX. törvény 8.  § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 69.  § (8) bekezdése tekintetében
az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124.  § (2) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 69.  § (9) bekezdése tekintetében
a légiközlekedésrõl  szóló 1995. évi XCVII. törvény 68.  § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 69.  § (10) bekezdése tekintetében
a nemzetbiztonsági szolgálatokról  szóló 1995. évi CXXV. törvény 77.  § (1) bekezdésének c) pontjában és a büntetõeljárásról  szóló
1998. évi XIX. törvény 604.  § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 69.  § (11) bekezdése tekintetében
a környezet védelmének általános szabályairól  szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (7) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 69.  § (12) bekezdése tekintetében
az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124.  § (2) bekezdés d) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 69.  § (13) bekezdése tekintetében
a közbeszerzésekrõl  szóló 2003. évi CXXIX. törvény 404.  § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 69.  § (14) bekezdése tekintetében
a természet védelmérõl  szóló 1996. évi LIII. törvény 41/A.  §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 69.  § (15) bekezdése tekintetében
az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról  szóló 2003. évi CXXV. törvény 64.  §-ában kapott felhatalmazás
alapján,
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a 69.  § (16) bekezdése tekintetében
a környezet védelmének általános szabályiról  szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (7) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 69.  § (17) bekezdése tekintetében
a postáról  szóló 2003. évi CI. törvény 53.  § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 69.  § (20) bekezdése tekintetében
a köziratokról, a közlevéltárakról és a magán levéltári anyag védelmérõl  szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A.  § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,
a 69.  § (21) bekezdése tekintetében
a szervezett bûnözés megelõzésének, megszakításának, felderítésének elõsegítése céljából a szervezett bûnözés elleni fellépés
céljából gyûjtött adatok gyûjtésének, felhasználásának és ellenõrzésének koordinálásáért felelõs szerv kijelölés tárgyában
a szervezett bûnözés, valamint az azzal összefüggõ jelenségek elleni fellépés szabályairól  szóló 1999. évi LXXV. törvény 62.  §
(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 69.  § (22) bekezdése tekintetében
az elektronikus hírközlésrõl  szóló 2003. évi C. törvény 182.  § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 69.  § (23) bekezdése tekintetében
az állami vagyonról  szóló 2007. évi CVI. törvény 71.  § (1) bekezdés a)–f) ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 69.  § (24) bekezdése és a 70.  § (1) bekezdés e) pontja tekintetében
a találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118.  § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 69.  § (25) bekezdése tekintetében
az épített környezet alakításáról és védelmérõl  szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 69.  § (26) bekezdése tekintetében
az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124.  § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 70.  § (1) bekezdés a) pontja tekintetében
a köztisztviselõk jogállásáról  szóló 1992. évi XXIII. törvény 80.  § (1) bekezdés a) pontjában és a 25.  § (6) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján,
a 69.  § (18) bekezdése tekintetében
az Alkotmány 35.  § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

I. FEJEZET
ÉRTELMEZÕ RENDELKEZÉSEK

1.  § E rendelet alkalmazásában:
1. elektronikai tárgyvédelem: olyan elektronikai jelzõrendszer, amely éles üzemmódban felügyeli a biztonsági területen

elhelyezett biztonsági tárolót, jelzi az illetéktelen nyitási, zárási és áttörési kísérletet,
2. elektronikai térvédelem: olyan elektronikai jelzõrendszer, amely éles üzemmódban felügyeli a biztonsági terület belsõ

terét, jelez mindennemû mozgást,
3. reagáló erõ: a fizikai biztonság érdekében elrendelt intézkedéseket végrehajtó személyzet, így az õrök, az ügyeleti

szolgálatot adó, a távfelügyeletet ellátó és a biztonsági rendszert mûködtetõ személyek,
4. rendezvény: alkalmi, széles körû, idõszakos összejövetel, elõre megszervezett formában.

II. FEJEZET
A MINÕSÍTETT ADAT KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS HATÓSÁGI JOGKÖR

2.  § (1) „Bizalmas” vagy annál magasabb minõsítési szintû minõsített adat e rendelet szerinti felhasználására és tárolására
a (3) bekezdésben meghatározott engedély birtokában kerülhet sor.

(2) Az ügyfél kialakítja a személyi, fizikai és adminisztratív biztonsági feltételeket, majd kéri a Nemzeti Biztonsági
Felügyelettõl a „Bizalmas!” vagy annál magasabb minõsítési szintû minõsített adat kezelésére vonatkozó engedély
(a továb biak ban: Engedély) kiadását.
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(3) Az ügyfél az Engedély iránti kérelmét, amely az általa felhasználni és tárolni kívánt minõsített adatok legmagasabb
minõsítési szintjét és a kialakított biztonsági terület helyszínének pontos megjelölését tartalmazza, a Miniszterelnöki
Hivatal és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet honlapján közzétett nyomtatványon terjeszti elõ.

(4) Az ügyfél az Engedély iránti kérelméhez csatolja a kialakított biztonsági területrõl készített egyszerûsített alaprajzot és
a biztonságtechnikai rendszer egyszerûsített helyszínrajzát (tervrajzát), valamint az 1. melléklet figye lembe véte lével
kitöltött ponttáblázatot.

3.  § (1) Az Engedély – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló tör vény ben foglaltakon túl –
tartalmazza a kezelhetõ minõsített adatok legmagasabb minõsítési szintjét, valamint az engedélyezett biztonsági
terület helyszínének pontos megjelölését.

(2) Az Engedéllyel rendelkezõ minõsített adatot kezelõ szerv az Engedélyben meghatározott minõsítési szintig kezelhet
minõsített adatot.

(3) Az Engedély visszavonásig hatályos.
(4) A Nemzeti Biztonsági Felügyelet az Engedélyt visszavonja, ha megállapítja, hogy a minõsített adatot kezelõ szervnél

az e rendeletben meghatározott személyi, fizikai vagy adminisztratív biztonság feltételei nem vagy csak részben
teljesülnek, továbbá, ha a gazdálkodó szervezet minõsített adat védelmérõl  szóló tör vény szerinti telephely biztonsági 
tanúsítványát a Nemzeti Biztonsági Felügyelet visszavonta.

4.  § (1) A Nemzeti Biztonsági Felügyelet a minõsített adat kezelésével kapcsolatban a minõsített adatot kezelõ szerveknél
hatósági ellenõrzést hajt végre.

(2) A hatósági ellenõrzést az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete (a továb biak ban: NATO) által használt minõsítési szintû
adatok (a továb biak ban: NATO minõsített adat), a Nyugat-európai Unió (a továb biak ban: NYEU) által használt
minõsítési szintû adatok (a továb biak ban: NYEU minõsített adat) esetében a NATO-NYEU Központi Nyilvántartóval
együttmûködve, az Európai Unió Tanácsa, az Európai Bizottság (a továb biak ban együtt: EU), az Európai Atomenergia
Közösség, az Európai Rendõrségi Hivatal, az Európai Igazságügyi Együttmûködési Egység (a továb biak ban együtt: EU
intézményei) által használt minõsítési szintû adatok (a továb biak ban: EU és az EU intézményei által minõsített adat)
esetében az EU Központi Nyilvántartóval együttmûködve végzi. A nemzeti minõsített adatok tekintetében a helyi
biztonsági felügyelet, ennek hiányában a biztonsági vezetõ, továbbá a külképviseletek vonatkozásában
a külpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium, a Magyar Honvédség vonatkozásában a honvédelemért
felelõs miniszter által vezetett minisztérium bevonásával végzi.

(3) Amennyiben a Nemzeti Biztonsági Felügyelet a minõsített adatot kezelõ szervnél végrehajtott hatósági ellenõrzés
során a személyi, a fizikai vagy az adminisztratív biztonság tekintetében olyan hiányosságot tapasztal, amely
a minõsített adatok biztonságát veszélyezteti, az Engedélyt visszavonja, kezdeményezheti a biztonsági vezetõ
kinevezésének visszavonását, továbbá intézkedéseket kezdeményezhet az ott tárolt minõsített adatok biztonságba
helyezésére, valamint a jogszerû állapot helyreállítására.

(4) A Nemzeti Biztonsági Felügyelet koordinálja a NATO, a NYEU, valamint az EU és az EU intézményei által a Magyar
Köztársaság területén végrehajtott, a NATO, a NYEU, valamint az EU és az EU intézményei minõsített adatainak
védelmére irányuló ellenõrzéseket. Az ellenõrzések részletes menetérõl a Nemzeti Biztonsági Felügyelet tájékoztatja
az ellenõrzéssel érintett külföldi minõsített adatot kezelõ szerv biztonsági vezetõjét.

(5) A Nemzeti Biztonsági Felügyelet ellenõrzése nem eredményezheti a titkos információgyûjtõ munkára és az abban
együttmûködõ személyekre, továbbá a titkos információgyûjtés eszközeire és módszereire vonatkozó adat megismerését,
kivéve, ha a tör vény ben elõírt hatósági eljárás végrehajtásához azok ismerete elengedhetetlenül szükséges.

III. FEJEZET
A BIZTONSÁGI VEZETÕ ÉS A TITKOS ÜGYKEZELÕ

1. A biztonsági vezetõ foglalkoztatásának feltételei

5.  § (1) Biztonsági vezetõ az lehet, aki legalább felsõfokú iskolai végzettséggel, a minõsített adatok kezelésének vagy
védelmének területén szerzett legalább egy év szakmai gyakorlattal, a kezelt minõsített adatok minõsítési szintjének
megfelelõ szintû személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik, aláírta a titoktartási nyilatkozatot. A biztonsági
vezetõ köteles a biztonsági vezetõk részére tartandó képzésen és továbbképzésen részt venni.
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(2) Biztonsági vezetõnek a minõsített adatot kezelõ szervnél csak az érintett szervvel munkaviszonyban, köztisztviselõi,
közalkalmazotti, bírói, igazságügyi, ügyészi, hivatásos szolgálati jogviszonyban vagy a hivatásos és szerzõdéses
katonák jogállásáról  szóló tör vény szerinti szolgálati viszonyban álló személyt lehet kinevezni. Biztonsági vezetõi
feladat megbízási szerzõdés alapján nem látható el.

(3) A biztonsági vezetõ a minõsített adatot kezelõ szervnél egyidejûleg titkos ügykezelõi munkakörben nem
foglalkoztatható.

2. A biztonsági vezetõ feladatai

6.  § (1) A biztonsági vezetõ a minõsített adatot kezelõ szerv vezetõjének átruházott hatáskörében eljárva utasítási joggal
gyakorolja az õt erre a feladatra kinevezõ vezetõ minõsített adat védelmére vonatkozó jogosítványait. Ennek
keretében a biztonsági vezetõ a számára e rendeletben meghatározott feladatok végrehajtásával és koordinálásával
ellátja a személyi, fizikai és adminisztratív biztonságra vonatkozó szabályok alkalmazásának helyi felügyeletét.

(2) A biztonsági vezetõ intézkedik a minõsített adat védelmére vonatkozó személyi, fizikai, adminisztratív biztonsági
rendelkezések megtartásának minden év február 28-ig, jegyzõkönyv felvétele mellett történõ ellenõrzésérõl és
az elõzõ évben a minõsített adatot kezelõ szervhez érkezett vagy ott készített minõsített adatok iratforgalmi
statisztikájának minõsítési szintenkénti bontásban történõ elkészítésérõl. Az ellenõrzés kiterjed a minõsített adatot
kezelõ szervnél kezelt minõsített adatok felhasználására és tárolására.

(3) A biztonsági vezetõ minden év március 10-ig intézkedik a NATO, NYEU, valamint az EU és az EU intézményei minõsített 
adatai tekintetében lefolytatott éves ellenõrzés eredményének és a minõsített adatot kezelõ szervhez érkezett vagy
ott készített NATO, NYEU, valamint az EU minõsített adatok iratforgalmi statisztikájának minõsítési szintenkénti
bontásban a NATO-NYEU Központi Nyilvántartó, valamint az EU Központi Nyilvántartó részére történõ megküldésérõl.

(4) A biztonsági vezetõ minden év március 31-ig intézkedik a nemzeti minõsített adatok tekintetében lefolytatott éves
ellenõrzés eredményének és az elõzõ évben a minõsített adatot kezelõ szervhez érkezett vagy ott készített nemzeti
minõsített adatok iratforgalmi statisztikájának minõsítési szintenkénti bontásban a Nemzeti Biztonsági Felügyeletre
történõ megküldésérõl.

(5) Az iratforgalmi statisztika mintáját a Nemzeti Biztonsági Felügyelet a honlapján és a Miniszterelnöki Hivatal honlapján
közzéteszi.

(6) A Magyar Honvédségnél kinevezett biztonsági vezetõk a minõsített adatok védelmével kapcsolatos feladatok
végrehajtását és koordinálását a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztérium szakirányításra jogosult
vezetõjének szakmai irányítása mellett végzik.

3. A titkos ügykezelõ foglalkoztatásának feltételei

7.  § (1) Titkos ügykezelõ az lehet, aki legalább középfokú iskolai végzettséggel, a kezelt minõsített adatok minõsítési
szintjének megfelelõ szintû személyi biztonsági tanúsítvánnyal és felhasználói engedéllyel rendelkezik, aláírta
a titoktartási nyilatkozatot, a minõsített adat védelmére vonatkozó rendelkezések, így különösen a minõsített adat
védelmérõl  szóló tör vény és e rendelet ismeretébõl, gyakorlati alkalmazásából sikeres vizsgát tett, továbbá erre
a feladatra a munkáltatói jogkört gyakorló vezetõ írásban kinevezi.

(2) A minõsített adatot kezelõ szerv vezetõje felelõs azért, hogy a titkos ügykezelõi munkakörben foglalkoztatott
személyek a kinevezésük elõtt a minõsített adat védelmérõl  szóló tör vény és e rendelet ismeretébõl, gyakorlati
alkalmazásából oktatásban részesüljenek és vizsgát tegyenek. A titkos ügykezelõre meghatározott tananyag és
vizsgakövetelmény elkészíttetése, az oktatás szervezeti kereteinek és a vizsgáztatás eljárási rendjének meghatározása,
valamint a vizsgabizottság kijelölése a szakirányításra jogosult vezetõ vagy a biztonsági vezetõ feladata.

(3) A minõsített adatot kezelõ szerveknél a titkos ügykezelõre meghatározott tananyagot és a vizsgakövetelményeket
a Nemzeti Biztonsági Felügyelet elnöke elõ ze tesen jóváhagyja. A biztonsági vezetõ a titkos ügykezelõk részére
szervezett vizsga tervezett idõpontjáról a Nemzeti Biztonsági Felügyelet elnökét elõ ze tesen írásban tájékoztatja, aki
elrendelheti a vizsgáztatás menetének és rendjének ellenõrzését.
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4. A titkos ügykezelõ feladatai

8.  § (1) A titkos ügykezelõ feladata:
a) a minõsített adat átvétele, minõsített küldemény felbontása,
b) a minõsített adat iktatása, tárolása,
c) a minõsített adat szerven belül történõ átadása és visszavétele,
d) a minõsített adat szerven kívüli továbbításának elõkészítése,
e) a felhasználói jogosultság megszûnése esetén a minõsített adat visszavétele,
f) a minõsített adat kezeléséhez szükséges iratkezelési segédletek fõnyilvántartó könyvben történõ nyilvántartásba

vétele és megnyitása,
g) a minõsített adat belföldre, valamint külföldre történõ továbbításához szükséges iratkezelési feladatok

végrehajtása,
h) a minõsített adat birtokban tartása,
i) a minõsített adatot tartalmazó adathordozó megsemmisítésének elõkészítése és az abban  való részvétel.

(2) A titkos ügykezelõ az e rendeletben meghatározott személyi, fizikai és adminisztratív biztonsági feltételek teljesülése
esetén egyidejûleg, de egymástól elkülönítve kezelheti a nemzeti és a külföldi minõsített adatot.

5. Eljárás megbízatás megszûnése esetén

9.  § (1) Amennyiben a biztonsági vezetõnek az e jogkörét megalapozó jogviszonya megszûnik, vagy más okból legalább
50 napig távol van, a biztonsági vezetõi feladatok ellátásával kapcsolatos teendõket, okmányokat és eszközöket
a titkos ügykezelõ útján a kinevezett utódjának, ennek hiányában a minõsített adatot kezelõ szerv vezetõje által kijelölt 
személynek jegyzõkönyv felvétele mellett tárolás céljából átadja.

(2) A titkos ügykezelõ a kinevezésének megszûnése esetén a titkos ügykezelõi feladatok ellátásával kapcsolatos
teendõket, okmányokat és eszközöket utódjának, a helyettesítésére kijelölt személynek, ezek hiányában a biztonsági
vezetõnek vagy a biztonsági vezetõ által kijelölt személynek jegyzõkönyv felvétele mellett átadja.

IV. FEJEZET
SZEMÉLYI BIZTONSÁG

6. A biztonsági vezetõnek a személyi biztonsági tanúsítvány kiadásával és kiadásának
kezdeményezésével kapcsolatos feladatai

10.  § (1) A minõsített adatot kezelõ szervnél – a gazdálkodó szervezet kivételével – nemzeti minõsített adatot felhasználó,
valamint ilyen adatot felhasználó közremûködõ részére a biztonsági vezetõ a Miniszterelnöki Hivatal és a Nemzeti
Biztonsági Felügyelet honlapján közzétett minta alapján egy példányban kiadja a nemzeti minõsített adatra érvényes
személyi biztonsági tanúsítványt.

(2) A nemzeti minõsített adatra érvényes személyi biztonsági tanúsítvány tartalmazza:
a) a személyi biztonsági tanúsítványt kiadó minõsített adatot kezelõ szerv megnevezését,
b) az érintett személy természetes személyazonosító adatait,
c) a kiadott személyi biztonsági tanúsítvány nyilvántartási számát, keltét, érvényességi idejét és a felhasználó által

felhasználható nemzeti minõsített adat legmagasabb minõsítési szintjét,
d) a személyi biztonsági tanúsítvány kiadására jogosult vezetõ aláírását.

(3) A nemzeti minõsített adatra érvényes személyi biztonsági tanúsítvány kezelését és tárolását a biztonsági vezetõ vagy
az e feladattal általa írásban kijelölt személy vagy szerv végzi.

(4) A nemzeti minõsített adatra érvényes személyi biztonsági tanúsítvány visszavonásra kerül, ha a felhasználó
munkaviszonya, köztisztviselõi, közalkalmazotti, bírói, igazságügyi, ügyészi, hivatásos szolgálati jogviszonya vagy
a hivatásos és szerzõdéses katonák jogállásáról  szóló tör vény szerinti szolgálati viszonya a minõsített adatot kezelõ
szervnél megszûnik, továbbá, ha feladata ellátásához nemzeti minõsített adat felhasználása a továb biak ban nem
szükséges.

(5) A nemzeti minõsített adatra érvényes személyi biztonsági tanúsítvány visszavonását köve tõen a biztonsági vezetõ
intézkedik a személyi biztonsági tanúsítvány selejtezésérõl.
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(6) A biztonsági vezetõ gondoskodik arról, hogy a titkos ügykezelõ naprakész és pontos információval rendelkezzen
a minõsített adatot kezelõ szervnél érvényes személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezõ személyekrõl.

11.  § (1) A minõsített adatot kezelõ szerv biztonsági vezetõje kezdeményezi a Nemzeti Biztonsági Felügyeletnél a külföldi
minõsített adatra érvényes személyi biztonsági tanúsítvány kiadását a NATO, NYEU, valamint az EU és az EU
intézményei minõsített adataihoz hozzáférõ felhasználók és közremûködõk részére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kezdeményezés a kérelmezõ vezetéknevét, utónevét, születési helyét, születési idejét,
állampolgárságát, a munkáltató és a munkakör megnevezését, a megismerni kívánt adatfajta minõsítési szintjét
tartalmazó, a Miniszterelnöki Hivatal és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet honlapján közzétett adatlap kitöltésével
történik.

(3) A gazdálkodó szervezetek esetében a NATO, NYEU, valamint EU és az EU intézményei minõsített adataihoz, továbbá
a nemzeti minõsített adathoz hozzáférõ felhasználók részére a gazdálkodó szervezet biztonsági vezetõje
kezdeményezi a Nemzeti Biztonsági Felügyeletnél a NATO, NYEU, valamint EU és az EU intézményei adataira, továbbá
a nemzeti minõsített adatra érvényes személyi biztonsági tanúsítvány kiadását.

(4) A (3) bekezdés szerinti kezdeményezés a kérelmezõ vezetéknevét, utónevét, születési helyét, születési idejét,
állampolgárságát, a munkáltató és a munkakör megnevezését, a megismerni kívánt adatfajta minõsítési szintjét
tartalmazó adattartalmú, a Miniszterelnöki Hivatal és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet honlapján közzétett adatlap
kitöltésével történik.

(5) A személyi biztonsági tanúsítvány kiadásához – kivéve azon esetet, amikor a nemzetbiztonsági szolgálatokról  szóló
tör vény alapján a Nemzeti Biztonsági Felügyelet elnöke a kezdeményezõ – a minõsített adatot kezelõ szerv biztonsági
vezetõje a (2) és (4) bekezdésben hivatkozott adatlapot a nemzetbiztonsági szolgálatokról  szóló tör vény 72.  §
(1) bekezdésében meghatározott szakvélemény másolatával együtt megküldi a Nemzeti Biztonsági Felügyelet
részére.

7. A Nemzeti Biztonsági Felügyelet személyi biztonsági tanúsítvány kiadásával kapcsolatos feladatai

12.  § (1) Ha a Nemzeti Biztonsági Felügyelet egy személy részére egyidejûleg több forrásból származó minõsített adatra
érvényes személyi biztonsági tanúsítványt ad ki, akkor ezeket egyenként külön okiratba foglalja.

(2) A Nemzeti Biztonsági Felügyelet a személyi biztonsági tanúsítványt az érintett személy biztonsági vezetõjéhez
továbbítja, aki intézkedik a kezelésérõl, valamint a tárolásáról.

(3) A Nemzeti Biztonsági Felügyeletet az általa kiadott személyi biztonsági tanúsítvány esetében a biztonsági vezetõ
írásban értesíti, ha az érintett személy tekintetében a szükséges biztonsági feltételek nem állnak fenn. Ezt köve tõen
a biztonsági vezetõ intézkedik a személyi biztonsági tanúsítvány selejtezésérõl.

13.  § (1) Mindazon rendezvény esetében, ahol NATO, NYEU, valamint EU és az EU intézményei által minõsített adat válik
hozzáférhetõvé és ezt a rendezvényre vonatkozó elõ írások megkövetelik, a rendezvényen résztvevõnek a Nemzeti
Biztonsági Felügyeletnél nyilvántartásba vett személyi biztonsági tanúsítványáról a rendezvényen résztvevõ személy
biztonsági vezetõje egy példányban – nemzetközi rendezvény esetén angol nyelvû – igazolás kiadását kezdeményezi
a Nemzeti Biztonsági Felügyeletnél.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kezdeményezés a rendezvényen résztvevõ személy vezetéknevét, utónevét, születési helyét,
születési idejét, állampolgárságát, úti okmányának azonosítóját, a munkáltató és a munkakör megnevezését
(magyarul és angolul), a kiutazás célját és a rendezvény megnevezését (magyarul és angolul), a rendezvény idõpontját, 
a rendezvény helyszínét, a rendezõk faxszámát tartalmazó adattartalmú, a Miniszterelnöki Hivatal és a Nemzeti
Biztonsági Felügyelet honlapján közzétett adatlap kitöltésével történik. Az igazolást a Nemzeti Biztonsági Felügyelet
a rendezõ szerv biztonsági vezetõjéhez továbbítja. A kiadott igazolást a rendezõ szerv biztonsági vezetõje kezeli.

(3) Amennyiben a kért igazolás formája a Nemzeti Biztonsági Felügyelet által kiadott igazolástól eltér, akkor a kért igazolás 
formanyomtatványának a Nemzeti Biztonsági Felügyeletre történõ megküldése is szükséges.

(4) A Nemzeti Biztonsági Felügyelet a NATO-tól, a NYEU-tól, az EU és az EU intézményeitõl vagy az Európai Unió
tagállamaitól, valamint a minõsített adatok védelme tárgyában a Magyar Köztársasággal kétoldalú megállapodást
kötött harmadik országtól érkezett megkeresés alapján kezdeményezi a személyi biztonsági tanúsítvány kiadásához
szükséges nemzetbiztonsági ellenõrzést. Az eredményrõl a Nemzeti Biztonsági Felügyelet írásban tájékoztatja
a megkeresõ biztonsági hatóságot.
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(5) Minõsített adatot kezelõ szervtõl érkezett írásbeli kérés alapján a Nemzeti Biztonsági Felügyelet külföldi állampolgár
esetén megkeresi a NATO-t, a NYEU-t, az EU és az EU intézményeit vagy az Európai Unió tagállamait, valamint
a minõsített adatok védelme tárgyában a Magyar Köztársasággal kétoldalú megállapodást kötött harmadik országot
és kéri a személyi biztonsági tanúsítvány meglétének igazolását. A Nemzeti Biztonsági Felügyelet az eredményrõl
írásban tájékoztatja a minõsített adatot kezelõ szervet.

8. A felhasználói engedéllyel és a titoktartási nyilatkozattal kapcsolatos feladatok

14.  § (1) A biztonsági vezetõ felelõssége, hogy az a felhasználó, akinek a feladata ellátásához ez szükséges, felhasználói
engedéllyel és általa aláírt titoktartási nyilatkozattal rendelkezzen, kivéve, ha a minõsített adat védelmérõl  szóló
tör vény szerint ilyen engedélyre és nyilatkozatra nincs szükség.

(2) Egyazon felhasználói engedélyben nemzeti és külföldi minõsített adat felhasználására is adható felhatalmazás, ennek
meg fele lõen a felhasználói engedélyben meghatározott minõsített adatok meghivatkozásával elegendõ egy
titoktartási nyilatkozatot aláírni.

(3) A felhasználói engedély és a titoktartási nyilatkozat kezelésérõl, valamint tárolásáról a biztonsági vezetõ intézkedik.
(4) A szignálásra jogosult vezetõ felelõssége, hogy olyan felhasználó részére engedélyezze a minõsített adat

felhasználását, aki rendelkezik felhasználói engedéllyel és általa aláírt titoktartási nyilatkozattal, kivéve, ha a minõsített
adat védelmérõl  szóló tör vény szerint ilyen engedélyre és nyilatkozatra nincs szüksége.

15.  § (1) A minõsített adat felhasználására  való jogosultság a felhasználói engedély visszavonásával szûnik meg.
(2) A felhasználói engedélyt a kiadására jogosult vezetõ visszavonja, ha a felhasználó

a) munkaviszonya, köztisztviselõi, közalkalmazotti, bírói, igazságügyi, ügyészi, hivatásos szolgálati jogviszonya vagy
a hivatásos és szerzõdéses katonák jogállásáról  szóló tör vény szerinti szolgálati viszonya megszûnik vagy

b) feladata ellátásához a továb biak ban minõsített adat felhasználása nem szükséges, valamint ha
c) személyi biztonsági tanúsítványa visszavonásra került vagy érvényessége lejárt.

(3) A felhasználói engedélyre és a titoktartási nyilatkozatra vonatkozó ajánlott mintákat a Miniszterelnöki Hivatal és
a Nemzeti Biztonsági Felügyelet a honlapján közzéteszi.

(4) A biztonsági vezetõ felelõssége, hogy a minõsített adatot kezelõ szervnél tárolt felhasználói engedély és titoktartási
nyilatkozat a felhasználói engedély visszavonását köve tõen a visszaélés szigorúan titkos és titkos minõsítésû adattal
bûncselekményre a büntetõ tör vénykönyvben meghatározott büntetési tétel felsõ határának megfelelõ ideig
fellelhetõ legyen. Ezt köve tõen intézkedik ezen okmányok selejtezési jegyzõkönyv felvétele mellett történõ
megsemmisítésérõl.

V. FEJEZET
FIZIKAI BIZTONSÁG

9. Fizikai biztonsági alapelvek és követelmények

16.  § (1) A minõsített adat felhasználására és tárolására szolgáló helyszín fizikai biztonsági rendszere több egymásra épülõ
elembõl áll. A fizikai biztonság külsõ elemei a védendõ terület határait biztosítják. A fizikai biztonság közbensõ elemei
észlelik az illetéktelen behatolást és riasztják a reagáló erõt. A fizikai biztonság belsõ elemei a reagáló erõ
megérkezéséig késleltetik az illetéktelen behatolót a minõsített adatokhoz történõ hozzáférésben.

(2) A fizikai biztonsági rendszerben csak garantált minõségû biztonságtechnikai eszközök használhatók. Ennek
igazolására a Nemzeti Biztonsági Felügyelet elfogadja a gyártó által beszerzett, a termék-megfelelõségrõl kiadott
igazolást és a nemzetközi gyakorlatban ezzel egyenértékû okiratot.

10. A biztonsági terület és az adminisztratív zóna

17.  § (1) A „Bizalmas!” vagy ennél magasabb minõsítési szintû minõsített adat – a 18.  §-ban és a 22.  § (3) bekezdésben szereplõ
eset kivételével – kizárólag I. vagy II. osztályú biztonsági területen használható fel és tárolható.

(2) A „Korlátozott terjesztésû!” minõsítési szintû minõsített adat biztonsági területen kívül adminisztratív zónában is
felhasználható és az adminisztratív zónán belül zárható irodabútorban, lemezszekrényben is tárolható.
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(3) I. osztályú biztonsági területnek minõsül minden olyan helyszín, ahol „Bizalmas!” vagy annál magasabb minõsítési
szintû minõsített adatot használnak fel, vagy használnak fel és tárolnak, vagy tárolnak olyan módon, hogy a területre
 való belépés egyben a minõsített adathoz  való hozzáférést is jelenti. A terület fizikailag körülhatárolt és védett,
valamint a ki- és belépés ellenõrzött. A ki- és belépés csak beléptetõ rendszeren keresztül és csak azon személyek
számára engedélyezhetõ, akik erre külön felhatalmazással és személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek.

(4) II. osztályú biztonsági területnek minõsül minden olyan helyszín, ahol „Bizalmas!” vagy annál magasabb minõsítési
szintû minõsített adatot használnak fel, vagy használnak fel és tárolnak, vagy tárolnak olyan módon, hogy
az illetéktelen hozzáférést belsõ intézkedésekkel meg lehet akadályozni. A terület fizikailag körülhatárolt és védett,
valamint a ki- és belépés ellenõrzött és a minõsített adatokhoz történõ illetéktelen hozzáférés megakadályozása
érdekében a biztonsági területre csak külön felhatalmazással lehet belépni. Személyi biztonsági tanúsítvánnyal nem
rendelkezõ személy csak kísérettel léphet be.

(5) Adminisztratív zónának minõsül minden olyan helyszín, ahová a belépés ellenõrzött. A biztonsági terület körül
adminisztratív zóna is kiépíthetõ.

(6) A biztonsági területen belül a nemzeti és külföldi „Bizalmas!” vagy ennél magasabb minõsítési szintû minõsített adatok 
egymástól elkülönítve tárolhatók.

18.  § (1) A katonai, nemzetbiztonsági és bûnügyi mûveletekben a személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezõ személy
személyes felügyelete alatt álló minõsített adatot tartalmazó technikai eszköz, valamint a mûvelet végrehajtásához
szükséges minõsített adat, a minõsített adatot kezelõ szerv vezetõje vagy a biztonsági vezetõ által meghatározott
biztonsági intézkedések betartása mellett biztonsági területen kívül is felhasználható.

(2) Az Országház épületében a minõsített adat a minõsített adatok védelmének szakmai felügyeletéért felelõs miniszter
által meghatározott biztonsági intézkedések betartása mellett biztonsági területen kívül is felhasználható.

11. I. osztályú biztonsági terület helyszíne (minõsített adat nyílt tárolása)

19.  § (1) Ahol minõsített adat nyílt tárolására kerül sor, az I. osztályú biztonsági területet határoló falazat, födém és padozat
legalább a 30 cm vastagságú tömör téglafal szilárdsági mutatóival egyenértékû falszerkezettel rendelkezik.

(2) Az I. osztályú biztonsági terület helyiségének falazatán található ablakok, nyílások, áttörések – a helyiség falazatán
belül felszerelt – alábbi méretû nyitható rácsszerkezettel, kiegészítõ mechanikus számkombinációs zárral, vagy fixen
rögzített rácsszerkezettel rendelkeznek:
a) nemzeti és külföldi „Bizalmas!” minõsítési szintû minõsített adatok esetén 140 × 140 mm-es kiosztású, legalább

10 mm átmérõjû köracélból vagy legalább 10 mm oldalhosszúságú négyzetacélból álló, rácspontokon
körbehegesztett rácsszerkezet;

b) nemzeti és külföldi „Titkos!” minõsítési szintû minõsített adatok esetén 90 x 90 mm-es kiosztású, legalább 10 mm
átmérõjû köracélból vagy legalább 10 mm oldalhosszúságú négyzetacélból álló, rácspontokon körbehegesztett
rácsszerkezet;

c) nemzeti és külföldi „Szigorúan titkos!” minõsítési szintû minõsített adatok esetén 70 x 70 mm-es kiosztású,
legalább 10 mm átmérõjû köracélból vagy legalább 10 mm oldalhosszúságú négyzetacélból álló, rácspontokon
körbehegesztett rácsszerkezet.

(3) Az I. osztályú biztonsági terület határán lévõ biztonsági ajtó
a) nemzeti és külföldi „Bizalmas!” minõsítési szintû minõsített adatok esetén minimum 5 perces,
b) nemzeti és külföldi „Titkos!” minõsítési szintû minõsített adatok esetén minimum 10 perces,
c) nemzeti és külföldi „Szigorúan titkos!” minõsítési szintû minõsített adatok esetén minimum 15 perces
áttörésgátlással rendelkezik.

(4) Ablakok esetén
a) a (2) bekezdés a) pontjában szereplõ rácsszerkezettel egyenértékû az a biztonsági üvegszerkezet, amely legalább

P5A,
b) a (2) bekezdés b) pontjában említett rácsszerkezettel egyenértékû az a biztonsági üvegszerkezet, amely legalább

P6B,
c) a (2) bekezdés c) pontjában említett rácsszerkezettel egyenértékû az a biztonsági üvegszerkezet, amely legalább

P7B
áttörésbiztos fokozattal rendelkezik.
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(5) A minõsített adat nyílt tárolása esetén a helyszín az (1)–(4) bekezdésben meghatározottakon túl, fizikai biztonsági
intézkedések keretében a biztonsági terület határán kialakított bejárathoz telepített beléptetõ rendszer mellett a 34.  §
szerinti személyes felügyelettel, vagy legalább a 27.  § (4) bekezdésében meghatározott elektronikai jelzõrendszerrel
és füstérzékelõvel, valamint legalább a 28.  § (5) bekezdésében elõírt reagáló erõ alkalmazásával biztosított.

12. A II. osztályú biztonsági terület helyszíne (Minõsített adat zárt tárolása)

20.  § (1) A II. osztályú biztonsági terület a biztonsági védettség szintje alapján kategóriába sorolt.
(2) 4. kategóriájú a helyszín, ha a II. osztályú biztonsági területet határoló falazat, födém és padozat legalább 15 cm

vastagságú tömör téglafal szilárdsági mutatóival egyenértékû falszerkezettel rendelkezik. Az ablakokat – a föld
felszínétõl számított 6 méteres, valamint az épület tetejétõl lefelé számított 4 méteres magasságon belül –
70 x 70 mm-es kiosztású, legalább 10 mm átmérõjû köracélból vagy legalább 10 mm oldalhosszúságú négyzetacélból
álló, rácspontokon körbehegesztett, nyitható belsõ, vagy fixen rögzített rácsszerkezettel vagy ezzel egyenértékû
módon védik. A nyitható rácsszerkezet mechanikus számkombinációs zárral, a biztonsági területet határoló falazat
felületén lévõ biztonsági ajtó legalább 15 perces áttörésgátlással rendelkezik.

(3) 3. kategóriájú a helyszín, ha a II. osztályú biztonsági területet határoló falazat, födém és padozat legalább 6 cm
vastagságú tömör téglafal szilárdsági mutatóival egyenértékû falszerkezettel rendelkezik. Az ablakokat – a föld
felszínétõl számított 6 méteres, valamint az épület tetejétõl lefelé számított 4 méteres magasságon belül –
90 x 90 mm-es kiosztású, legalább 10 mm átmérõjû köracélból vagy legalább 10 mm oldalhosszúságú négyzetacélból
álló, rácspontokon körbehegesztett, nyitható belsõ, vagy fixen rögzített rácsszerkezettel vagy ezzel egyenértékû
módon védett. A nyitható rácsszerkezet mechanikus számkombinációs zárral, a biztonsági területet határoló falazat
felületén lévõ biztonsági ajtó legalább 10 perces áttörésgátlással rendelkezik.

(4) 2. kategóriájú a helyszín, ha a II. osztályú biztonsági területet határoló falazat, födém és padozat legalább 6 cm
vastagságú tömör téglafal szilárdsági mutatóival egyenértékû falszerkezettel rendelkezik. Az ablakokat – a föld
felszínétõl számított 6 méteres, valamint az épület tetejétõl lefelé számított 4 méteres magasságon belül –
140 x 140 mm-es kiosztású, legalább 10 mm átmérõjû köracélból vagy legalább 10 mm oldalhosszúságú
négyzetacélból álló, rácspontokon körbehegesztett, nyitható belsõ, vagy fixen rögzített rácsszerkezettel vagy ezzel
egyenértékû módon védett. A nyitható rácsszerkezet mechanikus számkombinációs zárral, a biztonsági területet
határoló falazat felületén lévõ biztonsági ajtó legalább 5 perces áttörésgátlással rendelkezik.

(5) 1. kategóriájú a helyszín, ha bármely mutatója nem elégíti ki legalább a 2. kategóriájú helyszínnel szemben támasztott
követelményeket.

(6) Ablakok esetén
a) a (2) bekezdésben szereplõ rácsszerkezettel egyenértékû az a biztonsági üvegszerkezet, amely legalább P7B,
b) a (3) bekezdésben szereplõ rácsszerkezettel egyenértékû az a biztonsági üvegszerkezet, amely legalább P6B,
c) a (4) bekezdésben szereplõ rácsszerkezettel egyenértékû az a biztonsági üvegszerkezet, amely legalább P5A
áttörésbiztos fokozattal rendelkezik.

21.  § A minõsített adat zárt tárolása esetén a helyszín a 20.  § (2)–(6) bekezdésekben meghatározottakon túl, fizikai
biztonsági intézkedések keretében a biztonsági területet határán kialakított bejárathoz telepített beléptetõ rendszer
mellett a 34.  § szerinti személyes felügyelettel vagy elektronikai jelzõrendszerrel, füstérzékelõvel, zárható biztonsági
tárolóval és reagáló erõvel biztosított.

13. A „Bizalmas!” vagy annál magasabb minõsítési szintû minõsített adat felhasználására kialakított
helyszínek

22.  § (1) A „Bizalmas!” vagy annál magasabb minõsítési szintû minõsített adat felhasználására kialakított helyszínen minõsített
adatot munkaidõn kívül is tartalmazó elektronikus eszköz nyílt tárolása esetén a helyszín a nyílt tárolásra, zárt tárolása
esetén a zárt tárolásra meghatározott feltételekkel biztosított.

(2) A „Bizalmas!” vagy annál magasabb minõsítési szintû minõsített adat felhasználására kialakított helyszínen munkaidõn 
kívül minõsített adatot nem tartalmazó elektronikus eszköz tárolása esetén a helyszín a biztonsági terület határán
kialakított bejárathoz telepített beléptetõ rendszer mellett a 34.  § szerinti személyes felügyelettel vagy elektronikai
térvédelemmel és reagáló erõ alkalmazásával biztosított.
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(3) „Bizalmas!” vagy annál magasabb minõsítési szintû minõsített adatot tartalmazó papír alapú adathordozó
– a munkaidõn túli birtokban tartás kivételével – adminisztratív zónában is felhasználható.

(4) Ha a minõsített adatot képezõ objektum vagy tárgyi eszköz a mérete, vagy kialakítása  miatt a 19–20.  § szerint
kialakított helyszínen nem helyezhetõ el és a minõsített adat rendelkezésre állása más módon nem biztosítható,
a biztonsági terület nyitott térben is kialakítható. Ennek során a helyszín a fizikai biztonsági intézkedések keretében
a biztonsági terület határán kialakított bejárat beléptetõ rendszere mellett a 34.  § szerinti személyes felügyelettel vagy
elektronikai térvédelemmel és reagáló erõvel vagy folyamatosan a helyszínen tartózkodó õrség alkalmazásával
biztosított.

VI. FEJEZET
AZ EGYEDI FIZIKAI BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK BESOROLÁSA

14. A biztonsági terület határán lévõ ajtóra szerelt zár

23.  § (1) A biztonsági terület határán lévõ ajtóra szerelt zár
a) 4. kategóriájú, ha legalább 15 perces,
b) 3. kategóriájú, ha legalább 10 perces,
c) 2. kategóriájú, ha legalább 5 perces
áttörésgátlással rendelkezõ biztonsági ajtóhoz rendszeresítették.

(2) 1. kategóriájú zár bármilyen, tanúsítvánnyal nem rendelkezõ zár.

15. A biztonsági tároló

24.  § (1) A biztonsági tároló
a) 4. kategóriájú, ha legalább az EN 14450; MSZ EN 1143–1-A1-A2, EU I-es,
b) 3. kategóriájú, ha legalább az EN 14450; MSZ EN 1143–1-A1-A2, EU 00-ás,
c) 2. kategóriájú, ha legalább az EN 14450; MSZ EN 1143–1-A1-A2, S 1-es
ellenállási fokozattal rendelkezik.

(2) Az 1. kategóriájú tároló a lemezszekrény.

16. A biztonsági tárolóhoz tartozó zár

25.  § (1) A biztonsági tárolóhoz tartozó zár
a) 4. kategóriájú, ha legalább 4-es kategóriájú,
b) 3. kategóriájú, ha legalább 3-as kategóriájú,
c) 2. kategóriájú, ha legalább 2-es kategóriájú
biztonsági tárolóhoz rendszeresítették.

(2) 1. kategóriájú zár a hagyományos, ellenállási értékkel nem rendelkezõ – a NATO, NYEU, valamint az EU és az EU
intézményei minõsített adatai esetében számkombinációs – zár.

17. Beléptetõ rendszer és a látogatók ellenõrzése

26.  § (1) A biztonsági terület határán, valamint a 36.  §–ban meghatározott Nyilvántartó és a Kezelõ pont helyiségébe történõ
be- és kilépésre beléptetõ rendszer alkalmazásával kerül sor.

(2) A beléptetõ rendszer 4. kategóriájú, ha teljesen automatikus, elektronikus kártyával vagy más, ezzel egyenértékû
eszközzel és PIN kód vagy biometrikus azonosító használatával mûködik. Az áthaladás mechanikus sorompó vagy
õrség által ellenõrzött, mely egyszerre egy személy áthaladását teszi lehetõvé. A ki- és belépések regisztrálása
elektronikusan történik.

(3) A beléptetõ rendszer 3. kategóriájú, ha elektronikus kártyával vagy más ezzel egyenértékû eszközzel vagy PIN kód
használatával mûködik. A ki- és belépések regisztrálása elektronikusan történik.

(4) A beléptetõ rendszer 2. kategóriájú, ha az ellenõrzés õrség vagy recepciósok alkalmazása által  valósul meg. A belépés
igazolvány felmutatása, a ki- és belépések manuális regisztrálása mellett történik.
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(5) 1. kategóriájú beléptetõ rendszernek felel meg a kulccsal zárható ajtó. Az arra jogosultak belépése kulcs használatával,
a ki- és belépések regisztrálása manuálisan történik.

(6) Amennyiben a biztonsági területre érkezõ látogató biztonsági vezetõje írásban igazolja, hogy a látogató személyi
biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik, a fogadó szerv biztonsági vezetõje engedélyével, azonosító kártya viselése
mellett önállóan, kíséret nélkül mozoghat a biztonsági területen.

18. Elektronikai jelzõrendszer

27.  § (1) Az elektronikai jelzõrendszer 4. kategóriájú, ha az elektronikai héjvédelmet – amely olyan elektronikai jelzõrendszer,
amely éles üzemmódban felügyeli a biztonsági területet határoló falazat felületén található összes nyílászáró
szerkezetet, portált, falazatokat, födémeket, padozatokat, jelzi az át- és behatolási kísérletet (a továb biak ban:
elektronikai héjvédelem) –, az elektronikai térvédelmet és elektronikai tárgyvédelmet biztosító alkotóelemei teljes
körû elektronikai jelzõrendszer alkotóelemeként alkalmasak a védelem kialakítására, továbbá a riasztás-jelzés
a helyszínen történõ riasztás mellett közvetlenül értesíti a reagáló erõt.

(2) Az elektronikai jelzõrendszer 3. kategóriájú, ha az elektronikai héjvédelmet és elektronikai térvédelmet biztosító
alkotóelemei teljes körû elektronikai jelzõrendszer alkotóelemeként alkalmasak a védelem kialakítására, továbbá
a riasztás-jelzés a helyszínen történõ riasztás mellett közvetlenül értesíti a reagáló erõt.

(3) Az elektronikai jelzõrendszer 2. kategóriájú, ha az elektronikai héjvédelmet és elektronikai térvédelmet biztosító
alkotóelemei teljes körû elektronikai jelzõrendszer alkotóelemeként alkalmasak a védelem kialakítására, továbbá
a riasztás-jelzés, helyszínen történõ riasztás nélkül közvetlenül értesíti a reagáló erõt.

(4) Az elektronikai jelzõrendszer 1. kategóriájú, ha az elektronikai héjvédelmet és elektronikai térvédelmet biztosító
alkotóelemei közül bármelyik részleges elektronikai jelzõrendszer alkotóelemeként alkalmas a védelem kialakítására,
továbbá a riasztás-jelzés közvetlenül értesíti a reagáló erõt.

19. Reagáló erõ

28.  § (1) A biztonsági vezetõ a reagáló erõ feladatát, valamint az õrjáratok szükségességét és gyakoriságát a minõsített adatot
kezelõ szervnél alkalmazott egyedi fizikai biztonsági intézkedések figye lembe véte lével határozza meg és intézkedik
arról, hogy a biztonsági területtel és az adminisztratív zónával kapcsolatos feladatok a reagáló erõ számára írásban
meghatározásra kerüljenek. A reagáló erõ az elektronikai jelzõrendszer jelzését köve tõen – a telepített fizikai
biztonsági rendszerre figyelemmel – úgy érkezik a jelzés helyére, hogy a minõsített adatokhoz történõ illetéktelen
hozzáférést megakadályozza.

(2) A külképviseleten alkalmazott reagáló erõ tagjának a külpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztériummal
munkaviszonyban vagy köztisztviselõi, közalkalmazotti jogviszonyban álló, személyi biztonsági tanúsítvánnyal
rendelkezõ személyt lehet kinevezni. A reagáló erõ tagja feladatát megbízási jogviszony alapján nem láthatja el.

(3) A reagáló erõ 4. kategóriájú, ha legalább kétóránként rendszeresen járõrözik, esetileg meghatározott útvonalon.
Tagjai személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek.

(4) A reagáló erõ 3. kategóriájú, ha legalább hatóránként rendszeresen járõrözik, esetileg meghatározott útvonalon.
Munkaidõn túl 2–3 alkalommal biztonsági ellenõrzést tart. Tagjai személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek.

(5) A reagáló erõ 2. kategóriájú, ha az épületen belül, ügyeleti helyiségben a biztonsági rendszer felügyeletét látja el.
Riasztás esetén annak eredetét megvizsgálja, szükség esetén a biztonsági vezetõt értesíti. Tagjai személyi biztonsági
tanúsítvánnyal nem rendelkeznek. A járõrözés gyakoriságát a helyi környezet biztonsága határozza meg.

(6) A reagáló erõ 1. kategóriájú, ha munkaidõn túl, az épület külsõ részén hajt végre járõrözést vagy távfelügyeletet lát el.
Riasztás esetén a biztonsági vezetõt értesíti. Tagjai személyi biztonsági tanúsítvánnyal nem rendelkeznek.

20. Biztonsági világítás

29.  § A biztonsági világítás elsõsorban az épületet vagy a biztonsági területet határoló falazatok és kerítések védelmét
megerõsítõ, valamint zárt láncú kamerarendszer mûködtetésének támogatására alkalmazható.
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21. Zárt láncú kamerarendszer

30.  § A zárt láncú kamerarendszer a reagáló erõ munkáját segíti, elsõsorban a riasztások ellenõrzésében. Telepíthetõ
az épületet vagy a biztonsági zónát határoló falazatok és kerítések, épületet övezõ területek vagy folyosók
megfigyelésére.

22. Kerítések

31.  § (1) A kerítés 4. kategóriájú, ha legalább 15 cm vastagságú tömör téglafal szilárdsági mutatójának megfelelõ mechanikai
ellenállásra képes, magassága 2,3 méternél nem alacsonyabb és átmászás ellen mechanikai védelemmel ellátott.

(2) A kerítés 3. kategóriájú, ha legalább 2.8 mm átmérõjû acélhuzalból készül, rácsosztása legfeljebb 50 × 50 mm,
magassága 2 méternél nem alacsonyabb, és felhúzás, valamint átmászás ellen mechanikai védelemmel ellátott.

(3) A kerítés 2. kategóriájú, ha rögzített, legalább 150 cm magas, és alatta, vagy rajta keresztül haladni az elemek
roncsolása nélkül nem lehet.

(4) A kerítés 1. kategóriájú, ha csak a védett terület határait jelöli.

23. Karbantartás

32.  § A biztonsági vezetõ intézkedik a biztonsági területre telepített biztonságtechnikai eszközöknek és rendszereknek
a gyártó elõ írása szerinti gyakorisággal, de legalább évente egy alkalommal történõ karbantartásáról.

24. Kulcsok és kódok

33.  § (1) Munkaidõ után a biztonsági tárolók és a biztonsági terület használatban lévõ kulcsait a reagáló erõ személyesen õrzi
vagy azok az általa elektronikai tárgyvédelemmel felügyelt elektronikus kulcstárolóban kerülnek elhelyezésre.

(2) A biztonsági tárolók és a biztonsági terület tartalékkulcsait és kódjait a biztonsági vezetõ vagy az általa írásban kijelölt
személy õrzi – a tárolt adatok minõsítési szintjének megfelelõ – biztonsági tárolóban. A tartalékkulcsok, kódok õrzés
céljából a biztonsági vezetõnek történõ átadása és visszavétele dokumentált módon, az erre a célra megnyitott
nyilvántartásban történik.

(3) A biztonsági területen használt kódok megváltoztatására kerül sor:
a) a berendezés használójának megváltozásakor, vagy
b) a berendezés használatbavételekor és javítása után, valamint
c) a kód felfedése (illetéktelen személy tudomására jutása) vagy annak veszélye esetén, de
d) legalább minden hat hónap elteltével.

(4) A kódok megváltoztatásának ténye és idõpontja a biztonsági vezetõ által kezelt nyilvántartásban kerül rögzítésre.

25. Személyes felügyelet

34.  § Abban az esetben, ha a biztonsági területen belül a minõsített adat védelme megfelelõ személyi biztonsági
tanúsítvánnyal, felhasználási engedéllyel és titoktartási nyilatkozattal rendelkezõ személy 24 órás személyes
felügyelete által biztosított, elegendõ bármely kategóriájú ki- és beléptetõ rendszer, valamint zárt tárolás esetén
bármely kategóriájú biztonsági tároló alkalmazása.

26. Fizikai biztonsági alkalmasság

35.  § (1) A biztonsági terület akkor alkalmas alacsony veszélyeztetettségû nemzeti minõsített adatok tárolására, ha
a 2. mellékletben foglalt ponttáblázat I. oszlopában, a NATO, NYEU, valamint az EU és az EU intézményei minõsített
adatai tárolására, ha a 3. mellékletben foglalt ponttáblázat I. oszlopában meghatározott teljes pontszámot eléri.

(2) A biztonsági terület akkor alkalmas közepes veszélyeztetettségû nemzeti minõsített adatok tárolására, ha
a 2. mellékletben foglalt ponttáblázat II. oszlopában, a NATO, NYEU, valamint az EU és az EU intézményei minõsített
adatai tárolására, ha a 3. mellékletben foglalt ponttáblázat II. oszlopában meghatározott teljes pontszámot eléri.

(3) A biztonsági terület akkor alkalmas magas veszélyeztetettségû nemzeti minõsített adatok tárolására, ha
a 2. mellékletben foglalt ponttáblázat III. oszlopában, a NATO, NYEU, valamint az EU és az EU intézményei minõsített
adatai tárolására, ha a 3. mellékletben foglalt ponttáblázat III. oszlopában meghatározott teljes pontszámot eléri.
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(4) Amennyiben a Nemzeti Biztonsági Felügyelet a helyszín veszélyeztetettségi szintjének besorolását vitatja, megkeresi
a nemzetbiztonsági szolgálatokról  szóló tör vény szerinti nemzetbiztonsági szolgálatot. A kormányzati tevékenység
szempontjából fontos, külföldön lévõ magyar szervek (intézmények) és létesítmények veszélyeztetettségének
mértékét és védelmi szintjét a Nemzeti Biztonsági Felügyelet a hatáskörrel rendelkezõ nemzetbiztonsági szolgálat
egyetértésével határozza meg.

(5) Az (1)–(3) bekezdésben említett pontszám meghatározásához szükséges ponttáblázatot és a pontszámítás mûveletét
az 1. melléklet tartalmazza.

(6) Az adminisztratív zóna, az I. osztályú biztonsági terület (nyílt tárolás), a tárolás nélküli felhasználásra kijelölt II. osztályú
biztonsági terület, a személyes felügyelet, valamint a 22.  § (4) bekezdés szerinti kialakítás esetén nincs szükség
az (1)–(3) szerinti pontszámításra. Ezen helyszínek akkor alkalmasak minõsített adatok kezelésére, ha az e rendeletben
meghatározott fizikai biztonsági feltételeket teljesítik.

VII. FEJEZET
AZ ADMINISZTRATÍV BIZTONSÁG

27. A Nyilvántartó és a Kezelõ pont

36.  § (1) A Nyilvántartó és a Kezelõ pont a minõsített adatot kezelõ szerv olyan szervezeti egysége, amely a minõsített adatot
kezelõ szervhez érkezõ vagy ott keletkezõ minõsített adatok nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat hajtja végre,
tevékenységét a biztonsági vezetõ szakmai alárendeltségében végzi.

(2) A Nyilvántartót üzemeltetõ minõsített adatot kezelõ szerv létrehozhat a Nyilvántartó ellenõrzése alatt álló Kezelõ
pontot, amelynek feladatai a minõsített adatot kezelõ szerv vezetõjének döntése alapján megegyezhetnek
a Nyilvántartóéval. Kezelõ pont kizárólag a Nyilvántartó alárendeltségében hozható létre.

(3) A minõsített adatot kezelõ szervnél egyidejûleg több Nyilvántartó és Kezelõ pont is kialakítható és mûködtethetõ.
(4) A Nyilvántartó mûködtetéséhez minimálisan két fõ, a Kezelõ pont mûködtetéséhez egy fõ titkos ügykezelõ kinevezése, 

továbbá egy fõ helyettesítéssel megbízott titkos ügykezelõ írásban történõ kijelölése szükséges.

28. A NATO-NYEU Központi Nyilvántartó, valamint az EU Központi Nyilvántartó

37.  § (1) A NATO-NYEU Központi Nyilvántartó a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztériumnak a NATO, NYEU
minõsített adatok, az EU Központi Nyilvántartó a külpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztériumnak az EU
minõsített adatok országos szinten történõ fogadására, elosztására és kezelésére kijelölt szervezeti egysége.

(2) A NATO-NYEU Központi Nyilvántartó, valamint az EU Központi Nyilvántartó a Nemzeti Biztonsági Felügyelettõl kapott
tájékoztatás alapján kimutatást vezet a hatáskörébe tartozó külföldi minõsített adatot kezelõ szerveknél mûködõ
NATO, NYEU, valamint EU minõsített adatot kezelõ Nyilvántartókról és Kezelõ pontokról.

(3) A NATO-NYEU Központi Nyilvántartó, valamint az EU Központi Nyilvántartó a Nyilvántartóktól kapott tájékoztatás alapján
összesített kimutatást vezet valamennyi hatáskörébe tartozó NATO, NYEU, valamint EU „Szigorúan titkos!” minõsítési szintû
külföldi minõsített adatról és errõl minden év március 16-ig írásban tájékoztatja a Nemzeti Biztonsági Felügyeletet.

(4) A NATO-NYEU Központi Nyilvántartó, valamint az EU Központi Nyilvántartó a minõsített adatot kezelõ szervektõl
kapott tájékoztatás alapján minden év március 16-ig megküldi a Nemzeti Biztonsági Felügyelet részére az elõzõ évben
a minõsített adatot kezelõ szervekhez érkezett vagy ott keletkezett külföldi minõsített adatok iratforgalmi
statisztikáját minõsítési szintenként és minõsített adatkezelõ szervenként készített bontásban.

(5) A NATO-NYEU Központi Nyilvántartó a honvédelemért felelõs miniszter, az EU Központi Nyilvántartó a külpolitikáért
felelõs miniszter döntése alapján egyidejûleg Nyilvántartóként is mûködhet.

VIII. FEJEZET
A MINÕSÍTETT ADAT KÉSZÍTÉSE, KEZELÉSE

29. Minõsített adat készítése, a minõsítési jelölés megismétlése

38.  § (1) Nemzeti minõsített adat készítése során a készítõ a minõsítési szintet, az érvényességi idõt, a minõsítõ nevét és
beosztását az adathordozó elsõ oldalának felsõ részén vagy – ha ezt az adathordozó jellege kizárja – külön kísérõlapon
vagy az elektronikus minõsített adattól adminisztratív módon elválaszthatatlan kezelésû elektronikus
adatállományban tünteti fel.
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(2) Több lapból álló papíralapú adathordozó esetén – elektronikus minõsített adat esetén, ha ez technikailag megoldható
– a minõsítési szint minden egyes, minõsített adatot tartalmazó oldalon, annak felsõ és alsó részének közepén
szerepel.

(3) A nemzeti minõsített adatot tartalmazó adathordozó eredeti irattári példányán, vagy – ha ezt az adathordozó jellege
kizárja – külön kísérõlapon, vagy az elektronikus minõsített adattól adminisztratív módon elválaszthatatlan kezelésû
elektronikus adatállományban szerepel a minõsítési javaslat és a minõsítési javaslat tárgyában hozott döntés.
A minõsítõ a döntését saját kezûleg aláírja vagy elektronikus aláírásával látja el.

(4) Megismételt minõsített adat készítése során a készítõ a megismételt minõsítési jelölést az adathordozó elsõ oldalának
felsõ részén vagy – ha ezt az adathordozó jellege kizárja – külön kísérõlapon vagy az elektronikus minõsített adattól
adminisztratív módon elválaszthatatlan kezelésû elektronikus adatállományban tünteti fel. Ha a készítõ egyszerre
különbözõ vagy több azonos minõsítési jelölésû adatot ismétel meg, akkor közvetlenül a megismételt minõsített
adatoknál tünteti fel a megismételt minõsített adatok minõsítési jelölését, valamint az adathordozó iktatószámát.
Az adathordozó elsõ oldalának felsõ részén, vagy ha ezt az adathordozó jellege kizárja, külön kísérõlapon vagy
az elektronikus minõsített adattól adminisztratív módon elválaszthatatlan kezelésû adatállományban a legmagasabb
minõsítési szintet és leghosszabb érvényességi idõt tartalmazó megismételt minõsítési jelölést szerepelteti.

(5) Minõsített adatok elektronikus, elektromagnetikus vagy optikai úton történõ kezelésére alkalmas eszközön vagy ha
ezt az eszköz jellege kizárja, külön kísérõlapon a kezelt adatoknak megfelelõ legmagasabb minõsítési szint szerepel.

(6) Amennyiben épület, építmény vagy tárgyi eszköz képez nemzeti minõsített adatot, akkor a minõsített adat
létrejöttéhez szükséges minõsítési javaslat és a minõsítés tárgyában hozott döntés megjelenítése külön kísérõlapon
történik.

39.  § (1) A minõsítõ határozza meg, hogy a minõsített adatot tartalmazó adathordozóból hány példány készüljön.
(2) A minõsítõ által meghatározott példányszámon felül a minõsítõ engedélye vagy hozzájárulása nélkül további

példányt készíteni nem lehet.
(3) A minõsített adat készítése során a 38.  § (1) és (2), valamint az eredeti irattári példány esetében a (3) bekezdésében

meghatározottakon túl az adathordozó tartalmazza:
a) a készítõ szerv megnevezését,
b) a példányszámot, a példánysorszámot,
c) elektronikus minõsített adat esetét kivéve az adathordozó terjedelmét,
d) a mellékletek esetén azok darabszámát, példánysorszámát, terjedelmét és az adathordozótól eltérõ szintû

minõsítés esetén minõsítési szintjét,
e) a kiadmányozás dátumát,
f) az eredeti irattári példány esetében a kiadmányozó aláírását, elektronikus minõsített adat esetén elektronikus

aláírását.
(4) Az egyes példányok címzettjeinek felsorolását az irattári példányhoz csatolt – az egyes címzettek részére továbbított

példány sorszámát is tartalmazó – külön elosztó tartalmazza. Az egyes példányok címzettjeit – külön elosztó helyett –
az adathordozó is tartalmazhatja.

(5) Amennyiben a (3)–(4) bekezdésekben meghatározottak feltüntetésére az adathordozó jellege  miatt nincs mód, akkor
azokat külön kísérõlap vagy az elektronikus minõsített adattól adminisztratív módon elválaszthatatlan kezelésû
elektronikus adatállomány tartalmazza.

40.  § (1) A minõsítõ a minõsítéssel egyidejûleg a minõsített adat különleges kezelésérõl is rendelkezhet és a minõsített adat
hordozóján – ha ezt az adathordozó jellege kizárja, akkor külön kísérõlapon vagy az elektronikus minõsített adattól
adminisztratív módon elválaszthatatlan kezelésû elektronikus adatállományban – valamint annak csomagolásán
a következõ különleges kezelési utasításokat alkalmazhatja:
a) „Saját kezû felbontásra!”,
b) „Más szervnek nem adható át!”,
c) „Nem sokszorosítható!”,
d) „Kivonat nem készíthetõ!”,
e) „Elolvasás után visszaküldendõ!”,
f) „Zárt borítékban tárolandó!”,
g) „Különösen fontos!”, valamint
h) más, a minõsített adat sajátosságától függõ különleges kezelési utasítás.
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(2) Csak a minõsítõ írásbeli engedélyével lehet eltérni a minõsítõ különleges kezelési utasításától.
(3) A „Saját kezû felbontásra” különleges kezelési utasítással ellátott küldemény esetében a minõsített adatot tartalmazó

adathordozót a titkos ügykezelõ zárt küldeményként iktatja az iktatókönyv megfelelõ rovatainak kitöltésével.
Az iktatókönyvben feltünteti, hogy a minõsített adatot tartalmazó adathordozót „Saját kezû felbontásra” különleges
kezelési utasítás  miatt felbontás nélkül adta át.

(4) A „Saját kezû felbontásra” különleges kezelési utasítással ellátott küldeményt a felbontásra jogosult személy
a felhasználást köve tõen lezárva és a lezárás helyén a minõsített adatot kezelõ szerv hivatalos bélyegzõjével ellátva,
dokumentált módon adja át a titkos ügykezelõnek tárolás vagy más címzetthez  való továbbítás céljából. A titkos
ügykezelõvel az iktatáshoz szükséges adatokat közli.

(5) Az állampolgári jogok országgyûlési biztosáról  szóló tör vény mellékletében szereplõ adatfajták esetében
az adathordozón a „Különösen fontos!” különleges kezelési utasítás szerepel.

30. A minõsített adatot tartalmazó adathordozó nyilvántartásba vétele

41.  § A titkos ügykezelõ a minõsített adatot kezelõ szervhez érkezett, valamint az ott készített minõsített adatot tartalmazó
adathordozót úgy veszi nyilvántartásba, hogy a minõsített adatok mozgása nyomon követhetõ, ellenõrizhetõ és
visszakereshetõ legyen, a fõnyilvántartó könyvet és az iratkezelési segédleteket pontosan és a felelõsség
megállapítására alkalmas módon vezeti.

31. A fõnyilvántartó könyv és a minõsített adat kezeléséhez szükséges iratkezelési segédletek

42.  § (1) A Nyilvántartó és a Kezelõ pont által használt valamennyi iratkezelési segédlet nyilvántartását a papír alapú
fõnyilvántartó könyv vagy elektronikus iktatórendszer tartalmazza. A fõnyilvántartó könyv egyes sorszámmal
kezdõdik és betelte után a következõ fõnyilvántartó könyv sorszám kihagyása nélkül folyamatos számképzéssel
folytatódik.

(2) Ha a minõsített adatot kezelõ szerv egyszerre több Nyilvántartóval rendelkezik, a minõsített adatot kezelõ szerv
vezetõje által kijelölt Nyilvántartó vezeti a szerv fõnyilvántartó könyvét.

(3) Az iratkezelési segédletek fõnyilvántartó könyvben, valamint elektronikus iktatórendszerben történõ nyilvántartása
azok
a) megnevezése,
b) terjedelme,
c) használatba vételének dátuma,
d) végleges lezárásának dátuma,
e) irattári tételszáma,
f) selejtezése dátumának
rögzítésével történik.

(4) A minõsített adatok kezelésére szolgáló iratkezelési segédlet
a) az iktatókönyv,
b) a belsõ átadókönyv vagy más belsõ átadóokmány,
c) a külsõ kézbesítõ könyv vagy futárjegyzék.

(5) Minõsített adatok kezelése – nemzeti, valamint NATO, NYEU, EU forrásonként elkülönítve – külön iratkezelési
segédletben történik. Az egy ügyben egyszerre kezelt nemzeti, valamint NATO, NYEU, EU vagy EU intézményei
minõsített adatai egy – a NATO, a NYEU, az EU vagy az EU intézményei minõsített adatai tekintetében megnyitott –
iratkezelési segédletben is kezelhetõk.

(6) A fõnyilvántartó könyv és az iktatókönyv nem selejtezhetõ. A minõsített adatot kezelõ szerv a belsõ átadókönyvet vagy más
belsõ átadóokmányt, a külsõ kézbesítõ könyvet, a futárjegyzéket a visszaélés szigorúan titkos és titkos minõsítésû adattal
bûncselekményére a büntetõ tör vénykönyvben meghatározott büntetési tétel felsõ határának megfelelõ ideig õrzi.

43.  § (1) A minõsített adatok iktatása – alszámos iktatási rendszerû – papír alapú vagy az iratkezelési rendszer mûködését
támogató, iktatási funkcióval rendelkezõ számítástechnikai program által mûködtetett iktatókönyvben
(a továb biak ban: iratkezelési szoftver) történik. Az iratkezelési szoftver használata csak a Nemzeti Biztonsági Felügyelet 
egyetértésével történhet. Az elektronikus iratkezelési szoftver akkor alkalmazható, ha megfelel a közfeladatot ellátó
szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekrõl  szóló jogszabály
követelményeinek.
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(2) A NATO, a NYEU, az EU és az EU intézményei ”Korlátozott terjesztésû!” minõsítési szintû minõsített adatai
nyilvántartásba vételének módjáról a minõsített adatot kezelõ szerv vezetõje saját hatáskörben az 58.  §
(1)–(2) bekezdésében meghatározott biztonsági szabályzatban rendelkezik.

(3) A nemzeti minõsített adat, valamint – a NATO, a NYEU, az EU és az EU intézményei ”Korlátozott terjesztésû!” minõsítési
szintû minõsített adatai kivételével – a külföldi minõsített adat iktatása az érkezés vagy a készítés napján, de legkésõbb
az azt követõ munkanapon úgy történik, hogy abból
a) az iktatószám,
b) az érkezés idõpontja, módja,
c) az iktatás idõpontja,
d) a minõsítési szint és az érvényességi idõ,
e) a küldõ megnevezése,
f) a küldõ iktatószáma (hivatkozási szám),
g) a tárgy,
h) az ügyintézõ szervezeti egység és az ügyintézõ neve,
i) a terjedelem,
j) a mellékletek száma, terjedelme,
k) a példánysorszám,
l) a továbbítás idõpontja, módja,
m) a továbbításra kerülõ példányok példánysorszáma, címzettje és terjedelme,
n) az irattárba helyezés kelte,
o) a megsemmisítés idõpontja, a megsemmisítési jegyzõkönyv iktatószáma,
p) a felülvizsgálat idõpontja és eredménye,
q) a kezelési bejegyzés (csatolás, határidõ, visszaérkezés stb.)
megállapítható legyen.

(4) Az iktatás minden év január 1-jén 1-es fõszámmal kezdõdik és a naptári év végéig emelkedõ számmal folytatódik.
A titkos ügykezelõ az azonos tárgyban, ugyanabban az ügyben érkezett vagy készített újabb adatot az illetõ fõszám
1-tõl növekvõ alszámára iktatja. Amennyiben más tárgyban érkezett vagy készült az újabb adat, akkor azt iktatókönyv
következõ fõszámára iktatja.

(5) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a rendvédelmi szerveknél, katonai nemzetbiztonsági szolgálatoknál,
bíróságoknál és ügyészi szerveknél a különbözõ években, de ugyanazon ügyben keletkezett minõsített adatokat egy
fõszámhoz tartozó alszámokon lehet nyilvántartani.

44.  § (1) Az egy ügyben keletkezett és együtt kezelt különbözõ adatokat tartalmazó adathordozók – ideértve a nem
minõsítettek is – együtt kezelhetõk. Iktatásuk a minõsített adatok nyilvántartására szolgáló iktatókönyvben az elsõnek
érkezett vagy keletkezett minõsített adat iktatószámának soron következõ alszámaira történik.

(2) Az iktatáskor a titkos ügykezelõ a minõsített adat hordozóján vagy – ha ezt az adathordozó jellege kizárja – külön
kísérõlapon vagy az elektronikus minõsített adattól adminisztratív módon elválaszthatatlan kezelésû elektronikus
adatállományban feltünteti a minõsített adat iktatószámát.

45.  § (1) Az aktuális év iktatókönyvben történõ lezárása az aktuális év utolsó munkanapján az utolsó fõszámra történt iktatás
után – a papír alapú iktatókönyvben az utolsó fõszámot követõ aláhúzással, keltezéssel, aláírással és hivatalos bélyegzõ 
lenyomatának elhelyezésével, iratkezelési szoftver alkalmazása esetén a lezárást követõ fõszámra történõ iktatás
kizárásának biztosításával – történik.

(2) Azon iratkezelési segédlet, amelybõl a kezelt minõsített adatok tartalmára vonatkozóan valamilyen érdemi információ
levonható, a kezelt adatoknak megfelelõ, legmagasabb megismételt minõsítési jelölést tartalmazza.

32. Más szervtõl érkezett minõsített adat átvétele

46.  § (1) Más szervtõl érkezett minõsített adatot tartalmazó küldeményt a címzett, a titkos ügykezelõ vagy az ilyen küldemény
átvételével a minõsített adatot kezelõ szerv vezetõje által írásban megbízott más személy (a továb biak ban: átvevõ)
vehet át. A NATO, a NYEU, az EU és az EU intézményei „Korlátozott terjesztésû!” minõsített adatait tartalmazó
küldeményt a felhasználásra jogosult személy is átveheti.
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(2) A minõsített adatot tartalmazó küldeményt átvevõ személy ellenõrzi
a) a címzés alapján a minõsített adatot tartalmazó küldemény átvételére  való jogosultságát,
b) a külsõ kézbesítõkönyvben vagy a futárjegyzéken szereplõ iktatószám és példánysorszám, valamint a minõsített

adatot tartalmazó küldemény csomagolásán szereplõ iktatószám és példánysorszám egyezését,
c) a zártan érkezett küldemény csomagolásának sértetlenségét.

(3) Az átvevõ a külsõ kézbesítõkönyvben dátum, a futárjegyzéken idõpont feltüntetése mellett, nevével, aláírásával,
valamint bélyegzõlenyomattal igazolja a küldemény átvételét.

(4) Téves címzés vagy helytelen kézbesítés esetén az átvevõ a küldeményt annak felbontása nélkül azonnal továbbítja
a címzettnek, vagy ha ez nem lehetséges, visszajuttatja a feladónak.

33. A minõsített adatot tartalmazó küldemény felbontása

47.  § (1) Amennyiben a minõsített adatot tartalmazó küldemény csomagolása sérült, a küldeményt átadó jelenlétében
az átvevõ a küldeményt felbontja és ellenõrzi annak tartalmát. Az intézkedésrõl két példányban jegyzõkönyv készül,
amelyet az átadó és az átvevõ is aláír. A jegyzõkönyv egyik példánya – aláírás ellenében – az átadónak átadásra kerül,
aki intézkedik a sérülés körülményeinek tisztázására. A sérülés ténye az átadási okmányon szerepel.

(2) Ha a küldeményt az átvevõ tévedésbõl bontja fel, akkor errõl két példányban jegyzõkönyvet készít. A küldeményt
szabályszerûen lezárja és a jegyzõkönyv egyik példányával együtt a címzettnek soron kívül továbbítja.

(3) Az átvevõ a küldemény felbontásakor ellenõrzi a minõsített adatot tartalmazó adathordozó hiánytalan meglétét
a csomagoláson feltüntetett azonosító adatokkal, valamint az adathordozón feltüntetett adatokkal. Ha az átvevõ
hiányt észlel, két példányban jegyzõkönyvet vesz fel és annak egyik példányát a küldõ szerv részére továbbítja.

(4) A titkos ügykezelõ bontja fel a más szervtõl érkezett minõsített adatot tartalmazó küldeményt, kivéve azt, amelyen
a „Saját kezû felbontásra” különleges kezelési utasítás szerepel. Az ilyen küldeménynek a címzett akadályoztatása
esetén történõ felbontásának módját a biztonsági szabályzat tartalmazza.

34. A minõsített adat – szerven belül történõ – átadása, visszavétele

48.  § (1) A minõsített adat szerven belüli átadása, visszavétele csak a titkos ügykezelõ útján, belsõ átadókönyvben vagy más
átadó okmányon, saját kezû, dátummal ellátott aláírás ellenében, dokumentáltan történhet. Elektronikus iratkezelõ
szoftver alkalmazása esetén minõsített adatszerven belüli átadására, átvételére úgy kerülhet sor, hogy az elektronikus
iratkezelõ rendszer a feleket hitelesítõ szolgáltatás (PKI) vagy jelszavak segítségével azonosítja, és az átadás-átvétel
az elektronikus iratkezelõ rendszerben rögzítésre kerül.

(2) A minõsített adat szerven belül történõ átadására és visszavételére szolgáló belsõ átadókönyv vagy más átadó okmány 
tartalmazza:
a) a minõsített adat iktatószámát,
b) a minõsítés szintjét,
c) a példánysorszámot,
d) a példányonkénti terjedelmet,
e) a címzettet,
f) az átadás dátumát,
g) az átadás tényének igazolását az átvevõ nevének és saját kezû, dátummal ellátott aláírásának feltüntetésével,
h) a visszavétel dátumát,
i) a visszavétel tényének igazolását a visszavevõ nevének és saját kezû, dátummal ellátott aláírásának

feltüntetésével.
(3) Ha a minõsített adatot kezelõ szerv vezetõjének, a minõsítõnek vagy a felhasználónak ezt a jogkörét megalapozó

jogviszonya megszûnik, munkaköre megváltozik vagy más okból legalább 50 napig távol van, a nála lévõ minõsített
adatokat utódjának vagy helyettesének a titkos ügykezelõ útján átadja. Ha ez nem lehetséges, az általa tárolt
minõsített adatokat a titkos ügykezelõ tételesen ellenõrzi – ennek eredményét jegyzõkönyvben rögzíti – és
biztonságba helyezi.
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35. Nemzeti minõsített adat felülvizsgálata

49.  § (1) Felülvizsgálati szakértõ – ha kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik – az lehet, aki a kezelt minõsített adatok
minõsítési szintjének megfelelõ szintû személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik, és
a) a titokszakértés szakterületen az igazságügyi szakértõi névjegyzékben szerepel, vagy
b) legalább középfokú iskolai végzettséggel és a minõsített adatok kezelésének vagy védelmének területén szerzett

legalább három év szakmai gyakorlattal rendelkezik.
(2) A minõsítõ vagy a minõsített adat védelmérõl  szóló tör vény szerinti felülvizsgálati szakértõ a felülvizsgálat során

hozott döntését a minõsített adatot tartalmazó adathordozón vagy az elektronikus minõsített adattól adminisztratív
módon elválaszthatatlan kezelésû elektronikus adatállományban – ha az adathordozó jellege ezt nem teszi lehetõvé –
külön kísérõlapon rögzíti.

(3) A minõsítés fenntartásáról hozott döntés esetén a minõsített adatot tartalmazó adathordozó, a külön kísérõlap vagy
az elektronikus minõsített adattól elválaszthatatlan kezelésû elektronikus adatállomány
a) a „Minõsítés fenntartva!” jelölést,
b) a minõsítõ nevét, beosztását,
c) a minõsítõ vagy a felülvizsgálati szakértõ aláírását vagy a minõsítés fenntartásáról  szóló döntést tartalmazó irat

iktatószámát és
d) a felülvizsgálat dátumát
tartalmazza.

(4) A minõsítés megszüntetésérõl hozott döntés esetén a minõsített adatot tartalmazó adathordozó, a külön kísérõlap
vagy az elektronikus minõsített adattól elválaszthatatlan kezelésû elektronikus adatállomány – a minõsítési szint
minden oldalon történõ áthúzása mellett -
a) a ”Törölve!” jelölést,
b) a minõsítõ nevét, beosztását,
c) a minõsítõ vagy a felülvizsgálati szakértõ aláírását vagy a minõsítés megszüntetésérõl  szóló döntést tartalmazó

irat iktatószámát és
d) a felülvizsgálat dátumát
tartalmazza.

(5) A minõsítési szint csökkentésérõl, valamint az érvényességi idõ módosításáról hozott döntés esetén a minõsített
adatot tartalmazó adathordozó vagy külön kísérõlap vagy az elektronikus minõsített adattól adminisztratív módon
elválaszthatatlan kezelésû elektronikus adatállomány – a minõsítési szint, valamint az érvényességi idõ áthúzása
mellett -
a) az új minõsítési szintet, valamint az új érvényességi idõt,
b) a minõsítõ nevét és beosztását,
c) a minõsítõ vagy a felülvizsgálati szakértõ aláírását vagy a minõsítési szint csökkentésérõl, az érvényességi idõ

módosításáról  szóló döntést tartalmazó irat iktatószámát és
d) a felülvizsgálat dátumát
tartalmazza.

(6) A minõsítési szint csökkentéséhez, valamint az érvényességi idõ módosításához készített minõsítési javaslatot
a kezdeményezõ a nemzeti minõsített adat hordozóján vagy – ha erre nincs lehetõség – külön kísérõlapon, vagy
az elektronikus minõsített adattól adminisztratív módon elválaszthatatlan kezelésû elektronikus adatállományban
rögzíti. A felülvizsgálat eredményét – a minõsítési szint és érvényességi idõ módosítása, valamint megszüntetése
esetén – az iktatókönyv is tartalmazza.

50.  § (1) A minõsítõ vagy az általa kijelölt felülvizsgálati szakértõ az egy ügyben keletkezett, el nem különíthetõ módon csak
együttesen kezelhetõ, feladat- és hatáskörébe tartozó nemzeti minõsített adatok felülvizsgálata során hozott
döntését és a felülvizsgálati eredményét az együtt kezelt minõsített adatokhoz csatolt felülvizsgálati lapon is
rögzítheti.

(2) Ha a levéltárban vagy minõsített adatot kezelõ szervnél õrzött – jogutód nélkül megszûnt vagy jelenleg minõsítési
jogkörrel nem rendelkezõ szerv által keletkeztetett – nemzeti minõsített adatokról a Nemzeti Biztonsági Felügyelet
elnöke részére jegyzék készül, akkor a Nemzeti Biztonsági Felügyelet elnöke a felülvizsgálat során hozott döntését és
a felülvizsgálat eredményét a jegyzéken vagy külön rendelkezésben is rögzítheti.
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36. A minõsített adat sokszorosítása, fordítása, kivonatolása

51.  § (1) A minõsítõ írásban engedélyezi az általa minõsített adat sokszorosítását, fordítását, kivonatolását. A NATO, NYEU, EU
és az EU intézményei „Szigorúan titkos!” minõsítési szintû minõsített adatai kivételével a minõsített adat
sokszorosítását, fordítását és kivonatolását a címzett is engedélyezheti, kivéve, ha a minõsítõ különleges kezelési
utasításában azt megtiltotta.

(2) Amennyiben a címzettnek NATO, NYEU vagy EU és az EU intézményei „Szigorúan titkos!” minõsítési szintû minõsített
adatainak további példányára van szüksége, akkor ilyen adat sokszorosítására, fordítására és kivonatolására
a minõsítõtõl kér írásban engedélyt.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak nem akadályozhatják a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl  szóló
kormányrendeletben foglalt jogosultságok gyakorlását.

(4) A sokszorosítás, fordítás és a kivonatolás során keletkezõ, 1-tõl növekvõ sorszámmal ellátott sokszorosított, fordított és 
kivonatolt példányok iktatása a minõsített adat iktatószámán történik.

(5) A külföldi minõsített adat magyar fordításán a minõsítési szint idegen nyelven, az eredeti formában, a nemzeti
minõsített adat külföldi fordításán a minõsítési szint magyarul is feltüntetésre kerül.

37. Minõsített adat – szerven kívülre történõ – továbbítása

52.  § (1) Minõsített adatot tartalmazó küldemény más szerv részére történõ belföldi továbbítása csak a titkos ügykezelõn
keresztül történhet. A továbbításra külsõ kézbesítõkönyvben vagy futárjegyzéken dokumentálva kerülhet sor. A titkos
ügykezelõ a továbbítás tényét az iktatókönyvben rögzíti.

(2) A külsõ kézbesítõkönyv vagy futárjegyzék tartalmazza:
a) a minõsített adat iktatószámát és példánysorszámát,
b) a minõsítési szintet,
c) a címzettet,
d) az átadás keltét,
e) az átadás tényének igazolását az átvevõ nevének és saját kezû, dátummal ellátott aláírásának feltüntetésével,

továbbá a küldeményt átvevõ szerv hivatalos bélyegzõjének lenyomatát.
(3) Minõsített adatot tartalmazó küldemény belföldön az Állami Futárszolgálat, valamint a Magyar Honvédség Katonai

Futárszolgálata útján a futárszolgálatok igénybevételére vonatkozó szabályok szerint, továbbá katonai futár vagy
a rendvédelmi szervek belsõ futára (a továb biak ban: futár), valamint a minõsített adatot kezelõ szerv vezetõje által
szükség esetén kijelölt személyes kézbesítõ útján továbbítható.

(4) A személyes kézbesítõnek, a katonai futárnak vagy a rendvédelmi szervek belsõ futárának csak a minõsített adatot
továbbító szervezet állományába tartozó, a továbbított adat minõsítési szintjének megfelelõ szintû személyi
biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezõ személyt lehet kijelölni.

(5) A titkos ügykezelõ a külsõ kézbesítõkönyvvel vagy futárjegyzékkel együtt átadja a lezárt és a lezárás helyén
a minõsített adatot kezelõ szerv hivatalos bélyegzõjével ellátott küldeményt a személyes kézbesítõnek vagy
a futárnak. A személyes kézbesítõ vagy a futár a külsõ kézbesítõkönyvben vagy a futárjegyzéken aláírás ellenében adja
át a küldeményt az átvételre jogosult személynek.

(6) Minõsített adat külföldi személy vagy külföldi szerv részére történõ hozzáférhetõ tételét az adat minõsítõje, az adat
minõsítésének felülbírálatára jogosult minõsítõ vagy tör vény ben felhatalmazott személy engedélyezi. Az EU és az EU
intézményei „Korlátozott terjesztésû!” minõsítési szintû minõsített adatai kivételével minõsített adatot tartalmazó
küldeményt külföldre vagy külföldrõl diplomáciai, konzuli, katonai futár, valamint a nemzetközi jog alapján velük azonos
kiváltságokat és mentességeket élvezõ, továbbá a nemzetközi szerzõdésben meghatározott személy továbbíthat.

53.  § (1) Nemzeti minõsített adat a megfelelõ minõsítési szinttel ellátott zárt küldeményben továbbítható. A borítékon,
a csomagon a címzésen és a küldõ szervre vonatkozó adatokon kívül a minõsített adat iktatószáma, minõsítési szintje,
példánysorszáma és „Baleset esetén vagy rendkívüli helyzetben a küldõ szerv bonthatja fel!” figyelmeztetés, valamint
a különleges kezelési utasítás kerül feltüntetésre. A küldemény lezárása biztosítja, hogy az esetleges felbontás,
jogosulatlan hozzáférés ténye egyértelmûen megállapítható legyen.

(2) Külföldi minõsített adatot tartalmazó küldemény – a „Bizalmas!” vagy annál magasabb minõsítési szintû adat esetén –
dupla, át nem látszó erõs csomagolásban szállítható. A belsõ boríték a megfelelõ minõsítési szintet, valamint a címzett
teljes megjelölését és címét, továbbá a szükséges kezelési utasításokat tartalmazza, megbízható védelmét a külsõ
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borító biztosítja. A külsõ borítón csak a címzett szerv megnevezése, a célállomás, a küldõ szerv megnevezése és
a küldemény iktatószáma szerepel, nem tüntethetõ fel olyan adat, ami arra enged következtetni, hogy a csomagban
(boríték) külföldi minõsített adatot tartalmazó adathordozó van.

(3) A NATO, NYEU vagy EU „Szigorúan titkos!” minõsítési szintû külföldi minõsített adatot tartalmazó küldemény belföldi
továbbítása esetén a NATO-NYEU vagy az EU Központi Nyilvántartó írásban történõ tájékoztatása szükséges.

38. Egyes állami vizsgákra vonatkozó eltérõ rendelkezések

54.  § (1) Ha a minõsítõ döntése értelmében az egyes állami vizsgák megszervezése során keletkezõ, „Korlátozott terjesztésû”
minõsítési szintû minõsített adatot tartalmazó adathordozóból csak egy eredeti példány készül (irattári példány),
a címzettek csak az eredeti adathordozóról készült másolati példányokat kapnak, a sokszorosítás vagy a továbbítás
gazdálkodó szervezet vagy közremûködõ igénybevételével történik, az érvényességi idõn belül a minõsített adatot
a továbbításban résztvevõk, továbbá a címzettek nem ismerhetik meg és a küldeményt kötelesek zártan kezelni,
a minõsítõ a (2) és (3) bekezdésekben, valamint az 53.  § (1)–(3) bekezdéseiben foglaltak figye lembe véte lével speciális
eljárásrendet és speciális kezelési módot határozhat meg, amelyet minden érintettel közölni kell.

(2) A sokszorosításra átadott eredeti adathordozón nem kerülnek feltüntetésre a 39.  § (3) bekezdés h), továbbá a 39.  §
(4) bekezdés c) pontja szerinti adatok. A minõsítési javaslat és a minõsítési javaslat tárgyában hozott döntés külön
kísérõlapon szerepel.

(3) Nyomdai sokszorosítás esetén a megrendelõ a papíralapú eredeti adathordozón túl a gazdálkodó szervezet vagy
a közremûködõ részére egy példányban átadja az elektronikus formában rögzített másolatot is. Amennyiben
az elektronikus formában rögzített másolat továbbítása nem elektronikus úton történik, a számítástechnikai
adathordozóhoz csatolt külön iraton tüntetik fel a papíralapú adathordozón szereplõ adatokat.

(4) A sokszorosítást végzõ gazdálkodó szervezet vagy közremûködõ olyan nyilvántartást vezet, amelybõl a sokszorosítás
idõpontja, a sokszorosításra kerülõ eredeti adathordozó nyilvántartási száma és tárgya, a sokszorosítással elõállított
iratok példányszáma, a rontott példányok száma és további sorsa megállapítható. A sokszorosított példányok
sokszorosítási példánysorszámmal  való ellátása mellõzhetõ.

55.  § (1) Az adathordozó azonos címzettnek szánt sokszorosított példányai egy csomagban, ha ez nem lehetséges, a minõsítõ
által meghatározott darabszámú példányt tartalmazó csomagokban kerül továbbításra. A csomagolás kizárja
a minõsített adatra vonatkozó érdemi információ illetéktelen személy általi megismerését. A minõsítõ a csomagok
lezárásánál követendõ eljárást oly módon szabályozza, hogy az esetleges felbontás, jogosulatlan hozzáférés ténye
egyértelmûen megállapítható legyen. A csomagon legalább az alábbi adatok szerepelnek:
a) a címzett megnevezése,
b) a címzett azonosítására szolgáló jelzés,
c) a csomag azonosítására szolgáló jelzés,
d) a csomagban található adathordozó példányainak darabszáma,
e) „Baleset esetén vagy rendkívüli helyzetben a küldõ szerv bonthatja fel!” figyelmeztetés,
f) a csomag címzett általi felbonthatóságának idõpontja a naptári nap, óra és perc megjelöléssel,
g) a csomagban található adatok minõsítési szintje, az adathordozó eredeti példányának iktatószáma és a küldõ

szerv megnevezése abban az esetben, ha a csomagolásnál alkalmazott eljárás  miatt a borítólapon található
adatok megismerése csak a csomag felbontásakor válik lehetõvé.

(2) Amennyiben a továbbításban résztvevõ a nyilvántartásba vételhez szükséges adatokat az adathordozó átvételének
idõpontjában nem ellenõrizheti, a minõsítõ rendelkezése szerinti nyilvántartást vezet.

(3) A továbbításban részt vevõk rendelkezésére bocsátott jegyzék a címzetteknek történõ átadás-átvétel
dokumentálására szolgál, és ebbõl megállapítható, hogy mely címzettnek, mikor, mely adathordozóról készült
másolat hány példánya, valamint a csomagban történõ továbbítás esetén mikor és mely csomag kerüljön vagy került
átadásra. A címzett részére történõ továbbítás dokumentálásához az átadás-átvételi jegyzék rögzíti az átadás-átvétel
tényének idõpontját, a címzett, valamint a nevében eljáró személy nevét és aláírását.
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39. A minõsített adatot tartalmazó adathordozó irattározása és a megsemmisítési eljárás

56.  § (1) A minõsítés megszüntetése vagy megszûnése elõtt a saját készítésû minõsített adatot tartalmazó adathordozó eredeti 
irattári példánya – amennyiben tör vény másként nem rendelkezik – nem selejtezhetõ és nem semmisíthetõ meg.
A saját készítésû minõsített adat minõsítésének megszûnése vagy megszüntetése után az adatot tartalmazó
adathordozó eredeti irattári példányának selejtezésére a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag
védelmérõl  szóló tör vény ben foglaltak az irányadók.

(2) A más szervtõl kapott, valamint a saját készítésû minõsített adatot tartalmazó adathordozó, ügyviteli érdeket nem
képviselõ többes példánysorszámú példányai a minõsített adatot kezelõ szerv vezetõje vagy általa adott
felhatalmazás alapján a biztonsági vezetõ jóváhagyását köve tõen megsemmisíthetõk.

57.  § (1) A megsemmisítésrõl minden esetben megsemmisítési jegyzõkönyv készül. A jegyzõkönyv tartalmazza
a megsemmisítésre kerülõ többes példánysorszámú adathordozón szereplõ minõsített adatok azonosításához
szükséges adatokat (iktatószám, minõsítési szint, terjedelem, példánysorszám), valamint a megsemmisítés tényét,
módját és dátumát, a megsemmisítésnél jelen lévõk és a megsemmisítést engedélyezõ vezetõ aláírását.

(2) A megsemmisítés a titkos ügykezelõ, valamint a biztonsági vezetõ által a minõsített adatot kezelõ szerv állományából
kijelölt, a megsemmisítendõ adathordozón szereplõ minõsített adatra érvényes felhasználói engedéllyel és személyi
biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezõ személyek jelenlétében történhet.

(3) A megsemmisítés biztosítja, hogy a megsemmisített adathordozón szereplõ minõsített adat tartalmát utólag nem
lehet megállapítani.

(4) A megsemmisítés idõpontja, a megsemmisítési jegyzõkönyv iktatószáma az iktatókönyvben kerül rögzítésre.
(5) A készítés során feleslegessé vált, kiadmányozás és iktatás elõtti munkapéldányok megsemmisítésérõl a minõsített

adatot kezelõ szerv vezetõje saját hatáskörben a biztonsági szabályzatban rendelkezik.
(6) A megsemmisítési jegyzõkönyv nem selejtezhetõ.

IX. FEJEZET
EGYÉB BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

58.  § (1) A minõsített adatot kezelõ szerv vezetõje az irányítása alá tartozó szervekre vonatkozó, e szervek adottságait
figye lembe vevõ biztonsági szabályzatban rendelkezik:
a) a személyi, fizikai és adminisztratív biztonsággal kapcsolatos, minõsített adatok védelmére meghatározott helyi

feladatokról, jogosultságokról és felelõsségekrõl,
b) a minõsített adat biztonságának megsértése esetén szükséges eljárásról, valamint
c) a minõsített adatok vészhelyzetben történõ védelmérõl.

(2) A biztonsági vezetõ gondoskodik a biztonsági szabályzat naprakész állapotban tartásáról és betartatásáról.

59.  § (1) A minõsített adat felhasználásával tartandó rendezvényre vonatkozó biztonsági elõ írások meghatározásakor
a rendezvény során felhasznált minõsített adat minõsítési szintje a meghatározó. A rendezvény elõkészítésekor
a lebonyolításért felelõs biztonsági vezetõ biztosítási tervet készít.

(2) A minõsített adatot kezelõ szerv vezetõje biztosítja, hogy azok a biztonsági területek, ahol „Titkos!” vagy ennél
magasabb minõsítési szintû minõsített adatokról rendszeresen tárgyalnak, lehallgatás mentesek legyenek.

X. FEJEZET
A MINÕSÍTETT ADAT BIZTONSÁGÁNAK MEGSÉRTÉSE

60.  § (1) A biztonsági vezetõ a minõsített adat biztonságának megsértése esetén intézkedik a minõsített adat biztonságának
megsértése kapcsán felmerülõ kár felmérésérõl és enyhítésérõl, valamint – ha ez lehetséges – a jogszerû állapot
helyreállításáról.

(2) A minõsített adat védelmérõl  szóló tör vény alapján a minõsítõ és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet részére a minõsített
adat biztonságának megsértésérõl adott tájékoztatás tartalmazza:
a) a veszélyeztetett minõsített adatok azonosításához szükséges adatokat,
b) a biztonság megsértésének körülményeit,
c) a veszélyeztetettség idejét (ismert vagy vélelmezett idõhatárait) és helyét,
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d) a veszélyeztetettség kialakulásának elsõdleges okait,
e) ha ismert, a biztonság megsértéséért felelõssé tehetõ személy nevét,
f) a megtett intézkedések felsorolását.

XI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

61.  § E rendelet 2010. április 1-jén lép hatályba.

62.  § (1) A minõsített adatot kezelõ szerveknél a biztonsági vezetõi feladatokat 2010. december 31-ig az e rendelet
hatályba lépése elõtt kijelölt titokvédelmi felügyelõ és biztonsági megbízott is elláthatja, amennyiben ezen idõpontig
kijelölésük visszavonására vagy biztonsági vezetõ kinevezésére nem kerül sor.

(2) A minõsített adatot kezelõ szervek az e rendelet szerinti minõsített adatot tartalmazó adathordozók kezelése
adminisztratív biztonságának feltételeit legkésõbb 2011. január 1-ig teremtik meg.

(3) Az e rendelet hatályba lépése elõtt kiadott betekintési engedély – amennyiben visszavonására nem kerül sor –,
valamint a titoktartási nyilatkozat legkésõbb 2011. december 31-ig hatályos. A minõsített adatot kezelõ szervek
vezetõi legkésõbb 2012. január 1-ig intézkednek a felhasználói engedélyek kiadására mindazon felhasználók részére,
akik az államtitokra és szolgálati titokra vonatkozó jogszabályok alapján e rendelet hatályba lépésének idõpontjában
betekintési engedéllyel rendelkeznek.

(4) A minõsített adatot kezelõ szerv vezetõje legkésõbb 2011. december 31-ig gondoskodik az e rendelet szerinti
biztonsági szabályzat kiadásáról.

(5) A minõsített adatot kezelõ szerv vezetõje legkésõbb 2012. december 31-ig gondoskodik az e rendelet
hatályba lépésének idõpontjában titkos ügykezelõi munkakörben foglalkoztatott személyek e rendeletben elõírt
oktatásáról és vizsgáztatásáról.

63.  § Ez a rendelet
1. a Tanács biztonsági szabályzatának elfogadásáról  szóló 264/2001. (III. 19.) EK határozat, a Tanács biztonsági

szabályzatának elfogadásáról  szóló 264/2001. (III. 19.) EK határozat módosításáról  szóló 952/2005. (XII. 20.) EK
határozat,

2. a Bizottság eljárási szabályzatáról  szóló C/3614/2000. határozat módosításáról  szóló 844//2001. (XI. 29.) EK, ESZAK,
EURATOM határozat, a Bizottság eljárási szabályzatáról  szóló C/3614/2000. határozat módosításáról  szóló 844/2001.
(XI. 19.) EK, ESZAK, EURATOM határozat módosításáról  szóló 94/2005 (II. 3.) EK EURATOM határozat, a Bizottság eljárási
szabályzatáról  szóló C/3614/2000. határozat módosításáról  szóló 844//2001. (XI. 29.) EK, ESZAK, EURATOM határozat
módosításáról  szóló 548/2006. (VIII. 2.) EK EURATOM határozat
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

64.  § A közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a mûvészeti, a közmûvelõdési és
a közgyûjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggõ egyes kérdések rendezésérõl 
 szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7.  § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhetõ a megbízón és az elbíráló bizottság tagjain kívül más 
személlyel.”

65.  § (1) Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról  szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 18/C.  §-a a következõ
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A minõsítéssel védett feladatlapokat tartalmazó csomagok és a csomagokat tartalmazó dobozok õrzése,
nyilvántartása és átadása a körzetközponti jegyzõnél az egyes állami vizsgák megszervezése során keletkezõ
„Korlátozott terjesztésû!” minõsítési szintû minõsített adatra vonatkozó rendelkezések, továbbá jelen rendelet
rendelkezései szerint történik.”

(2) Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról  szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 60/A.  § (1) és (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) Az érettségi írásbeli feladatlapjait – amennyiben azokat az erre jogosult minõsítõ „Korlátozott terjesztésû!”
minõsítési szintû adattá minõsítette – a minõsítés érvényességi idejéig a az egyes állami vizsgák megszervezése során
keletkezõ „Korlátozott terjesztésû” minõsítési szintû minõsített adatra vonatkozó rendelkezések szerint kell kezelni.
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(2) A vizsgabizottságot mûködtetõ intézmény vezetõje felel az adatkezelésre vonatkozó (1) bekezdés szerinti
rendelkezések megtartásáért az érettségi írásbeli feladatlapok tekintetében. A vizsgabizottságot mûködtetõ
intézmény vezetõje az intézmény iratkezelési szabályzatának részeként meghatározza a „Korlátozott terjesztésû!”
minõsítési szintû minõsített adatok védelmével kapcsolatos intézményi feladatokat.”

66.  § (1) Az egyes szabálysértésekrõl  szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 25.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ
alcím lép:

„Minõsített adat biztonságának megsértése”.
(2) Az egyes szabálysértésekrõl  szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet 25.  § (1) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:
„(1) Aki
a) a minõsített adatot a feladatának ellátása során jogszabályellenes módon készíti, sokszorosítja, minõsíti,
nyilvántartja, kezeli vagy õrzi,
b) a minõsített adat felhasználására jogosultak kijelölésére és nyilvántartására vonatkozó szabályokat megszegi,
c) a minõsített adat védelmére vonatkozó jogszabályok megsértésével kapcsolatos, a minõsítõ és a Nemzeti
Biztonsági Felügyelet részére tör vény ben elõírt tájékoztatási kötelezettségének nem, vagy késedelmesen,
a tudomására jutásától számított 10 napon túl tesz eleget,
d) a minõsített adat kezelésének jogszabályban elõírt ellenõrzésére vonatkozó kötelezettségét megszegi,
e) jogszerûen jutott minõsített adat birtokába, és megkísérli azt jogszabályellenes módon külföldre vinni, vagy
a jogszabályoknak meg fele lõen külföldre vitt vagy ott készített minõsített adatot onnan jogszabályellenes módon
visszahozni vagy behozni,
f) a minõsítõ hatáskörét jogosulatlanul elvonja, vagy
g) hatáskörének gyakorlása során elmulasztja az adatok minõsítésére, a minõsítési jelölés megismétlésére, vagy
a minõsítés felülvizsgálatára vonatkozó – a minõsített adat védelmérõl  szóló tör vény ben meghatározott –
intézkedések megtételét,
százezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.”

67.  § A honvédelmi szervek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól  szóló 226/2004. (VII. 27.) 
Korm. rendelet 11.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok a Pénzügyminisztérium elõ írásai szerint részletes költségvetést,  illetve
az éves költségvetési tör vény végrehajtásáról  szóló részletes beszámolót készítenek. A katonai nemzetbiztonsági
szolgálatok a szigorúan titkos minõsítésû beszámolóikból egyszerûsített, nyílt minõsítésû beszámoló összeállítására is
kötelezettek, amelyet a Pénzügyminisztérium ille té kes szervének a HM fejezet költségvetési beszámolójának
részeként kell megküldeni. A részletes költségvetések és beszámolók a szolgálatok létszámára és személyi juttatásaira
vonatkozóan „hivatásos”,  illetve „közalkalmazotti” állománycsoportra történõ felosztásnál részletesebb bontású
adatokat nem tartalmazhatnak.”

68.  § A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról  szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet 4. melléklet 3. pont b) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az 1–3. mellékletbe tartozó tevékenységek dokumentációjának egyéb (közös) követelményei]
„b) minõsített adatot, vagy a környezethasználó szerint üzleti titkot képezõ adatot, így megjelölve, elkülönítve kell
ismertetni a dokumentációban és a nyilvánosságra hozandó részben ezeket az adatokat olyan információkkal kell
helyettesíteni, amelyek a tevékenység megítélést lehetõvé teszik;”

69.  § (1) A talált,  illetve a lefoglalt radioaktív vagy nukleáris anyagokkal kapcsolatos intézkedésekrõl  szóló 17/1996. (I. 31.) Korm. 
rendelet 7.  § (5) bekezdésében az „- államtitkot kivéve -” szövegrész helyébe az „- a „Szigorúan titkos!” minõsítési szintû 
minõsített adatot kivéve -” szöveg lép.

(2) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról  szóló 19896. évi XLIII. törvény végrehajtásáról 
 szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet 9.  § (1) bekezdés c) pontjában „az állam- és szolgálati titok” szövegrész
helyébe „a minõsített adat” szöveg lép.

(3) A zártcélú távközlõ hálózatokról  szóló 50/1998. (III. 27.) Korm. rendelet 18.  § (1) bekezdésében, az „Államtitkot képezõ
adatok” szövegrész helyébe a „Minõsített adatok”, a „titokbirtokos” szövegrész helyébe a „minõsítõ” szöveg lép.
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(4) A sajtótermékek köteles példányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról  szóló 60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet 14.  §
(2) bekezdés c) pontjában „az állami és szolgálati titok” szövegrész helyébe „a minõsített adat” szöveg lép.

(5) A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletérõl  szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet
3. számú melléklet 7. pontjában a „szolgálati titkot” szövegrész helyébe a „minõsített adatot” szöveg lép.

(6) Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 
létrehozásáról  szóló 2003. évi III. törvény végrehajtásáról  szóló 43/2003. (III. 31.) Korm. rendelet 1.  § (1) bekezdésében
„az államtitokról és a szolgálati titokról  szóló 1995. évi LXV. törvény (a továb biak ban: Ttv.)” szövegrész helyébe „a
minõsített adat védelmérõl  szóló 2009. évi CLV. törvény (a továb biak ban: Mavtv.)” szöveg, a „Ttv. 3.  § (1) bekezdésében 
meghatározott érdekeit.” szövegrész helyébe a „Mavtv. 5.  § (1) bekezdésében felsorolt, valamely minõsítéssel védhetõ
közérdekét.” szöveg, 5.  § (2) bekezdésében és 12.  § (2) bekezdésében a „Ttv.” szövegrész helyébe a „Mavtv.” szöveg lép.

(7) A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról  szóló 131/2003.
(VIII. 22.) Korm. rendelet 7.  § (1) bekezdésében az „államtitkot, szolgálati titkot” szövegrész helyébe a „minõsített
adatot” szöveg lép.

(8) A költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl  szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet13.  § b) pontjában a „államtitkot,
szolgálati titkot” szövegrész helyébe a „minõsített adatot” szöveg lép.

(9) A polgári légi közlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogkörérõl, feladatairól és
mûködésének rendjérõl  szóló 104/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet 11.  § b) pontjában a „titkos” szövegrész helyébe
a „minõsített” szöveg lép.

(10) Az elektronikus hírközlési feladatokat ellátó szervezetek és a titkos információgyûjtésre,  illetve titkos adatszerzésre
felhatalmazott szervezetek együttmûködésének rendjérõl 180/2004. (V. 26.)  szóló Korm. rendelet 8.  §
(1) bekezdésében „az államtitokról és a szolgálati titokról  szóló jogszabályok” szövegrész helyébe a „minõsített adat
védelmérõl  szóló jogszabályok” szöveg lép.

(11) A felszín alatti vizek védelmérõl  szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 35.  § (7) bekezdésében „az államtitokról és
a szolgálati titokról  szóló 1995. évi LXV. törvény” szövegrész helyébe „a minõsített adat védelmérõl  szóló 2009. évi
CLV. törvény” szöveg lép.

(12) A honvédelmi szervek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól  szóló 226/2004. (VII. 27.) 
Korm. rendelet 11.  § (2) bekezdésében a „szigorúan titkos minõsítésû” szövegrész helyébe a „minõsített” szöveg,
a „nyílt minõsítésû” szövegrész helyébe a „nem minõsített” szöveg lép.

(13) A védelem terén alapvetõ biztonsági érdeket érintõ, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt árúk
beszerzésére, ille tõ leg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról  szóló 228/2004. (VI. 30.) Korm.
rendelet 5.  § (4) bekezdésében „az állami és szolgálati titok” szövegrész helyébe „a minõsített adat” szöveg lép.

(14) Az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területekrõl  szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet
10/A.  § (4) bekezdésében „az államtitokról és a szolgálati titokról  szóló külön tör vény ben” szövegrész helyébe
„a minõsített adat védelmérõl  szóló 2009. évi CLV. tör vény ben” szöveg lép.

(15) Az Egyenlõ Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól  szóló 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 10.  §
(2) bekezdésében az „államtitok, szolgálati titok” szövegrész helyébe a „minõsített adat” szöveg lép.

(16) Egyes tervek,  illetve programok környezeti vizsgálatáról  szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 13.  § (1) bekezdésében „az
államtitokról és a szolgálati titokról  szóló 1995. évi LXV. törvénynek a minõsített adatokra vonatkozó rendelkezéseit”
szövegrész helyébe „a minõsített adat védelmérõl  szóló 2009. évi CLV tör vény vonatkozó rendelkezéseit” szöveg lép.

(17) A postai szolgáltatók, a postai közremûködõk és a titkos információgyûjtésre,  illetve titkos adatszerzésre
felhatalmazott szervezetek együttmûködésének részletes szabályairól  szóló 9/2005. (I. 19.) Korm. rendelet 8.  §
(1) bekezdésében „az államtitokra és a szolgálati titokra vonatkozó jogszabályok” szövegrész helyébe „a minõsített
adat védelmérõl  szóló jogszabályok” szöveg lép.

(18) A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök
megállapításáról  szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 8.  § (2) bekezdésében az „Államtitkot, szolgálati titkot”
szövegrész helyébe a „Minõsített adatot” szöveg lép.

(19) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról  szóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 20.  § (1) bekezdésében az „államtitoknak, üzleti vagy szolgálati titoknak minõsülõ” szövegrész helyébe
a „minõsített adatot vagy üzleti titoknak minõsülõ” szöveg lép,

(20) A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeirõl  szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
67/C.  § (1) bekezdés b) pontjában az „államtitkot és a szolgálati titkot” szövegrész helyébe a „minõsített adatot” szöveg 
lép.
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(21) A Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központról  szóló 305/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 19.  § (2) bekezdésében
az „államtitkot és szolgálati titkot” szövegrész helyébe a „minõsített adatot” szöveg lép.

(22) Az egységes digitális rádió-távközlõ rendszerrõl  szóló 109/2007. (V. 15.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 5. pont
4. alpontjában az „1995. évi LXV. törvény (Ttv.) az államtitokról és a szolgálati titokról.” szövegrész helyébe a „2009. évi
CLV. törvény (Mavtv.) a minõsített adat védelmérõl” szöveg lép.

(23) Az állami vagyonnal  való gazdálkodásról  szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 21.  § (3) bekezdésében az „állam- és
szolgálati titokkal” szövegrész helyébe a „minõsített adatokkal” szöveg lép.

(24) A szabadalmi bejelentés államtitokká minõsítéséhez szükséges eljárás részletes szabályairól  szóló 141/2008. (V. 16.)
Korm. rendelet 1.  § a) pontjában „az államtitokról és a szolgálati titokról  szóló 1995. évi LXV. törvény (a továb biak ban:
Ttv.) 1. számú melléklete szerinti különös adatfajták körébe tartozó” szövegrész helyébe „a minõsítéssel védhetõ”
szöveg, „az államtitokkör szerint” szövegrész helyébe „a minõsítéssel védhetõ közérdekkel” szöveg, 1.  § b) és
c) pontjában az „államtitokkörébe” szövegrész helyébe a „hatáskörébe tartozó minõsítéssel védhetõ közérdek körébe” 
szöveg lép.

(25) A fõépítészi tevékenységrõl  szóló 190/2009. (IX. 5.) Korm. rendelet 3.  § (2) bekezdésében a „szolgálati titokra”
szövegrész helyébe a „minõsített adatra” szöveg lép.

(26) Az államháztartás mûködési rendjérõl  szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 163.  § (8) bekezdés b) pontjában az „az
államtitoknak, szolgálati titoknak” szövegrész helyébe az „a minõsített adatokat” szöveg lép, 228.  § (5) bekezdésében
az „az állam- szolgálati” szövegrész helyébe az „a minõsített adatra, az” szöveg lép, a 236.  § (2) bekezdésében az „az
államtitoknak, szolgálati titoknak” szövegrész helyébe a „minõsített adat” szöveg lép.

70.  § (1) Hatályát veszti
a) a közigazgatási és az ügykezelõi alapvizsgáról  szóló 51/1993. (III. 31.) Korm. rendelet 8.  § (4) bekezdése,
b) a minõsített adat kezelésének rendjérõl  szóló 79/1995. (VI. 30.) Korm. rendelet,
c) a nemzetközi szerzõdés alapján átvett, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján készült minõsített adat

védelmének eljárási szabályairól  szóló 179/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet,
d) a Nemzeti Biztonsági Felügyelet részletes feladatairól és mûködési rendjérõl, valamint az iparbiztonsági

ellenõrzések részletes szabályairól  szóló 180/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet,
e) a szabadalmi bejelentés államtitokká minõsítéséhez szükséges eljárás részletes szabályairól  szóló 141/2008.

(V. 16.) Korm. rendelet 2.  §-ában az „államtitokká” szövegrész, 3.  § (2)–(4) bekezdésében „az államtitokká”
szövegrész.

(2) 2010. április 2-án hatályát veszti az (1) bekezdés és a 64–69.  §.
(3) 2011. január 1-jén hatályát veszti a 62.  § (1) bekezdése.
(4) 2011. január 2-án hatályát veszti a 62.  § (2) bekezdése.
(5) 2012. január 2-án hatályát veszti a 62.  § (3) bekezdése.
(6) 2012. január 1-jén hatályát veszti a 62.  § (4) bekezdése.
(7) 2013. január 1-jén hatályát veszti a 62.  § (5) bekezdése.

71.  § Nem lép hatályba az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról  szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet
módosításáról  szóló 254/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 3.  §-ának az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
 szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 18/C.  § (4) bekezdését megállapító rendelkezése.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelethez

Fizikai biztonsági intézkedések ponttáblázata

A B
1. Pontszámok
2. I. Fejezet
3. A biztonsági terület helyszíne
4. 4. kategóriájú 4
5. 3. kategóriájú 3
6. 2. kategóriájú 2
7. 1. kategóriájú 1
8. R1 Részpontszám
9. A biztonsági területet határoló ajtón lévõ zár

10. 4. kategóriájú 4
11. 3. kategóriájú 3
12. 2. kategóriájú 2
13. 1. kategóriájú 1
14. R2 Részpontszám
15. F1 I. Fejezet pontszáma R1xR2
16. II. Fejezet

Biztonsági tárolók és zárak
17. Tárolók
18. 4. kategóriájú 4
19. 3. kategóriájú 3
20. 2. kategóriájú 2
21. 1. kategóriájú 1
22. R3 Részpontszám
23. Zárak
24. 4. kategóriájú 4
25. 3. kategóriájú 3
26. 2. kategóriájú 2
27. 1. kategóriájú 1
28. R4 Részpontszám
29. F2 II. Fejezet pontszáma R3xR4
30. III. Fejezet

Beléptetõ rendszer
31. 4. kategóriájú 4
32. 3. kategóriájú 3
33. 2. kategóriájú 2
34. 1. kategóriájú 1
35. R5 Részpontszám
36. Látogatók ellenõrzése
37. kísérettel 3
38. kíséret nélkül 0
39. R6 Részpontszám
40. F3 III. Fejezet pontszáma R5+R6
41. IV. Fejezet

Elektronikai jelzõrendszer
42. 4. kategóriájú 4
43. 3. kategóriájú 3
44. 2 kategóriájú 2
45. 1. kategóriájú 1
46. R7 Részpontszám
47. Reagáló erõ
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A B
48. 4. kategóriájú 4
49. 3. kategóriájú 3
50. 2. kategóriájú 2
51. 1. kategóriájú 1
52. R8 Részpontszám
53. F4 IV. Fejezet pontszáma R7+R8
54. V. Fejezet

Nem kötelezõ fizikai biztonsági intézkedések
55. Kerítés
56. 4. kategóriájú 4
57. 3. kategóriájú 3
58. 2. kategóriájú 2
59. 1. kategóriájú 1
60. nincsen 0
61. R9 Részpontszám
62. Beléptetõ rendszer a kerítésnél
63. van 1
64. nincs 0
65. R10 Részpontszám
66. Elektronikai jelzõrendszer a kerítésnél
67. van 1
68. nincs 0
69. R11 Részpontszám
70. Szúrópróbaszerû csomagátvizsgálás
71. van 1
72. nincs 0
73. R12 Részpontszám
74. Biztonsági világítás
75. van 2
76. nincs 0
77. R13 Részpontszám
78. Zárt láncú kamerarendszer
79. van 2
80. nincs 0
81. R14 Részpontszám
82. F5 V. Fejezet pontszáma

(R9×R10)+R11+R12+R13+R14
83. Összes pontszám: F1+F2+F3+F4+F5

2. melléklet a 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelethez

A nemzeti minõsített adatokra meghatározott minimum biztonsági követelmények

A B C D
1. I. II. III.
2. „Szigorúan titkos!” minõsítési szintû adatok
3. Kötelezõ a 20., 23–25.  §-okban meghatározottak

alkalmazása
A kötelezõ intézkedések minimum pontszáma: 14

4. Kötelezõ a 26–28.  §-okban meghatározottak
alkalmazása

5. További nem kötelezõ más fizikai biztonsági
intézkedés

6. Teljes pontszám: Minimum 20 Minimum 23 Minimum 25
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A B C D
7. „Titkos!” minõsítési adatok
8. Kötelezõ a 20., 23–25.  §-okban meghatározottak

alkalmazása
A kötelezõ intézkedések minimum pontszáma: 12

9. Kötelezõ a 26–28.  §-okban meghatározottak
alkalmazása

10. További nem kötelezõ más fizikai biztonsági
intézkedés

11. Teljes pontszám: Minimum 16 Minimum 19 Minimum 20
12. „Bizalmas!” minõsítési szintû adatok
13. Kötelezõ a 20., 23–25.  §-okban meghatározottak

alkalmazása
A kötelezõ intézkedések minimum pontszáma: 8

14. Kötelezõ a 26–28.  §-okban meghatározottak
alkalmazása

15. További nem kötelezõ más fizikai biztonsági
intézkedés

16. Teljes pontszám: Minimum 11 Minimum 14 Minimum 16

3. melléklet a 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelethez

A külföldi minõsített adatokra meghatározott minimum biztonsági követelmények

A B C D
1. I. II. III.
2. „Szigorúan titkos!” minõsítési szintû adatnak

megfeleltetett külföldi minõsített adatok
3. Kötelezõ a 20., 23–25.  §-okban meghatározottak

alkalmazása
10 11 13

4. Kötelezõ a 26–28.  §-okban meghatározottak
alkalmazása

6 7 7

5. További nem kötelezõ más fizikai biztonsági
intézkedés

4 5 5

6. Teljes pontszám: Minimum 20 Minimum 23 Minimum 25
7. „Titkos!” minõsítési szintû adatnak

megfeleltetett külföldi minõsített adatok
8. Kötelezõ a 20., 23–25.  §-okban meghatározottak

alkalmazása
8 9 10

9. Kötelezõ a 26–28.  §-okban meghatározottak
alkalmazása

4 5 5

10. További nem kötelezõ más fizikai biztonsági
intézkedés

4 5 5

11. Teljes pontszám: Minimum 16 Minimum 19 Minimum 20
12. „Bizalmas!” minõsítési szintû adatnak

megfeleltetett külföldi minõsített adatok
13. Kötelezõ a 20., 23–25.  §-okban meghatározottak

alkalmazása
5 8 9

14. Kötelezõ a 26–28.  §-okban meghatározottak
alkalmazása

3 3 3

15. További nem kötelezõ más fizikai biztonsági
intézkedés

3 3 4

16. Teljes pontszám: Minimum 11 Minimum 14 Minimum 16
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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter 3/2010. (III. 26.) MeHVM rendelete
az elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz szükséges azonosítók lekötésének 
és használatának díjáról  szóló 11/2005. (IX. 28.) IHM rendelet módosításáról

Az elektronikus hírközlésrõl  szóló 2003. évi C. törvény (a továb biak ban: Eht.) 182.  §-a (4) bekezdésének d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet
2.  §-ának d) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, figyelemmel az Eht. 85.  §-ának (4) bekezdésére, a pénzügyminiszter feladat-
és hatáskörérõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró adópolitikáért
felelõs miniszterrel egyetértésben a következõket rendelem el:

1.  § (1) Az elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz szükséges azonosítók lekötésének és használatának díjáról  szóló 11/2005. 
(IX. 28.) IHM rendelet (a továb biak ban: R.) 1.  §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1.  § A rendelet hatálya az elektronikus hírközlési szolgáltatókra (a továb biak ban: szolgáltató) terjed ki.”

(2) Az R. 3.  §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az azonosítók lekötéséért fizetendõ díjat a Nemzeti Hírközlési Hatóság (a továb biak ban: hatóság) a lekötési
engedélyrõl,  illetve a lekötés meghosszabbításáról  szóló hatósági határozattal állapítja meg. A határozat meghozatala
során e rendelet díjtételeit kell alkalmazni. A díjat a határozat jogerõre emelkedésétõl számított 30 napon belül,
a hatóság által kiállított számla alapján kell megfizetni. Késedelmes díjfizetés esetén a hatóság kamatot számít fel,
amelynek mértéke megegyezik a jegybanki alapkamat mértékével.”

(3) Az R. 4.  §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az azonosítók használatáért fizetendõ díjat a hatóság kijelölési határozatban állapítja meg. A határozat
meghozatala során e rendelet díjtételeit kell alkalmazni, egyedi kedvezmény nem alkalmazható. Az (1) bekezdésben
elõírt használati díjat negyedévente egyenlõ részletekben, legkésõbb a tárgyidõszakot követõ 30 napon belül,
a hatóság által kiállított számla alapján kell megfizetni.”

(4) Az R. 4.  §-ának (5)–(6) bekezdései helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Újonnan kijelölt azonosító esetében a használati díjat a kijelölési határozatban meghatározott engedély
érvényességének kezdõ idõpontját követõ hónap elsõ napjától kezdõdõen a tárgynegyedévre idõarányosan kell
megfizetni. A hordozott számok esetében a használati díj megfizetésének kötelezettsége az átvevõ szolgáltatót
a hordozás létrejöttét követõ hónap elsõ napjától a tárgynegyedévre idõarányosan terheli.
(6) A használati díj fizetése szempontjából – kijelölés hónapközi visszavonása, valamint hónapközi elhordozás
esetében – minden megkezdett hónap teljes hónapnak minõsül, és a használati díjat a tárgynegyedévre idõarányosan
kell megfizetni. A megkezdett hónapra a használati díj fizetési kötelezettség azt a jogosult szolgáltatót terheli, amely
a hónap elsõ napján 0 órakor az azonosító használati jogával rendelkezik.”

2.  § Az R. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

3.  § (1) E rendelet 2010. április 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az R. 6.  §-ának (2)–(3) bekezdése.
(3) A hatóság e rendelet hatálybalépésétõl számított 60 napon belül köteles felülvizsgálni a hatálybalépés elõtt kiadott

kijelölési határozatokat és az e rendeletben szereplõ díjaktól  való eltérés esetén a megváltozott használati díjról
határozatot kiadni.

(4) E rendelet hatályát veszti a hatályba lépést követõ 62. napon.

Dr. Molnár Csaba s. k.,
a Miniszerelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
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Melléklet a 3/2010. (III. 26.) MeHVM rendelethez

BELFÖLDI SZÁMOK Éves díj Ft/szám

1. földrajzi szám (KS) 66
2. mobil szám (SHS=20, 30, 31, 50, 60, 70) 66
3. nomadikus beszédcélú szolgáltatás szám (SHS=21) 66
4. üzleti hálózati szám (SHS=71) 66
5. Internet-hozzáférési szolgáltatás szám (SHS=51) 30
6. díjmentes szolgáltatás szám (SHS=80) 180
7. kedvezményes díjazású szolgáltatás szám (SHS=40) 180
8. emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatás szám (SHS=91) 300
9. emelt díjas, díjkorlátmentes szolgáltatás szám (SHS=90) 750

RÖVID KÓDOK Éves díj Ft/kód

10. kiegészítõ szolgáltatás elõtét (130–131) 0
11. harmonizált közérdekû szolgáltatások harmonizált számai (116 def)  0
12. országosan elérhetõ telefontudakozó szám (118de) 600 000
13. elektronikus hírközlési szolgáltató ügyfélszolgálati száma (12cd) 120 000
14. közcélú adománygyûjtõ szám (139d) 0
15. különös díjazású 4-jegyû országos szám (14cd) 900 000
16. különös díjazású 5-jegyû országos szám (14cde) 600 000
17. közvetítõ választó elõtét (15cd) (elsõ elõtét) 1 320 000
18. közvetítõ választó elõtét (15cd) (második elõtét) 2 400 000
19. elektronikus hírközlési szolgáltató hálózatához rendelt 3-jegyû szám (17c) 900 000
20. elektronikus hírközlési szolgáltató hálózatához rendelt 4-jegyû szám (17cd) 600 000
21. elektronikus hírközlési szolgáltató hálózatához rendelt 5-jegyû szám (17cde) 480 000
22. közérdekû tájékoztató és támogató szolgáltatás szám [18c(d)] 0
23. telefonos kezelõi szolgáltatás szám (19c) 0

EGYÉB KÓDOK Éves díj Ft/kód

24. mobil hálózati kód (MNC) 660 000
25. adathálózati azonosító kód (DNIC) 660 000
26. nemzetközi jelzéspont kód (ISPC) 660 000
27. nemzeti összekötõ hálózat jelzéspont kód (NISPC) 66 000
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A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter 4/2010. (III. 26.) MeHVM rendelete
a védelmi feladatokban részt vevõ elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelölésérõl 
és felkészülési feladataik meghatározásáról

Az elektronikus hírközlésrõl  szóló 2003. évi C. törvény 182.  § (4) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet 1.  § j) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1.  § (1) Az elektronikus hírközlés szolgáltatási tevékenységének a minõsített idõszakban történõ ellátásához szükséges
védelmi felkészülési feladatok elõkészítésében és végrehajtásában  való részvételre kijelölt, valamint az informatikai és
elektronikus hírközlési, továbbá postai ágazat (a továb biak ban: ágazat) ügyeleti rendszerébe bevont elektronikus
hírközlési tevékenységet végzõ szervezetek (a továb biak ban: szolgáltatók) felsorolását e rendelet 1. melléklete
tartalmazza.

(2) A riasztási és tájékoztatási feladat ellátásában részt vevõ nem közszolgálati mûsort sugárzó országos, körzeti, helyi
rádió és televízió adók, az adókat üzemeltetõk (engedélyesek) jegyzékét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) A kijelölés alapján a szolgáltatók a tevékenységi körüket érintõen ellátják a minõsített idõszakban bekövetkezõ
rendkívüli események megelõzésére, elhárítására, a következményeik csökkentésére,  illetve megszüntetésére,
valamint a helyreállításra irányuló védelmi felkészülési és végrehajtási feladatokat. E rendelet alkalmazásában
minõsített idõszak a Magyar Köztársaság Alkotmányáról  szóló 1949. évi XX. törvény 19.  §-a (3) bekezdésének
h) pontjában meghatározott rendkívüli állapot és i) pontjában meghatározott szükségállapot, az Alkotmány 35.  §
(1) bekezdésének i) pontja és a polgári védelemrõl  szóló 1996. évi XXXVII. törvény 2.  § (2) bekezdése szerinti
veszélyhelyzet, valamint az Alkotmány 19.  § (3) bekezdés n) pontjában meghatározott megelõzõ védelmi helyzet,
továbbá a 19/E.  § (1) bekezdésében foglalt, a szükségállapot vagy a rendkívüli állapot kihirdetésére vonatkozó
döntésig terjedõ idõszak.

2.  § (1) Az elektronikus hírközlésért felelõs miniszter (a továb biak ban: Miniszter),  illetve a Nemzeti Hírközlési Hatóság
(a továb biak ban: NHH) a védelmi felkészülés és a végrehajtás idõszakában felmerülõ egyedi védelmi feladatokat
az érintett szolgáltatók számára külön jogszabály szerint határozza meg.

(2) A védelmi felkészülési feladatok végrehajtásáért minden esetben a szolgáltató vezetõ tisztségviselõje felelõs.

3.  § (1) A szolgáltatók – a minõsített idõszakra történõ felkészülés keretében – az alábbiakban meghatározott tevékenységi
körökbõl a saját szervezetük szakmai feladat- és hatáskörébe tartozó védelmi feladatokat látják el:
a) a szervezeti készenlét elõkészítésének és fenntartásának körében:

aa) a védelmi felkészülési feladatok ellátásához szükséges személyi, szervezeti és anyagi-technikai feltételek
megteremtése, folyamatos biztosítása,

ab) a védelmi felkészüléssel, mûszaki, forgalmi, katasztrófa vagy egyéb veszély  miatt keletkezõ üzemzavar
elhárításával kapcsolatos intézkedések kidolgozása, tervek készítése és azok folyamatos aktualizálása,

ac) a védelmi felkészüléssel összefüggõ rendszeres képzési, továbbképzési és gyakoroltatási feladatok
meghatározása és végrehajtása,

ad) az ügyeleti szolgálatnak a külön jogszabályban foglaltak szerinti mûködtetése,
ae) a külön jogszabály alapján a meghagyással kapcsolatos feladatok végrehajtása;

b) a hálózatok felkészítésének és irányításának terén:
ba) a gerinchálózati struktúra és az elektronikus hírközlési létesítmények védelmi, biztonsági feltételeinek

biztosítása,
bb) a zártcélú hálózatokhoz szükséges összeköttetések és kapcsolódó szolgáltatások elõkészítésének és

alkalmazásának biztosítása,
bc) a meghatározó szerepû elektronikus hírközlési csomópontok,  illetve felhasználók több útvonalon történõ

elérhetõségét segítõ megoldások kialakítása,
bd) a riasztási és tájékoztatási feladat ellátására létrehozott rendszerben szükséges elektronikus hírközlési

összeköttetések biztosításában  való közremûködés,
be) a honvédségi, kormányzati, rendvédelmi elektronikus hírközlési eszközöknek a szolgáltató hálózatához

történõ csatlakoztatásához szükséges hozzáférési pontok és jogosultságok biztosítása;
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c) az üzemviteli és tartalékolási rendszer kialakítása terén:
ca) a nemzeti és a nemzetközi gerinchálózati irányító és üzemviteli funkciók mûködésének összehangolása,
cb) az ille té kes hazai, valamint nemzetközi szervek és szervezetek közötti védelmi jellegû kapcsolattartás

feltételeinek kialakításában és végrehajtásában  való közremûködés,
cc) az elektronikus hírközlési szolgáltatások területén elrendelhetõ korlátozó vagy szüneteltetõ rendelkezések

végrehajtására és következményeik kezelésére történõ felkészülés,
cd) a védelmi feladatok ellátásához szükséges mértékû és összetételû tartalékkészletek biztosítása,
ce) a hálózati létesítmények és eszközök meghibásodása, rongálódása, sérülése, megsemmisülése esetére

az elsõdleges helyreállításhoz és az üzemszerû állapot visszaállításához szükséges feladatok megtervezése
és végrehajtási feltételeinek folyamatos biztosítása;

d) a szolgáltatási igények kielégítése terén:
da) a védelmi felkészülésben részt vevõ, külön jogszabályban meghatározott követelménytámasztó szervek

minõsített idõszakra vonatkozó szolgáltatási igényeinek kielégítéséhez szükséges feltételek biztosítása,
az összefüggõ tervezési, szervezési tevékenység ellátása, szolgáltatási feladatok végrehajtása,

db) a lakosság minõsített idõszaki elektronikus hírközlési igényeinek az egyetemes szolgáltatási,  illetve
koncessziós szerzõdésben meghatározott szinten és tartalommal történõ kielégítéséhez szükséges
feltételek biztosítása,

dc) a védelmi felkészüléssel kapcsolatos jogszabályok által meghatározott gazdasági és anyagi szolgáltatási
kötelezettségek teljesítésére,  illetve kezelésére  való felkészülés,

dd) a kormányzat minõsített idõszaki szolgáltatási igényeinek kielégítéséhez és kommunikációs
tevékenységéhez szükséges feltételek megteremtésében, fenntartásában  való közremûködés,

de) a Befogadó Nemzeti Támogatás tervezési és végrehajtási feladataiban történõ részvétel;
e) a nyilvántartások vezetése és az adatkezelés terén:

a védelmi felkészülési feladatokkal kapcsolatos jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség
teljesítéséhez szükséges nyilvántartási rendszer kialakítása és adatainak a követelményekhez igazodó
pontosságú karbantartása;

f) a mûsorszórási tevékenység körében:
fa) a mûsorszórási tevékenység folyamatosságához szükséges technikai és biztonsági feltételek

megteremtése, a meghatározó szerepû létesítmények õrzés-védelmének biztosítása,
fb) a mûsorszóró hálózaton a lakosság légi-,  illetve katasztrófariasztásra és tájékoztatására létrehozott rendszer

mûködésében  való közremûködés,
fc) a lakosság légi-,  illetve katasztrófariasztásának és tájékoztatásának elrendelésére ille té kes szervek

intézkedésére a riasztási és tájékoztatási közlemények leadásának – az elrendelõ szervekkel kötött
megállapodás szerinti, saját eszközökkel történõ – biztosítása.

(2) A riasztási és tájékoztatási feladat ellátásában külön jogszabály alapján – az ille té kes honvédelmi és rendvédelmi
szervek, valamint a közszolgálati rádió és televízió mûsorszolgáltatók, mûsorszóró adók és az adókat üzemeltetõ
szolgáltatók mellett – részt vesznek:
a) a Miniszter és az NHH;
b) e rendelet 2. mellékletében meghatározott nem közszolgálati országos, körzeti és helyi rádió és televízió

mûsorokat sugárzó adók, az adókat üzemeltetõk (engedélyesek);
c) azok az elektronikus hírközlési szolgáltatók, amelyek összeköttetést, ille tõ leg modulációs vonalat biztosítanak

ca) a riasztási és tájékoztatási közlemény leadását kezdeményezõ szerv és az érintett rádió, televízió stúdiója
között,

cb) a riasztási és tájékoztatási feladatban részt vevõ stúdió és a részére sugárzást végzõ rádió, televízió
adóállomás között, valamint

cc) a mûsorszolgáltatók és a mûsorszóró adók között;
d) a riasztási rendszer technikai elemeit, a riasztási és tájékoztatási közlemények átvételére és továbbítására szolgáló

átkapcsoló berendezések fenntartását ellátó gazdálkodó szervezet;
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(3) A külön jogszabály szerinti riasztási és tájékoztatási közlemények átvételében és továbbításában – a 1.  §
(2) bekezdésben meghatározott – részt vevõk feladatait és kötelezettségeit az NHH által kiadott intézkedések,  illetve
a fenntartó által részükre megküldött üzembe helyezési dokumentumok és értesítések tartalmazzák.

4.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba.

Dr. Molnár Csaba s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

1. melléklet a 4/2010. (III. 26.) MeHVM rendelethez

A kijelölt szolgáltatók jegyzéke

A szolgáltató megnevezése Telephelye
Védelmi

feladatok
ellátására kijelölt

Az ágazat
ügyeleti

rendszerébe
bevont

Antenna Hungária Magyar Mûsorszóró és 
Rádióhírközlési Zrt.

1119 Budapest, Petzvál József u. 31–33. X X

GTS – DataNet Távközlési Kft. 2040 Budaörs, Ipartelep u. 13–15. X X
INVITEL Távközlési Szolgáltató Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8–10. X X
Magyar Telekom Távközlési Nyrt. 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. X X
Magyar Villamosmûvek Zrt. 1031 Budapest, Szentendrei út 207–209. X
UPC Magyarország 
Telekommunikációs Kft.

1092 Budapest, Kinizsi u. 30–36. X X

PANNON GSM Távközlési Zrt. 2045 Törökbálint, Pannon út 1. X X
Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt. 1107 Budapest, Száva u. 3–5. X X
TM Services Távközléstechnikai
Szolgáltató Kft.

1224 Budapest, Dózsa György út 77. X

Vodafone Magyarország Mobil Távközlési 
Zrt.

1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. X X

ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. 1036 Budapest, Dereglye u. 5/b. X
PR-TELEKOM Távközlési, Kereskedelmi és
Szolgáltató Zrt.

3533 Miskolc, Gózon Lajos u. 11. X

Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. 1134 Budapest, Váci út 35. X X

2. melléklet a 4/2010. (III. 26.) MeHVM rendelethez

Jegyzék
a riasztási és tájékoztatási feladatok ellátásában részt vevõ, nem közszolgálati mûsort sugárzó országos,
körzeti, helyi rádió és televízió adókról, az adókat üzemeltetõkrõl (engedélyesekrõl)

Település neve
Sugárzott Rádió/TV mûsor

neve
Frekvencia 

MHz/TV csatorna
Üzemeltetõ (engedélyes) neve és címe

BAJA Bajai Rádió 89,8 Baja Hangja Kft., 6500 Baja, Árpád tér 1.
BALATONFÜRED Klubrádió Balaton 91,8 Rádió Jam Zrt., 8200 Veszprém, Csillag út. 1.

BÉKÉS Torony Rádió 94,4 Torony Rádió Mûsorszolgáltató 
és Kereskedelmi Bt., 

5630 Békés, Jantyik M. u. 21–25.
BÉKÉSCSABA Rádió 1 Start 88,9 INTERAX Kulturális Szolgáltató 

és Kereskedelmi Kft., 
5600 Békéscsaba, Bartók B. út 23. A lph. VIII/32.

Csaba TV 47 „Csaba TV” Elsõ Csabai Televíziós Kft., 
5600 Békéscsaba, Teleki u. 5.
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Település neve
Sugárzott Rádió/TV mûsor

neve
Frekvencia 

MHz/TV csatorna
Üzemeltetõ (engedélyes) neve és címe

Csaba Rádió 104,0 Csaba Rádió Kft., 5600 Békéscsaba, 
Bartók B. út 7.

Juventus Rádió
Békéscsaba

100,9 Média Cápa Bt., 5600 Békéscsaba, Andrássy út 6.

BUDAPEST TV2 országos MTM-SBS Zrt., 1145 Budapest, Róna u. 174.
Csepp TV Budapest 9 Csepp TV-Délpesti Televízió Kft., 

1214 Budapest, Csepel, Simon Bolivár sétány 4–8.
Lánchíd Rádió

Budapest
100,3 Lánchíd Rádió Kft., 1089 Budapest, Üllõi út 102.

Juventus Rádió 89,5 Rádió Juventus Zrt., 1134 Budapest, 
Róbert Károly krt. 82–84.

Danubius Rádió országos Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest,
Váci u. 141.

Sláger Rádió országos Sláger Rádió Zrt., 1011 Budapest, 
Fõ u. 14–18. VI. em.

Klubrádió 95,3 Klubrádió Zrt., 1037 Budapest, Bokor u. 1–5.
Mária Rádió 94,2 FM-4 Rádió Szolgáltató Kft., 8200 Veszprém,

Házgyári út 7.
CEGLÉD Cegléd Városi TV 48 Cegléd Városi Televízió Kht., 2700 Cegléd, 

Teleki u. 12.
DEBRECEN Debrecen TV 50 Debrecen Városi Televízió Kft., 

4025 Debrecen, Petõfi tér 10.
Rádió FM 95 95,0 Lokál- Média Kft., 4026 Debrecen, Darabos u. 35.

Rádió 1 92,3 VARAGE Mûsorszolgáltatási Kft., 
4026 Debrecen, Kálvin tér 4/c.

DÖMÖS Mária Rádió 104,9 FM-4 Rádió Szolgáltató Kft., 8200 Veszprém,
Házgyári út 7.

DUNAÚJVÁROS Rádió 24 102,9 Pentafon-Penta Rádió Kft., 2400 Dunaújváros,
Táncsics Mihály u. 1/A.

Duna – Híd Televízió 33 Duna – Mix Kft., 2400 Dunaújváros, 
Kodály Zoltán u. 2.

EGER Rádió Eger 101,3 Rádió Eger Kft., 3300 Eger, Trinitárius u. 1.
Rádió 1 101,9 New Wave Kft., 3300 Eger, Árpád út 64. II/4.

ESZTERGOM Klubrádió 98,1 Klubrádió Zrt., 1037 Budapest, Bokor u. 1–5.
Mária Rádió 97,4 FM-4 Rádió Szolgáltató Kft., 8200 Veszprém,

Házgyári út 7.
Kék Duna Rádió Gyõr 92,5 Hold Rádiós és Televíziós Reklám Bt.,

 2500 Esztergom, Kápolna u. 15.
GÖD Abszolút Rádió 97,3 Rádió Infórum Kft., 1133 Budapest, Ipoly u. 18.
GYÁL Mária Rádió 98,9 FM-4 Rádió Szolgáltató Kft., 8200 Veszprém,

Házgyári út 7.
GYÖNGYÖS Városi Televízió

Gyöngyös
27 Gyöngyös Városi Televízió Kht., 3200 Gyöngyös,

Eszperantó u. 6/A.
Diórádió 101,7 Diórádió Gyöngyös Kft., 3200 Gyöngyös,

Vármegyeház tér 1.
GYÕR Oxygen FM 103,1 103,1 BMC Rádió Kft., 9023 Gyõr, Magyar u. 9.

Kék Duna Rádió Gyõr 91,5 Hold Rádiós és Televíziós Reklám Bt., 
2500 Esztergom, Kápolna u. 15.

GYULA Juventus Rádió Gyula 90,5 Média Cápa Bt., 5600 Békéscsaba, Andrássy út 6.
HAJDÚSZOBOSZLÓ Hajdúszoboszlói

Városi TV
39 Hajdúszoboszlói Városi TV, 

4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 7.
HAJÓS Hajós TV (kábel TV) Kábel TV Hajós Szolgáltató Kft., 6344 Hajós, Rákóczi u. 12.

HÓDMEZÕVÁSÁRHELY Vásárhelyi TV 34 Szerdahelyi József Nonprofit Kft., 
6800 Hódmezõvásárhely, Ady Endre u. 14.

JÁSZBERÉNY Trió Rádió Jászberény 97,7 TRIÓ-Rádió Kft., 5100 Jászberény, Bercsényi út 5.
KALOCSA Kalocsa Városi TV 34 Városi Közmûvelõdési Intézmények Múzeum

és TV, 6300 Kalocsa, Szt. István kir. út 2–4.
Korona Rádió Kalocsa 100,0 Kalocsai Rádió Bt., 6328 Dunapataj, Jókai u. 10.
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Település neve
Sugárzott Rádió/TV mûsor

neve
Frekvencia 

MHz/TV csatorna
Üzemeltetõ (engedélyes) neve és címe

KAPOSVÁR Kapos TV 42 Kapos Televízió és Rádió Nonprofit Kft., 
7400 Kaposvár, Kossuth u. 6.

Kapos Rádió 99,9 Kapos Rádió Kft., 7400 Kaposvár, 
Dózsa György u. 18.

Enjoy (Somogy) Rádió 91,2 Somogyi Média Kft., 7400 Kaposvár, 
Csokonai u. 3.

KECSKEMÉT Gong Rádió 96,5 Gong Rádió Kft., 6000 Kecskemét, 
Petõfi Sándor u. 1/B.

Kecskeméti TV 31 Kecskemét Városi TV, 6000 Kecskemét, 
Szabadság tér 2.

KESZTHELY Klubrádió Balaton 92,2 Rádió Jam Zrt., 8200 Veszprém, Csillag út 1.
KISKUNFÉLEGYHÁZA Sirius Rádió 91,1 Félegyházi Hírlap Kft., 6100 Kiskunfélegyháza,

Kossuth Lajos u. 16.
Trió TV 50 Trió-Média Kft., 3533 Miskolc, Gózon L. út 11.

KISKUNHALAS Halas TV 31 Halasmédia Nonprofit Szolgáltató Kft., 
6400 Kiskunhalas, Bethlen G. tér 1.

KISKUNMAJSA Rádió Majsa 88,2 Mûvelõdési Központ Kiskunmajsa, 
6120 Kiskunmajsa, Hõsök tere 6.

KOMÁROM Mária Rádió 88,3 FM-4 Rádió Szolgáltató Kft., 8200 Veszprém,
Házgyári út 7.

Kék Duna Rádió Gyõr 90,5 Hold Rádiós és Televíziós Reklám Bt., 
2500 Esztergom, Kápolna u. 15.

KOMLÓ Mária Rádió 91,4 FM-4 Rádió Szolgáltató Kft., 8200 Veszprém,
Házgyári út 7.

LENTI Lenti TV (kábel TV) Kábel TV Lenti Televízió Szolgáltató Kft., 8960 Lenti,
Templom tér 5.

MAKÓ Árkádia rádió 96,8 Árkádia Parkszínpad Kereskedelmi és Szolg. Kft.,
6900 Makó, Ráday u. 33.

Makó Városi TV 51 Makó Városi TV Kht., 6900 Makó, Széchenyi tér 6.
MISKOLC Sztár FM 103,0 Nonstop Rádió Kft., 

3530 Miskolc, Kisavas, Alsósor 22.
MONOR Mária Rádió 106,3 FM-4 Rádió Szolgáltató Kft., 8200 Veszprém,

Házgyári út 7.
OROSHÁZA Rádió 1 Orosháza 90,2 A-tól Z-ig Beruházási és Szervezési Lebonyolítási

Bt., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/B. II. em.
Juventus Rádió

Orosháza
88,6 Média Cápa Bt., 5600 Békéscsaba, Andrássy út 6.

ÓZD Ózd Városi TV 51 Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft., 
3600 Ózd, Brassói u. 2.

PAKS Fortuna Rádió 96,3 Rádió 96,3 Kft., 7030 Paks, Babits M. u. 10.
TELEPAKS (TV) 31 Tele-Paks Nonprofit Kft., 7030 Paks, 

Dózsa György u. 51–53.
PÁPA Pápa Városi TV 42 Pápa Városi Televízió (Önkormányzat), 

8500 Pápa, Deák Ferenc u. 1.
PÉCEL Mária Rádió 91,7 FM-4 Rádió Szolgáltató Kft., 

8200 Veszprém, Házgyári út 7.
PÉCS Pécs TV 46 Pécs TV Kommunikációs Kft., 

7621 Pécs, Lyceum u. 7.
Mediterrán Rádió 101,2 Mediterrán Rádió Kft., 7621 Pécs, Lyceum u. 7.

PILISCSABA Mária Rádió 104,2 FM-4 Rádió Szolgáltató Kft., 
8200 Veszprém, Házgyári út 7.

RÁCKEVE Kör-TV 50 Kör TV Ráckeve Kht., 2300 Ráckeve, 
Szt. István tér 4.

SALGÓTARJÁN Salgótarján Városi TV 29 Salgótarján Városi TVNonprofit Kft., 3
100 Salgótarján, Fõ tér. 5.

Rádió Focus 100,4 Helyi Rádió Mûsorszolgáltató Kft., 
3100 Salgótarján, Bem u. 1.

SÁRBOGÁRD Rádió 1 87,9 Track-57 Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b.
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Település neve
Sugárzott Rádió/TV mûsor

neve
Frekvencia 

MHz/TV csatorna
Üzemeltetõ (engedélyes) neve és címe

SÁTORALJAÚJHELY Zemplén TV 50 Zemplén TVNonprofit Kft., 3980 Sátoraljaújhely,
Színház köz 4.

SOPRON Corvinus Rádió 104,6 Erasmus 2001 Kft., 9400 Sopron, Kútösvény 7.
Nap – Rádió 94,1 Pannon – Sopron Regionális TV Mûsorgyártó és

Szolgáltató Kft., 9400 Sopron, Liszt Ferenc u. 1.
SÜKÖSD Sükösd TV 37 Sükösd-Érsekcsanád ÁMK, 

6346 Sükösd, Deák F. u. 123.
SZÁZHALOMBATTA Városi TV,

Százhalombatta
48 Halom Televízió Nonprofit Kft.,

2440 Százhalombatta, Ifjúság útja 7.
SZEGED Rádió Plusz 100,2 Juventus Rádió 100.2 Mûsorszolgáltató Kft., 6723

Szeged, Római krt. 23.
SZÉKESFEHÉRVÁR Fehérvár Rádió 94,5 Fehérvár Rádió Kft., 8000 Székesfehérvár, 

Petõfi Sándor u. 5.
Fehérvár TV 48 Fehérvár TV Kft., 8000 Székesfehérvár, 

Jókai u. 15.
Vörösmarty Rádió 99,2 Kodolányi János Fõiskola, 8000 Székesfehérvár,

Szabadságharcos u. 59.
Rádió 1 101,8 Track-57 Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b.

SZEKSZÁRD Alisca Rádió 91,1 Alisca Rádió Kft., 7100 Szekszárd, 
Szt. László u. 16. Stuttgart udvar

Rádió Antritt 105,1 Rádió Antritt Kft., 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 16.
SZENTENDRE Sunshine-Pilis Rádió 91,1 Trade Partners Kft., 1023 Budapest, Bécsi út 4.

SZENTES Rádió Plusz 95,7 Juventus Rádió 100.2 Kft., 6723 Szeged, 
Kossuth Lajos sugárút 48.

Rádió Szentes 106,1 Rádió Szentes Nonprofit Közhasznú Kft., 
6600 Szentes, Kossuth tér 5. I. em.

SZOLNOK Rádió 1 Szolnok 90,4 Páll József egyéni vállalkozó, 5000 Szolnok,
Csokonai út 84.

Aktív Rádió 92,2 ViaCom Kft., 5000 Szolnok, Kossuth u. 2.
SZOMBATHELY Rádió Szombathely

97,1
97,1 Rádió Szombathely Kft., 9021 Gyõr, 

Virágpiac u. 3.
TAPOLCA Tapolca Városi TV 43 Tapolcai Média Közalapítvány, 

8300 Tapolca, Hõsök tere 15.
Yo! Rádió Tapolca 101,8 Aktív Rádió Kommunikációs Szolgáltató és Reklám

Stúdió Kft., 8300 Tapolca, Batsányi út 22.
TATABÁNYA Forrás Rádió 97,8 Rádió Direction Szolgáltató Kft., 2800 Tatabánya,

Fõ tér 4/B.
Kék Duna Rádió Gyõr 107,0 Hold Rádiós és Televíziós Reklám Bt., 

2500 Esztergom, Kápolna u. 15.
TISZAÚJVÁROS Rádió 35 89,6 Tiszaújvárosi Közösségi Rádió Egyesület, 

3580 Tiszaújváros, Bolyai köz 4.
TÖRÖKSZENTMIKLÓS Rádió

Törökszentmiklós
96,4 Rádió Horizont Kft., 5200 Törökszentmiklós,

Kossuth tér 6.
VÁC Mária Rádió 94,1 FM-4 Rádió Szolgáltató Kft., 

8200 Veszprém, Házgyári út 7.
Elektro-Szignál TV 22 Elektro-Szignál Kft., 2600 Vác, Kossuth L. u. 21.

VÁRPALOTA Várpalota Városi TV 43 Városi Televízió Várpalota, 8100 Várpalota, Erdõdi
Pálffy Tamás u. 19.

VESZPRÉM Veszprém TV 42 Veszprém Városi Televízió és Lapkiadó Kft., 
8200 Veszprém, József Attila u. 38.

Klubrádió Veszprém 90,6 Rádió Jam Zrt., 8200 Veszprém, Csillag út 1.
ZALAEGERSZEG Zalaegerszegi TV 51 Zalaegerszegi Televízió Kft., 8900 Zalaegerszeg,

Kossuth Lajos u. 45–49.
N-Joy 88,9

Zalaegerszeg
88,9 Hét Domb Kft., 7400 Kaposvár, Arany J. u. 97.
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A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter 5/2010. (III. 26.) MeHVM rendelete
a rádióberendezésekrõl és az elektronikus hírközlõ végberendezésekrõl, valamint megfelelõségük
kölcsönös elismerésérõl  szóló 5/2004. (IV. 13.) IHM rendelet módosításáról 

Az elektronikus hírközlésrõl  szóló 2003. évi C. törvény 182.  § (3) bekezdés g) pontjában, valamint a fogyasztóvédelemrõl  szóló
1997. évi CLV. törvény 56.  §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl
 szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet 1.  § (1) bekezdésének j) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következõket
rendelem el:

1.  § (1) A rádióberendezésekrõl és az elektronikus hírközlõ végberendezésekrõl, valamint megfelelõségük kölcsönös
elismerésérõl  szóló 5/2004. (IV. 13.) IHM rendelet (a továb biak ban: Rendelet) 4.  § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A nem harmonizált frekvenciahasználatú rádióalkalmazások rádióberendezéseinek belföldi forgalomba hozatali
szándékára vonatkozó bejelentést a forgalomba hozatal kezdete elõtt legalább négy héttel kell megtenni a
9. melléklet szerinti adatokkal.”

(2) A Rendelet 4.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A (4) bekezdés szerinti bejelentés az Európai Unió által erre a célra rendszeresített elektronikus felületen is
megtehetõ.”

(3) A Rendelet 4.  § (6) és (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A nyilvántartásba vételre alkalmas bejelentés alapján a hatóság a berendezést tizenöt napon belül nyilvántartásba
veszi. A hatóság a honlapján nyilvánosan elérhetõ nyilvántartásban feltünteti a nyilvántartásba vétel vagy törlés
iratszámát és idõpontját, a bejelentõ nevét és címét, a gyártó nevét és címét, a berendezés típusát és rendeltetését,
üzemi frekvenciáját vagy frekvenciatartományát, kimenõ vagy kisugárzott adóteljesítményét, a megfelelõséget
alátámasztó szabványok felsorolását, az alkalmazott Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázata lábjegyzetének
számát, valamint azoknak a készülékeknek a listáját, amelyek forgalomba hozatalát vagy forgalmazását megtiltotta.
(7) A hatóság törli a nyilvántartásból a berendezést és megtiltja forgalomba hozatalát vagy forgalmazását, ille tõ leg
elrendeli a forgalomból  való kivonását, ha megállapította, hogy a berendezés nem felel meg a forgalomba hozatalra
elõírt követelményeknek.”

2.  § A Rendelet 5.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Második osztályba azok a rádióberendezések tartoznak,
a) amelyek üzembe helyezése vagy üzemben tartása az Eht. 69.  § (5) bekezdése szerinti korlátozások (így különösen:
egyedi rádióengedély) alá esik,
b) amelyek forgalomba hozatalánál a 4.  § (4) bekezdése szerint kell eljárni, vagy
c) amelyek forgalomba hozatala vagy forgalmazása a 9.  § (2) bekezdése szerinti korlátozások alá esik.”

3.  § A Rendelet 8.  § (7) bekezdésének felvezetõ szakasza helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A hatóság az ellenõrzés során vett ellenmintát zár alá veszi. A zár alá vétel kapcsán készített jegyzõkönyvnek
tartalmaznia kell”

4.  § A Rendelet 15.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„15.  § Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak  való megfelelést szolgálja:
a) az Európai Parlament és a Tanács 1999/5/EK irányelve a rádióberendezésekrõl és a távközlõ végberendezésekrõl,
valamint megfelelõségük kölcsönös elismerésérõl;
b) a Bizottság 2008. június 20-i 2008/63/EK irányelve a távközlési végberendezések piacán folyó versenyrõl;
c) a Bizottság 2000/299/EK határozata a rádióberendezések, a távközlõ végberendezések és a vonatkozó azonosítók
induló osztályozásának megállapításáról.”
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5.  § A Rendelet 9. számú melléklete helyébe e rendelet Melléklete lép.

6.  § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba, és a kihirdetését követõ napon hatályát veszti.
(2) A Rendelet 1.  §-a (1) bekezdésének b) pontjában „a külön jogszabály” szövegrész helyébe „az orvostechnikai

eszközökrõl  szóló miniszteri rendelet” szöveg, c) pontjában „a külön jogszabályokban” szövegrész helyébe „a közúti
jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl  szóló miniszteri rendeletben és
a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról  szóló miniszteri rendeletben” szöveg, 1.  § (2) bekezdésében a „valamint
a Nemzeti Hírközlési Hatóságra” szövegrész helyébe a „valamint a Nemzeti Hírközlési Hatóságra (a továb biak ban:
hatóság)” szöveg, 2.  § (1) bekezdés d) pontjában a „külön jogszabály” szövegrész helyébe „az egyes hírközlési és
informatikai termékek megfelelõségét vizsgáló vagy ellenõrzõ, ille tõ leg tanúsító szervezetek kijelölésének részletes
szabályairól  szóló miniszteri rendelet” szöveg, 2.  § (1) bekezdés e) és f) pontjában „a külön jogszabályban” szövegrész
helyébe „az Eht.-ban” szöveg, 3.  § (1) bekezdésében a „külön jogszabályban” szövegrész helyébe „az Eht.-ban” szöveg,
4.  § (1) bekezdésében „a külön jogszabályban” szövegrész helyébe „az Eht.-ban” szöveg, 4.  § (3) bekezdés a) pontjában
a „nem harmonizált frekvenciát vagy frekvenciasávot használó rádióberendezés” szövegrész helyébe a „nem
harmonizált frekvenciahasználatú rádióalkalmazás rádióberendezése” szöveg, 4.  § (6) bekezdésében a „tizenöt
napon” szövegrész helyébe a „10 munkanapon” szöveg, 6.  § (1) bekezdésében a „külön jogszabály” szövegrész
helyébe „a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól  szóló miniszteri rendelet” szöveg, 6.  §
(2) bekezdésében „a külön jogszabályban” szövegrész helyébe „az Eht.-ban” szöveg, 7.  § (2) bekezdésében „a rendelet
szerinti megfelelõség teljesítéséig” szövegrész helyébe „a rendelet szerinti megfelelõség teljesítéséig és az alapvetõ
követelményeknek  való megfelelõség teljesítéséig” szöveg, a „külön jogszabályban” szövegrész helyébe „a polgári
frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól  szóló miniszteri rendeletben” szöveg, 8.  § (3) bekezdésében
„A hatóság a hatósági ellenõrzésre és a piacfelügyeletre vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint jár el.”
szövegrész helyébe „A hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló tör vény
hatósági ellenõrzésre és az Eht. piacfelügyeletre vonatkozó szabályai szerint jár el.” szöveg, 8.  § (5) bekezdésében
a „külön jogszabályban” szövegrész helyébe „az egyes hírközlési és informatikai termékek megfelelõségét vizsgáló
vagy ellenõrzõ, ille tõ leg tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól  szóló miniszteri rendeletben” szöveg,
8.  § (6) bekezdésében a „tizenöt nappal” szövegrész helyébe a „10 munkanappal” szöveg, a „tizenöt napon” és a “15
napon” szövegrész helyébe a “10 munkanapon” szöveg, 8.  § (7) bekezdésében a ”közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. tör vény ben” szövegrész helyébe a „közigazgatási hatósági
eljárás általános szabályairól  szóló tör vény ben” szöveg, 8.  § (8) bekezdésében az „A forgalmazó vagy a forgalomba
hozó” szövegrész helyébe az „Az ügyfél, akinek a zár alá vett ellenminta a birtokában van, ” szöveg, 9.  §
(1) bekezdésében az „e rendeletben meghatározott követelményeknek” szövegrész helyébe az „e rendeletben
meghatározott követelményeknek és az alapvetõ követelményeknek” szöveg, 9.  § (4) bekezdésében „az Európai Unió
piacáról” szövegrész helyébe „a hatóság által Magyarország piacáról” szöveg, 10.  § (5) bekezdésében a „más
jogszabályokban” szövegrész helyébe „az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeirõl és az azoknak
 való megfelelõség értékelésérõl  szóló miniszteri rendeletben” szöveg, az „e külön jogszabály” szövegrész helyébe az „e 
jogszabály” szöveg, 10.  § (7) bekezdésében a „gyártónak” szövegrész helyébe a „gyártónak, a gyártó Közösségben
letelepedett meghatalmazottjának vagy a készülék forgalomba hozataláért felelõs személynek az utolsó gyártási
naptól számítva legalább 10 évig” szöveg és 1. számú mellékletének 2. pontjában a „tengeri hajók külön
jogszabályban” szövegrész helyébe a „tengeri hajóknak a tengeri hajók felszereléseirõl és ezek megfelelõsége
feltételeirõl és tanúsításáról  szóló miniszteri rendeletben” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti a Rendelet 2.  §-a (1) bekezdésének a), c) és i) pontja, 2.  § (2) bekezdése, 4.  § (1) bekezdésének utolsó
mondata, 4.  § (8) bekezdése, 8.  § (3) bekezdésének a) pontja és 8.  § (4) bekezdése.

Dr. Molnár Csaba s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
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Melléklet az 5/2010. (III. 26.) MeHVM rendelethez
„9. számú melléklet az 5/2004. (IV. 13.) IHM rendelethez

1. A BEJELENTÕRE VONATKOZÓ ADATOK (INFORMATION ON THE NOTIFIER):

A cég/személy neve (Company name):
Utca, házszám (Street and house number):
Postafiók (P. O. Box.):
Irányítószám, város (Postal code, City):
Cégbírósági/bírósági bejegyzés vagy vállalkozói igazolvány száma (Business/Legal registration number or
Entrepreneurial permit number):
Kapcsolattartó neve (Contact person):
Telefon (Telephone): Fax (Telefax): Elektronikus levelezési cím

(E-mail):
Honlap címe (Website):

 2. GYÁRTÓ (MANUFACTURER):

A cég neve (Company name):
Utca, házszám (Street and house number):
Postafiók (P. O. Box.):
Irányítószám, város (Postal code/City):
Kapcsolattartó neve (Contact person):
Telefon (Telephone): Fax (Telefax): Elektronikus levelezési cím

(E-mail):
Honlap címe (Website):

3. A RÁDIÓBERENDEZÉSRE VONATKOZÓ ADATOK (INFORMATION ON THE RADIO EQUIPMENT):

Gyártó (Manufacturer):
Típusmegjelölés (Type designation):
A berendezés rendeltetése (Intended use of the equipment):
A berendezés kategóriája (Equipment category):
Üzemmód (Mode of operation):
Frekvencia/Frekvenciatartomány (Frequency/Frequency range):
Az adó legnagyobb kimenõ/kisugárzott teljesítménye (Maximum transmitter output/radiated power): (W)
Csatornaszám és csatornatávolság (Number of channels and channel separation):
Moduláció (Modulation):
Antennára vonatkozó tudni való (Information on antenna):
Az adóberendezés beépített antennával rendelkezik? (Has the equipment integral antenna?):
Igen (Yes) / Nem (No)
Az adóberendezéshez dedikált antenna típusa (Type of dedicated antenna):
......................................................
Nyereség / (Gain): dB
Az adó legnagyobb kisugárzott teljesítménye belsõ vagy dedikált antennával (Maximum transmitter radiated
output power with inside or dedicated antenna): (W)
Jel/szünet arány (Duty cycle):
Csatorna-hozzáférési protokoll (Channel access protocol):
Tápellátás (Power supply):
Országok, ahova használatra szánják (Countries where it is intended to be used):
Magyarország (Hungary): _ Egyéb (Others): _ e.g.
.......................................................................
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4. TÁJÉKOZTATÁS A MEGFELELÕSÉGÉRTÉKELÉSBE BEVONT TANÚSÍTÓ SZERVEKRÕL (AZONOSÍTÓ SZÁMA ÉS NEVE)
(INFORMATION ON NOTIFIED BODIES INVOLVED IN CONFORMITY ASSESSMENT, ID NUMBER AND NAME):

5. A MEGFELELÕSÉGÉRTÉKELÉSNÉL ALKALMAZOTT SZABVÁNY(OK)RA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS (INFORMATION ON 
STANDARD/STANDARDS USED IN CONNECTION WITH A POSSIBLE CONFORMITY ASSESSMENT):

TÁJÉKOZTATÓ
A BEJELENTENDÕ ADATOK MEGADÁSÁHOZ
(GUIDANCE ON DATA SUPPLY FOR NOTIFICATION)

2. pont: GYÁRTÓ:
Item 2, MANUFACTURER:
Csak akkor töltsük ki, ha a gyártó nem a bejelentõ.
To be filled in only when the manufacturer is not the notifier.

3. pont: A RÁDIÓBERENDEZÉSRE VONATKOZÓ ADATOK:
 Item 3, INFORMATION ON THE RADIO EQUIPMENT:
A berendezés rendeltetése:
 Intended use of the equipment:
Lehet: távvezérlés, távmérés, adatátvitel, riasztás vagy hangátvitel stb.
 Can be: remote control, telemetry, data transmission, alarm or transmission of audio etc.
Berendezés kategória:
 Equipment category:
Lehet: adó vagy adóvevõ stb.
 Can be: transmitter or transceiver etc.
Üzemmód:
 Mode of operation:
Lehet: szimplex, fél-duplex vagy duplex, szakaszos vagy folyamatos stb.
 Can be: simplex, semi-duplex or duplex, intermittent or continuous etc.
Moduláció:
 Modulation:
Lehet: FM, AM, PM stb. Lehetõleg az ITU szerinti adásmód jelölést kell használni.
 Can be: FM, AM, PM etc. Preferably ITU emission class designations should be used.
Antennára vonatkozó tudni való:
 Information on antenna:
Lehet: külsõ antennák száma, külsõ antennacsatlakozóval szerelve vagy tartozék antenna stb. Egy esetleges
antennanyereséget meg kell adni. Ha több antennát használunk, a nyereséget egyenként adjuk meg.
 Can be: number of external antennas, whether fitted with an external antenna connector or dedicated antenna etc.
A possible antenna gain must be stated. If more than one antenna is used, the gain must be stated for each antenna.
Jel/szünet arány:
 Duty cycle:
Annak a bármely egyórás idõtartamon belüli idõnek a százalékban kifejezett aránya, amely alatt a rádióberendezés
ténylegesen adás üzemmódban van.
The ratio, expressed as a percentage, of time during any one-hour period when radio equipment is in the effective
transmission mode.”
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Tápellátás:
 Power supply:
Tájékoztatás a feszültségrõl stb. az akkumulátor típusáról.
 Information on voltage etc., type of battery.
Országok, ahova használatra szánják:
 Countries where it is intended to be used:
Egyéb lehet: országok betûjele vagy országcsoportok rövid megnevezése.
 Others can be: the symbol of countries or the abbreviated name of the group of countries.

4. pont: A MEGFELELÕSÉGÉRTÉKELÉSBE BEVONT TANÚSÍTÓ SZERVEKRÕL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS
 Item 4, INFORMATION ON NOTIFIED BODIES INVOLVED IN CONFORMITY ASSESSMENT:
Ha több tanúsító szerv szerepel az ügyben, az összes érintett szervrõl adjunk tájékoztatást.
 If more than one Notified Body have been involved, information shall be given on all the Bodies involved.

5. pont: TÁJÉKOZTATÁS EGY ESETLEGES MEGFELELÕSÉGÉRTÉKELÉSNÉL ALKALMAZOTT SZABVÁNY(OK)RÓL
 Item 5, INFORMATION ON STANDARD/STANDARDS USED IN CONNECTION WITH A POSSIBLE CONFORMITY
ASSESSMENT:
Ha történt megfelelõségértékelés, az összes szabványt meg kell adni.
 If a conformity assessment has been made, all standards used must be stated.”

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter 6/2010. (III. 26.) MeHVM rendelete
a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól  szóló 6/2004. (IV. 13.) IHM rendelet
módosításáról 

Az elektronikus hírközlésrõl  szóló 2003. évi C. törvény 182.  § (3) bekezdés d), f), valamint i) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet 1.  § (1) bekezdés
j) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1.  § A polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól  szóló 6/2004. (IV. 13.) IHM rendelet (a továb biak ban: R.)
2.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) E rendelet alkalmazásában
1. Blokkgazdálkodás: frekvenciablokk felhasználásának a frekvenciakijelölésben megadott feltételek között szabadon
történõ tervezése.
2. Cégadatok: a cég megnevezése, székhelye, levelezési címe, adószáma, számlaszáma, képviselõjének neve,
telefonszáma, e-mail címe, a cégbejegyzésrõl, ille tõ leg bírósági nyilvántartásról  szóló határozat vagy a vállalkozói
igazolvány másolata.
3. Egyszerûsített rádióengedély: a frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról  szóló jogszabályban
meghatározott frekvenciák használati jogának – kizárólag elektronikus úton tett bejelentés alapján történõ, egyedi
rádióengedélynek minõsülõ – hatósági nyilvántartásba vétele.
4. Frekvenciahasználat jellege: kizárólagos, megosztott vagy közös az alábbi meghatározások szerint:
a) kizárólagos használatú frekvencia: a frekvenciakijelölésben vagy rádióengedélyben megjelölt területen és idõben,
idõbeli megosztás nélkül, a hatóság által meghatározott zavarvédelemmel igénybe vehetõ frekvencia;
b) megosztott használatú frekvencia: a frekvenciakijelölés vagy rádióengedély alapján kettõ vagy több jogosult,  illetve
engedélyes által azonos területen, de különbözõ idõben, a hatóság által meghatározott zavarvédelemmel igénybe
vehetõ frekvencia;
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c) közös használatú frekvencia: a frekvenciakijelölés vagy rádióengedély alapján kettõ vagy több jogosult vagy
engedélyes által azonos területen, tetszõleges (megosztás nélküli) idõben, a hatóság által meghatározott
zavarvédelemmel igénybe vehetõ frekvencia, amelynek felhasználói forgalmi viszonyait a hatóság nem szabályozza.
5. Frekvenciakiosztási terv: a rádióalkalmazásra vonatkozó frekvenciasáv-használati,  illetve csatornaelrendezési terv,
amelyet nemzetközi vonatkozásban az arra ille té kes értekezlet, nemzeti vonatkozásban a magyar
frekvenciagazdálkodó hatóságok fogadnak el.
6. Hatósági frekvenciajegyzék: frekvenciakiosztási terv alapján készült frekvenciakijelölési terv (jegyzék), amelyet
a hatóság más hatóságokkal  való szükség szerinti egyeztetés után közzé tesz.
7. Keretengedély: blokkgazdálkodásra jogosított részére kiadott olyan rádióengedély, amely a rádióállomás,
rádiórendszer részletes mûszaki adatait nem tartalmazza.
8. Üzemben tartás: a telepítéstõl a mûködtetés végleges megszüntetéséig tartó folyamat, amely az üzemeltetésen
kívül a fenntartási tevékenységeket (karbantartást, javítást) és a szüneteltetést is tartalmazza.
9. Üzemeltetés: rádióberendezés, rádióállomás, rádiórendszer rendeltetés szerinti mûködtetése.”

2.  § Az R. 3.  § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(2) Nem kell frekvenciakijelölés]
„f) azon rádióállomások, rádiórendszerek esetében, amelyek a frekvenciasávok felhasználási szabályainak
megállapításáról  szóló jogszabály alapján az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesülnek vagy az üzemben
tartásuk egyszerûsített rádióengedély alapján történik.”

3.  § Az R. 4.  § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(1) A frekvenciakijelölés iránti kérelemnek tartalmaznia kell:]
„a) a kérelmezõ természetes személyazonosító és lakcím adatait, levelezési címét, e-mail címét, telefonszámát és
adóazonosító jelét, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet esetében a cégadatait;”

4.  § Az R. 10.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben a frekvenciakijelölést 30 napnál rövidebb idejû üzemben tartás céljából kérik, nem kell megadni
az adóazonosító jelet, vagy adószámot, számlaszámot.”

5.  § Az R. 11.  § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Üzemben tartható az a rádióberendezés, amely teljesíti a forgalomba hozatalra vonatkozóan külön jogszabályban
meghatározott követelményeket, és]
„a) egyedi rádióengedéllyel – ideértve az egyszerûsített rádióengedélyt is – rendelkezõ rádióállomás, vagy
rádiórendszer része,”

6.  § Az R. 13.  § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A földi mozgószolgálat vagy a földfelszíni mûsorszóró szolgálat 5 kW ERP-t bármely irányban meghaladó
teljesítményû rádióállomása rádióengedély iránti kérelméhez csatolni kell az Országos „Frederic Joliot Curie”
Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézetnek (OSSKI) a sugáregészségügyi követelményekre vonatkozó,
mérések alapján kiadott szakvéleményét, amennyiben a rádióállomás telepítése – külön jogszabály szerint –
beépítésre szánt lakó-, vegyes, kereskedelmi, szolgáltató, valamint üdülõterületen történt, kivéve, ha
a) a rádióállomás üzemben tartási ideje évente nem haladja meg a 60 napot,
b) a kérelmezõ igazolni tudja, hogy a szakvélemény nem került 30 napon belül kiadásra, vagy
c) a rádióengedély módosítása, hosszabbítása iránti kérelem nem vonatkozik a sugárzási jellemzõk
megváltoztatására.”
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7.  § Az R. a 17.  §-t köve tõen a következõ alcímmel és 17/A.  §-sal egészül ki:

„Egyszerûsített rádióengedély
17/A.  § (1) A frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról  szóló jogszabály szerint egyszerûsített
rádióengedélyezési eljárás alá tartozó frekvenciák használatára vonatkozó szándékot az ügyfélnek nyilvántartásba
vétel céljából be kell jelentenie a hatóságnak.
(2) Az ügyfél a bejelentését a hatóság honlapján elérhetõ elektronikus ûrlapon – a központi rendszer ügyfélkapuján
történt azonosítást köve tõen – nyújthatja be.
(3) A bejelentésnek tartalmaznia kell a 4.  § (1) bekezdés m) pontjában, valamint a 13.  § (2) bekezdésének a)–f), továbbá
h)–j) pontjaiban és (3) bekezdésében foglaltakat.
(4) A hatóság a 32.  § (3) bekezdése szerint nyilvántartásba vett adatokról, a fizetendõ frekvenciadíjról, valamint
az egyszerûsített rádióengedély érvényességi idejérõl elektronikus úton a központi rendszeren keresztül
visszaigazolást küld a bejelentõnek.
(5) A bejelentésben foglalt frekvencia a nyilvántartásba vétel napjától használható.”

8.  § Az R. 32.  §-a az alábbi új (3) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejûleg az eredeti (3)–(4) bekezdés számozása
(4)–(5) bekezdésre változik:
„(3) Egyszerûsített rádióengedély esetében a hatóság a 17/A.  § (3) bekezdése szerint bejelentett adatokat
nyilvántartásba veszi.”

9.  § Az R. 5.  § (1) bekezdés a) pontjában és 14.  § (1) bekezdés a) pontjában az „azonosítási adatait” szövegrész helyébe
a „természetes személyazonosító és lakcím adatait, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet
esetében a cég megnevezését, székhelyét, adószámát és számlaszámát” szöveg, 6.  § (2) és (3) bekezdésében
„a jogosított azonosítási és cégadataiban” szövegrész helyébe „az 5.  § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokban”
szöveg, 13. § (2) bekezdés a) pontjában az „azonosítási adatait” szövegrész helyébe a „természetes személyazonosító
és lakcím adatait, levelezési címét, e-mail címét, telefonszámát és adóazonosító jelét, jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkezõ szervezet esetében a cégadatait” szöveg, 13.  § (2) bekezdés b) pontjában
az „azonosítási adatait és bankszámlaszámát” szövegrész helyébe a „természetes személyazonosító és lakcím adatait,
levelezési címét, e-mail címét, telefonszámát, adóazonosító jelét és bankszámlaszámát, jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkezõ szervezet esetében a cégadatait” szöveg, 14. § (1) bekezdés n) pontjában
az „azonosítási adatait és bankszámlaszámát” szövegrész helyébe a „természetes személyazonosító és lakcím adatait,
adóazonosító jelét és bankszámlaszámát, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet esetében
a cég megnevezését, székhelyét, adószámát és számlaszámát” szöveg, 14.  § (4) bekezdésében „az engedélyes
azonosítási és cégadataiban” szövegrész helyébe „a 14.  § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokban” szöveg, 23.  §
(3) bekezdés b) pontjában az „azonosítási adatait” szövegrész helyébe a „természetes személyazonosító és lakcím
adatait, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet esetében a cég megnevezését, székhelyét és
adószámát” szöveg, 32.  § (1) bekezdés a) pontjában az „azonosítási adatait” szövegrész helyébe a „természetes
személyazonosító és lakcím adatait, levelezési címét, e-mail címét, telefonszámát és adóazonosító jelét” szöveg, 13.  §
(2) bekezdés i) pontjában az „az Országos Rejtjelfelügyelet” szövegrész helyébe az „a rejtjel-felügyeleti jogkörben
eljáró hatóság” szöveg, 23.  § (1) bekezdés felvezetõ szövegében a „túl, kérelemre lepecsételi” szövegrész helyébe a „túl 
lepecsételheti” szöveg, 6.  § (1) bekezdés c) pontjában és 16.  § (2) bekezdésében a „60 nappal” szövegrész helyébe
a „két hónappal” szöveg, 9.  § (1) bekezdésében az „öt napon” szövegrész helyébe az „5 munkanapon” szöveg lép.

10.  § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését köve tõen indult hatósági eljárásokban kell alkalmazni.

Dr. Molnár Csaba s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
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A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter 7/2010. (III. 26.) MeHVM rendelete
a fejezeti kezelésû elõirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendrõl és hatáskörökrõl

Az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továb biak ban: Áht.) 24.  § (9) bekezdésében, valamint a 49.  § (5) bekezdés
p) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben – a fejezeti kezelésû
elõirányzatok felhasználásával kapcsolatosan az alábbiakat rendelem el.

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.  § A rendelet hatálya kiterjed a 3.  §-ban megjelölt, valamint az államháztartás mûködési rendjérõl  szóló 292/2009.
(XII. 19.) Korm. rendelet (a továb biak ban: Ámr.) alapján év közben megállapított új elõirányzatokra. Ez utóbbiak
esetében a kötelezettségvállalót és a szakmai teljesítésigazolót – a jelen rendelet módosítása nélkül – a Miniszterelnöki 
Hivatalt vezetõ miniszter (a továb biak ban: miniszter) külön írásbeli felhatalmazással jelöli ki.

2.  § Amennyiben a fejezeti kezelésû elõirányzat felhasználására vonatkozó elõ írásokat külön jogszabály tartalmazza,
a jelen rendelet rendelkezéseit csak az abban nem szabályozott kérdésekben kell alkalmazni.

3.  § (1) Fejezeti kezelésû elõirányzatok címrendi besorolás szerint
a) 9. cím, 2. alcím: Célelõirányzatok

9/2/01 Központilag kezelt fejezeti feladatok
9/2/02 Feladatfinanszírozási elõirányzatok maradványának befizetése
9/2/03 Afganisztáni tartományi újjáépítési segélyprogram kiadásainak támogatása
9/2/04 „Legyen jobb a gyermekeknek” nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok

támogatása
9/2/05 Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai
9/2/06 Szabályozási és monitoring feladatok támogatása
9/2/07 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása
9/2/08 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások
9/2/11 Nemzetközi tagdíjak
9/2/13 Kormányzati személyügyi feladatok támogatása
9/2/14 A helyi közbiztonság javításában résztvevõk támogatása
9/2/16 EXPO 2010 Világkiállításon  való részvétel elõkészítése
9/2/24 Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása
9/2/25 Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása

b) 9. cím, 3. alcím: Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

9/3/01 Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány
9/3/02 Puskás Tivadar Közalapítvány
9/3/03 Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása
9/3/10 Egyéb civil és non-profit szervezetek támogatása
9/3/11 Tom Lantos Alapítvány támogatása

c) 9. cím, 4. alcím: Határon túli magyarok programjainak támogatása

9/4/01 Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása
9/4/02 Kedvezménytör vény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és

a csángó magyarok támogatása
9/4/03 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása
9/4/04 A magyar-magyar kapcsolattartás és az együttmûködést szolgáló intézmények erõsítése

d) 9. cím, 5. alcím: Informatikai feladatok támogatása

9/5/02 Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása
9/5/03 Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása
9/5/09 Készenléti rendszerek (EDR) üzemeltetése és kapcsolódó kiadások támogatása
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e) 9. cím, 6. alcím: Operatív Programok keretében meg valósuló projektek

9/6/04 Személyügyi Központ szervezetfejlesztése és teljesítmény-értékelés ÁROP–2007/2.2.1
9/6/05 Elektronikus közigazgatási keretrendszer kialakítása ÁROP–2007/1.2.2
9/6/06 Humánerõforrás gazdálkodás a központi közigazgatásban ÁROP–2008/2.2.5
9/6/07 E-Közigazgatási Tudásportál ÁROP–2007/1.2.3
9/6/08 A belsõ piaci szolgáltatásokról  szóló 2006/123/EK irányelv implementálására irányuló projekt

elõkészítése, meg valósíthatósági tanulmányának elkészítése EKOP–2008/2A.1–2008–0002
9/6/09 Multicsatornás ügyfélkiszolgálási rendszer, Contact Center (CC) integrációs és harmonizációs

program elõkészítése, meg valósíthatósági tanulmányának elkészítése
EKOP–2008/2.A.1–2008–0003

9/6/11 Elektronikus fizetés meg valósítása EKOP–2.1.1–07–2008–0001
9/6/12 Belsõ piaci szolgáltatásokról  szóló 2006/123/EK irányelv implementálása EKOP–2.1.3

f) 9. cím, 7. alcím: Fejezeti tartalék

9/7/01 Fejezeti általános tartalék

g) 13. cím: K–600 hírrendszer mûködtetésére

13 K–600 hírrendszer mûködtetésére

h) 14. cím Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása

14 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása

(2) Az elõirányzatonkénti részletes eljárási és hatásköri szabályokat a 9. számú melléklet határozza meg.

4.  § A 2010. évi költségvetési évben összevont elõirányzatok esetében az önálló elõirányzatként megszûnõ elõirányzatok
maradványaival kapcsolatos elszámolások az alábbiakban megjelölt összevont elõirányzaton kerülnek kimutatásra:

Korábban önálló elõirányzat Összevont elõirányzat

– Köztisztviselõi továbbképzési rendszer és
vezetõképzés támogatása

9/2/13 Kormányzati személyügyi feladatok támogatása

– Kisebbségi intézmények átvételének és
fenntartásának támogatása,
– Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret

9/2/25 Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása

– Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek
– Közháló program

9/5/2 Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló
alapszolgáltatásainak biztosítása

– A millenáris programokkal összefüggõ feladatok
– Felsõ- és közoktatási szoftver és licenc díj

9/5/3 Információs társadalom kiteljesítése és egyéb
kapcsolódó feladatok támogatása

II. FEJEZET
ÉRTELMEZÕ RENDELKEZÉSEK

5.  § (1) E rendelet alkalmazásában:
1. Kötelezettségvállalás: olyan intézkedés, amely a költségvetés végrehajtása céljából, a feladatok ellátásához
szükséges feltételek biztosítása érdekében, a kiadási elõirányzatokat terhelõ fizetési vagy más teljesítési
kötelezettséget (elõirányzat-átcsoportosítás) keletkeztet. A kötelezettségvállalás kizárólag ellenjegyzés után, írásban
történhet.
2. Hosszú távú kötelezettségvállalás: olyan intézkedés, amely az állami költségvetés terhére, szolgáltatásvásárlásra,
lízingre, eszközüzemeltetésre és karbantartásra,  illetve bérlésre irányuló, több évre  szóló (több év kiadási
elõirányzatait terhelõ) fizetési kötelezettséget jelentõ szerzõdést (megállapodást) keletkeztet. E definíció
alkalmazásában szolgáltatás vásárlásának minõsül az is, ha a szolgáltatási díjban a szolgáltatás nyújtásához szükséges
eszköz létrehozását is megtérítik. Nem minõsül hosszú távú kötelezettségvállalásnak
a) az Európai Unió költségvetésébõl,  illetve az Európai Gazdasági Térség Európai Unión kívüli tagállamainak

költségvetésébõl finanszírozott támogatási programok,
b) azon határozatlan idõre kötött szerzõdések, amelyek esetében az állami költségvetést terhelõ éves fizetési

kötelezettség az 500,0 millió forint, általános forgalmi adó nélkül számított értéket nem éri el,
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c) azon határozott idõre kötött szerzõdések, amelyek esetében az állami költségvetést terhelõ fizetési kötelezettség
folyóáron számított összértéke az 5000,0 millió forint, általános forgalmi adó nélkül számított értéket nem éri el.

3. Kötelezettségvállaló: a miniszter, vagy az általa erre írásban felhatalmazott személy,  illetve az, akit a jelen rendelet
a kötelezettségvállalásra, elõirányzat feletti rendelkezésre feljogosít, ideértve a helyettesítés esetét is. Amennyiben
a helyettesítés nem jogszabályon alapul, úgy azt igazolni szükséges.
4. A kötelezettségvállalás dokumentumai:
a) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésérõl, a szerzõdés (megállapodás) megkötésérõl, a támogatás

biztosításáról, a más, pénzben kifejezhetõ értékû szolgáltatás teljesítésére irányuló kötelezettség vállalásáról
 szóló, szabályszerûen megtett jognyilatkozat;

b) az áru vagy szolgáltatás megrendelésérõl elküldött és visszaigazolt megrendelés;
c) a jóváhagyott feladat meg valósítása érdekében kötött, szerzõdéssel alátámasztott és a Kincstárnak az adott

évben december 20-ig bejelentett, a pénzügyminiszter rendeletében meghatározottak szerint
a feladatfinanszírozási körbe vont elõirányzatok felhasználásához kapcsolódó okmány;

d) a kormányhatározat alapján átcsoportosított elõirányzat felhasználására tett, a határozat megjelenésétõl
számított 60 napon belüli intézkedés dokumentuma;

e) a nyertes pályázókról az Ámr. 135.  § (3) bekezdése szerint kiadott döntési lista.
5. Az elõ ze tes kötelezettségvállalás dokumentumai:
a) a közbeszerzésekrõl  szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továb biak ban: Kbt.) és a felhatalmazása alapján kiadott

kormányrendeletek szerint – a közbeszerzés megkezdéseként a közbeszerzési eljárást megindító – feladott
hirdetmény, megküldött részvételi, ajánlattételi felhívás;

b) a pályázati kiírás;
c) az azonos célú elõirányzatok esetében a meghirdetett támogatási konstrukció dokumentumai;
amennyiben nem kerülnek visszavonásra.
6. Ellenjegyzés (jogi, pénzügyi): annak írásban történõ igazolása, hogy az adott kötelezettségvállalásra vonatkozóan:
a) a szerzõdés és a kezdeményezõ által rendelkezésre bocsátott iratok összhangban vannak (jogi);
b) a szerzõdés az annak alapjául szolgáló jogviszonyra vonatkozó jogi elõ írásoknak megfelel (jogi);
c) a beszerzésre vonatkozó eljárási szabályok érvényesültek (jogi);
d) a jóváhagyott költségvetés fel nem használt,  illetve le nem kötött, a kötelezettségvállalás tárgyával összefüggõ

kiadási elõirányzata rendelkezésre áll,  illetve a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja 
a fedezetet (pénzügyi);

e) a kifizetés idõpontjában a fedezet rendelkezésre áll (pénzügyi);
f) a kezdeményezõ elõirányzat feletti kötelezettségvállalási jogköre fennáll (pénzügyi);
g) a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat (pénzügyi).
7. Ellenjegyzõk:
a) pénzügyi: a Költségvetési Fõosztály (a továb biak ban: KF) vezetõje, vagy helyettese;
b) jogi: a Személyügyi, Jogi Képviseleti és Biztonsági Fõosztály vezetõje vagy helyettese,  illetve az általuk kijelölt

jogtanácsos, továbbá az I. fejezet 3.  § (1) c) és h) pontjaiban meghatározott elõirányzatok tekintetében
a Kisebbség- és Nemzetpolitikáért Felelõs Szakállamtitkárság kijelölt munkatársa. A beszerzések esetében
a közbeszerzési eljárások lebonyolításáról, valamint a közbeszerzésekkel kapcsolatos adatszolgáltatások rendjérõl 
 szóló MeHVM utasítás rendelkezései szerint kell eljárni.

8. Szakmai teljesítésigazolás: a kötelezettségvállalás dokumentumában foglaltak teljesítésének írásban történõ
igazolása. A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése elõtt okmányok alapján ellenõrizni,
szakmailag igazolni kell azok jogosultságát, összegszerûségét, a szerzõdés, megrendelés, megállapodás teljesítését,
 illetve végrehajthatóságát. Az esetleges hiányosságok megszüntetésére intézkedést kell kezdeményezni, és
érvényesíteni kell a szerzõdésben rögzített szankciókat. A teljesítés elfogadását megalapozó okmányok, bizonylatok
és egyéb dokumentumok megõrzése a teljesítés igazolására jogosult személy feladata.
9. Szakmai teljesítésigazoló: az a személy, akit a jelen rendelet kijelöl,  illetve az, akit a miniszter, vagy
a kötelezettségvállaló erre írásban feljogosít.
10. Érvényesítés: a szakmai teljesítésigazolás alapján az összegszerûségnek a szerzõdéssel  való egyeztetése, a fedezet
megléte és az érvényesítést megelõzõ ügymenetben elõírt jogszabályi elõ írások (így pl. a szükséges aláírások megléte,
az ellenjegyzõ nevének és idõpontjának megjelölése, a szakmai teljesítésigazoló jogosultsága) betartásának
ellenõrzése.
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Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést, a megállapított összeget, az érvényesítés
dátumát és az érvényesítõ aláírását.
11. Érvényesítõ: a KF vezetõje által kijelölt munkatársak. Az érvényesítõ személy – ugyanazon gazdasági
tevékenységre vonatkozóan – nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, a szakmai teljesítésigazolásra, valamint
az utalványozásra jogosult személlyel.
12. Utalványozás: a kiadások teljesítésének, a bevételek beszedésének, valamint elszámolásának elrendelése.
Utalványozni az érvényesített okmányra rávezetett, vagy külön írásbeli rendelkezéssel (a továb biak ban:
utalvány/utalványrendelet) lehet. A külföldi devizanemben utalványozott összeg forintértékét a terhelési értesítõ
alapján kell figye lembe venni.
13. Utalványozó: a KF vezetõje, vagy helyettese. Az utalványozó és az utalvány ellenjegyzõje – ugyanazon gazdasági
eseményre vonatkozóan – azonos személy nem lehet.
14. Utalvány ellenjegyzõje: a KF vezetõje által kijelölt munkatársak. Az utalványozás ellenjegyzése során – figyelemmel
az ellenjegyzés általános szabályaira – meg kell gyõzõdni arról is, hogy a szakmai teljesítés igazolása és az érvényesítés
megtörtént-e.
15. Szakmai felügyeletet ellátó: a kötelezettségvállaló.
16. Elõirányzat-finanszírozási terv: a fejezeti kezelésû elõirányzatok terhére átcsoportosított, valamint a közvetlenül
teljesített kifizetésekhez szükséges források (bevétel, támogatás, maradvány) felhasználásának idõbeli ütemezése,
melynek alapul kell szolgálnia a teljesítésarányos finanszírozáshoz (keretnyitáshoz) és a fizetõképesség megõrzéséhez
(likviditásmenedzseléshez), továbbá összhangban kell lennie a kötelezettségvállalásokkal.
Az elõirányzat-finanszírozási tervet a KF nyújtja be elektronikusan a Kincstár részére.

(2) Az (1) bekezdés 2. pont b) és c) alpontjai szerinti összérték megállapításakor az ugyanazon programhoz kapcsolódó
– akár eltérõ jogcímen alapuló – valamennyi várható költségvetési kifizetést együttesen kell figye lembe venni.
Program alatt együttesen azon szolgáltatásvásárlásokra irányuló szerzõdéseket kell érteni, amelyekhez a Kormány,
 illetve az Országgyûlés ugyanazon döntés keretében adja meg a felhatalmazást.

(3) Ha a kötelezettségvállalás,  illetve az elõ ze tes kötelezettségvállalás (a továb biak ban: kötelezettségvállalás)
érvényességéhez a pénzügyminiszter jóváhagyása szükséges, a kötelezettségvállalás dokumentációjához csatolni kell 
ennek dokumentumát.

(4) Az ellenjegyzõ az (1) bekezdés 6. pontjának d), e) és g) alpontjaiban foglalt feladatainak ellátásához – ha jogszabály
eltérõen nem rendelkezik – szükség szerint szakértõt vehet igénybe.

(5) Az ellenjegyzésnek minden esetben meg kell elõznie a kötelezettségvállalást.
(6) A kötelezettségvállaló és az ellenjegyzõ – ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan – azonos személy nem lehet.
(7) Kötelezettségvállalást, érvényesítést, utalványozást, ellenjegyzést nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységet

közeli hozzátartozója [a Polgári Törvénykönyvrõl  szóló 1959. évi IV. törvény 685.  §-ának b) pontja], vagy maga javára
látná el.

III. FEJEZET
RÉSZLETES SZABÁLYOK

6.  § A fejezeti kezelésû elõirányzatok rendeltetésüknek meg fele lõen, kizárólag a költségvetési tör vény ben meghatározott
célra használhatók fel.

7.  § Az elõirányzatok rendeltetésszerû felhasználása – figye lembe véve a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit –
történhet:
a) a fejezetnél

aa) közvetlen fejezeti kifizetéssel,
ab) a fejezet irányítása alá tartozó intézményén keresztül,
ac) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatások közvetlen felhasználása esetén az Ámr. 109.  §

(6) bekezdése szerinti közremûködõ szervezet bevonásával;
b) más fejezet

ba) fejezeti kezelésû elõirányzatán, vagy
bb)  az irányítása alá tartozó intézménynél.
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8.  § (1) A tárgyévi elõirányzatok terhére a jóváhagyott elõirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség úgy, hogy a pénzügyi
teljesítés határideje – ha jogszabály másként nem rendelkezik – nem haladhatja meg a tárgyévet követõ év június
30-át.

(2) A tárgyévet követõ évben:
a) a beruházások, a több éven keresztül meg valósuló felújítások és beruházást helyettesítõ szolgáltatásvásárlások,

a többéves meg valósítással kiírt pályázatok, valamint a Nemzetközi Fejlesztési Együttmûködés, a nemzetközi
támogatások, az európai uniós forrásokkal meg valósuló programok,  illetve a vis maior helyzetek  miatti
elõirányzat-maradványról, valamint

b) azon a) pontba nem tartozó összegekrõl, amelyre kötelezettséget vállaltak, de annak pénzügyi teljesítésére nem
került sor a tárgyévet követõ év június 30-áig

a Kormány külön eljárás keretében dönt.

9.  § Tárgyéven túli kötelezettség az Áht. 12/A.  §-ának (2)–(3) bekezdéseiben foglaltak szerint vállalható. A Kormány által
egyedileg jóváhagyott fejlesztési programok esetén a kötelezettségvállalás a Kormány által meghatározott feltételek
szerint – figyelemmel az Áht. 22–23/A.  §-okban foglaltakra is – történhet.

10.  § A hosszú távú kötelezettségek vállalására az Áht. 12/B.  § rendelkezései az irányadók. A hosszú távú
kötelezettségvállalásokról a KF összesítõ nyilvántartást vezet.

11.  § A fejezeten belüli, vagy más fejezethez tartozó központi költségvetési szerv javára többlettámogatás – a lebonyolítás
céljából átcsoportosított elõirányzatok, kormányzati beruházás és a felújítás kivételével – kizárólag új feladat
ellátására,  illetve a meglévõ feladatok növekedésével összefüggõ kiadások finanszírozására nyújtható.

12.  § Az elõirányzatok fejezeten belüli költségvetési címeken,  illetve fejezetek között (beleértve a fejezeti kezelésû
elõirányzat felhasználásának a fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szerve általi lebonyolítását is) történõ
felhasználása esetén, az érintett fejezet(ek) hatáskörében elõirányzat-módosítást kell végrehajtani.

13.  § Az elõirányzatok felhasználása során szükségessé váló, fejezeti hatáskörû elõirányzat-módosítást a KF vezetõje
engedélyezi. Az engedélyezés történhet a kötelezettségvállalás dokumentumán az ellenjegyzést és
a kötelezettségvállalást köve tõen, ille tõ leg a KF külön feljegyzése alapján.

14.  § Az elõirányzatok felhasználása írásbeli kötelezettségvállalás alapján történhet. A visszterhes szerzõdésnek, adott
megbízásnak, megállapodásnak, megrendelésnek az általános adatok, feltételek mellett tartalmaznia kell:
a) a kedvezményezett cégnevét (nevét), székhelyét (címét), adószámát, bank adatait (nevét, számlaszámát),

képviselõjének nevét;
b) a szakmai, mûszaki teljesítés mennyiségi és minõségi jellemzõinek meghatározását, határidejét, melyet tárgyévi

elõirányzat terhére történõ kötelezettségvállalás esetében úgy kell megállapítani, hogy a pénzügyi teljesítés
határideje – ha a jogszabály másként nem rendelkezik – nem haladhatja meg a tárgyévet követõ év június 30-át;

c) a tevékenység konkrét meghatározását, szakfeladatrend szerinti besorolását;
d) a kifizetendõ összeget, vagy a számlázás alapjául szolgáló egységárat, a pénzügyi teljesítés devizanemét, módját

és feltételeit;
e) az összeg kifizetésének határidejét, a következõ év(ek) elõirányzata terhére vállalt kötelezettségek esetében

évenkénti ütemezésben;
f) az ellenjegyzõ nevét és keltezéssel ellátott aláírását.

15.  § A rendelkezésre álló források szabályszerû, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználásáért, az elõirányzat
szakmai felügyeletét ellátó személy a felelõs.

16.  § Az elõirányzat felett szakmai felügyeletet ellátó személynek – az éves beszámoló,  illetve a zárszámadás keretében –
szöveges értékelést kell adnia az elõirányzat felhasználásáról, a meg valósított szakmai célokról és a nevesített
feladatok végrehajtásáról, az elõirányzat-maradványról.
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17.  § Az Ámr. 235.  § (2) és (3) bekezdésében foglalt határidõk betartása érdekében az elõirányzatok terhére kiírt
pályázatokról, vagy a nem pályázati úton odaítélt támogatások, egyéb más kötelezettségvállalások,  illetve elõ ze tes
kötelezettségvállalások esetében a kötelezettségvállalás dokumentumát a kötelezettségvállaló 2 munkanapon belül
köteles átadni a KF részére. Kivételt képeznek az európai uniós támogatással meg valósuló programokhoz és
a normatív alapon igénybe vett elõirányzatokhoz kapcsolódó valamint a határon túli magyarok támogatásához
kapcsolódó, külföldre irányuló pénzmozgással járó kötelezettségvállalások.

18.  § A Kbt. alapján kötött vállalkozói szerzõdésekhez kapcsolódó, havi nettó 200 ezer forintot meghaladó kifizetés akkor
teljesíthetõ, ha a kifizetés idõpontjában rendelkezésre áll a vállalkozás 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minõsülõ
együttes adóigazolása, vagy ha a vállalkozás szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. A szakmai
teljesítésigazoló a nettó 200 ezer forintot elérõ, vagy az alatti kifizetés kezdeményezése esetén a korábbi kifizetések
adatait a kifizetõ szervezeti egységgel egyezteti.

19.  § Az együttes adóigazolás beszerzésérõl, vagy a köztartozásmentes adózói adatbázisban  való szereplés ellenõrzésérõl
a teljesítést igazoló gondoskodik, az igazolást a teljesítésigazolás dokumentációjával együtt kell megküldeni a kifizetõ
szervezeti egység részére.

20.  § Amennyiben az együttes adóigazolás köztartozást mutat, úgy a számla nettó összegébõl a köztartozás összegén felüli
rész fizethetõ ki. Nem terheli visszatartási kötelezettség a teljesítési és ajánlati biztosítékokat.

IV. FEJEZET
A TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK

Közös szabályok

21.  § A Hivatal fejezeti kezelésû elõirányzatai terhére nyújtott támogatások során – a 13. és 14. cím kivételével – a jelen
fejezet rendelkezései szerint kell eljárni.

22.  § A társadalmi szervezetek, alapítványok részére a költségvetésbõl nyújtott támogatás pályázati rendszeren kívül
történõ biztosításáról – az Áht. 100/F.  § (4) bekezdés b) pontja szerinti eljárásrendként – a kötelezettségvállaló
javaslata alapján a kötelezettségvállaló tevékenységét irányító miniszter dönt. A támogatás odaítélésérõl döntõ
minisztert e hatáskörében a helyettesítésére egyébként kijelölt államtitkár helyettesítheti.

23.  § A támogatás elõkészítése során a kötelezettségvállaló köteles az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének
(1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl  szóló 85/2004.
(IV. 19.) Korm. rendelet, valamint az EK Szerzõdés 87. és 88. cikkének a csekély összegû támogatásokra  való
alkalmazásáról  szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet csekély összegû támogatásokra
vonatkozó elõ írásait figye lembe venni.

A támogatási kérelem, a döntés elõkészítése

24.  § Államháztartáson kívüli szervezet támogatási kérelme esetén, amennyiben a támogatás nyújtására – pályázati úton,
vagy pályázati rendszeren kívül – egyedi döntés alapján kerül sor, a kötelezettségvállalónak a kérelmezõtõl
a) a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról  szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továb biak ban: Knyt.),

valamint a végrehajtásáról  szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendeletben foglaltak teljesítése érdekében az 1. számú
melléklet, valamint

b) a 4. számú melléklet
szerinti nyilatkozatokat a döntést megelõzõen be kell szereznie.

25.  § A támogatási kérelem akkor minõsül befogadottnak, ha a kérelem és a 24.  § szerinti hiánytalanul kitöltött
nyilatkozatok a kötelezettségvállaló rendelkezésére állnak. A nyilatkozatok hiányában a kérelem nem bírálható el.
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26.  § Ha a kérelmezõ úgy nyilatkozik, hogy a támogatásra irányuló eljárásban érintett, a kérelemhez csatolnia kell a 2. számú
melléklet szerinti közzétételi kérelmet is. Ha az érintettséget magalapozó körülmény a kérelem benyújtása után, de
a támogatási döntés elõtt következik be, a kérelmezõ köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni a körülmény
közzétételét. Ha a kérelmezõ a közzétételt határidõben nem kezdeményezi, támogatásban nem részesülhet,
támogatásra irányuló döntés nem hozható.

27.  § A kérelem befogadását,  illetve a támogatási döntés meghozatalát köve tõen a kötelezettségvállalásra jogosult vezetõ,
vagy az általa kijelölt munkatárs a 3. számú melléklet szerinti Adatlap II–IV. pontjainak kitöltésével köteles a KF kijelölt
kapcsolattartóját elektronikus úton tájékoztatni a támogatási kérelem,  illetve a támogatási döntés adatairól.

28.  § A 27.  § szerinti adatszolgáltatást
a) a támogatási kérelem vonatkozásában a kérelem befogadását követõ 2 munkanapon belül,
b) a támogatási döntésre vonatkozóan annak meghozatalát követõ 5 munkanapon belül
kell teljesíteni a KF kijelölt kapcsolattartója részére, aki a kitöltött Adatlapot haladéktalanul továbbítja
a kozpenzpalyazat@kopdat.hu elektronikus címre.

29.  § A kötelezettségvállalónak a támogatásról  szóló döntést haladéktalanul, de legkésõbb a döntéshozataltól számított
15 napon belül írásban, hivatalos iratként kézbesítve meg kell küldenie a támogatásban részesülõnek (a továb biak ban: 
kedvezményezett).

30.  § A 29.  § szerinti értesítésben a kedvezményezettet
a) fel kell hívni a szerzõdés megkötéséhez szükséges alábbi nyilatkozatok, dokumentumok benyújtására:

– a kedvezményezett de minimis támogatásokra vonatkozó, 5. számú melléklet szerinti nyilatkozata,
– a kedvezményezett által az adott tárgyban beadott támogatási igényekre vonatkozó, 6. számú melléklet

szerinti nyilatkozata,
– a kedvezményezett hatályos nyilvántartási adatait tartalmazó bírósági kivonat,  illetve cégkivonat,
– közjegyzõ, vagy ügyvéd által hitelesített aláírási címpéldány (aláírás minta),
– beruházások esetében a szükséges jogerõs hatósági engedélyek,
– a támogatandó program, feladat teljes költségvetése, amely tartalmazza az általános forgalmi adót,

a meg valósításhoz igényelt támogatás, a saját forrás, az egyéb forrás (egyéb állami támogatás, egyéb külsõ
forrás), valamint a program meg valósításából származó bevétel összegét,

– elõfinanszírozás esetében a kedvezményezett bankszámláira vonatkozó, 7. számú melléklet szerinti
nyilatkozata, továbbá

– a kedvezményezett azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó, kizárólag a támogató
hozzájárulásával visszavonható – az Ámr. 119.  § (2) bekezdésben írtaknak megfelelõ – nyilatkozata;

b) tájékoztatni kell az alábbiakról:
– a szerzõdéskötés várható határideje a döntés postára adásától számított 30. nap,
– amennyiben a támogatási szerzõdés megkötéséhez az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés

87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási
térképrõl  szóló 85/2004. (IV. 19.) kormányrendelet alapján a Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló
Irodájának állásfoglalása szükséges, a szerzõdéskötés határideje további 30 nappal meghosszabbodik,

– amennyiben a kedvezményezett mulasztásából kifolyólag a megjelölt határidõtõl számított további
harminc napon belül nem kerül sor a szerzõdéskötésre, a támogatási döntés az Ámr. 112.  § (8) bekezdése
értelmében érvényét veszti.

A támogatási szerzõdés kezdeményezése, elõkészítése

31.  § A támogatási szerzõdés megkötését a 8. számú melléklet szerinti „kezdeményezõ irat”-nak az Igazgatási
Szakállamtitkár Titkárságán történõ benyújtásával, a 29.  § szerinti értesítésben szerzõdéskötésre megjelölt idõpontot
legalább 10 munkanappal megelõzõen kell kezdeményezni. A kezdeményezõ irathoz csatolni kell a támogatási
kérelem és a 29.  § szerinti értesítés másolatát, továbbá a 24.  §,  illetve a 30.  § a) pontjában megjelölt valamennyi
mellékletet.
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32.  § A költségvetési tör vény ben meghatározott címzett támogatás esetében a szerzõdéskötést a kötelezettségvállaló
a támogatás fedezetérõl a KF vezetõjével történõ egyeztetést köve tõen, a támogatási kérelem és a 29.  § szerinti
értesítés csatolása nélkül, a 31.  §-ban írtak szerint kezdeményezi.

33.  § A támogatási szerzõdés elõkészítését a Személyügyi, Jogi Képviseleti és Biztonsági Fõosztály Jogi Képviseleti Osztálya
(a továb biak ban: JKO) végzi.

34.  § A JKO a támogatási szerzõdés adatainak nyilvántartásba vételét köve tõen a kezdeményezõ iratot a KF részére
továbbítja
a) a pénzügyi fedezet rendelkezésre állása,
b) a kötelezettségvállalási jogkör fennállása,  illetve
c) a támogatandó tevékenység szakfeladatrend szerinti besorolása
igazolásának céljából.

35.  § A KF a kezdeményezõ iratot a 34.  §-ban írtak igazolását köve tõen 2 munkanapon belül visszajuttatja a JKO részére.
Amennyiben a kezdeményezés – a gazdálkodásra vonatkozó szabályok elõ írásaira tekintettel – módosításra szorul,
a KF vezetõje – szükség szerint a kötelezettségvállalóval történt egyeztetést köve tõen – a kezdeményezõ iraton
a megfelelõ adatot megjelöli és a módosítást szignójával látja el.

36.  § Amennyiben a támogatási szerzõdés megkötéséhez az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének
(1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl  szóló 85/2004.
(IV. 19.) Korm. rendelet alapján a Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodájának jóváhagyó véleménye
szükséges, az elõ ze tes állásfoglalás beszerzésérõl a JKO gondoskodik.

37.  § Az elkészített szerzõdés-tervezetet a JKO elektronikus úton elõ ze tes véleményezésre küldi meg a KF ügyintézõje és
a kötelezettségvállaló által kijelölt ügyintézõ részére, akik észrevételeiket, ille tõ leg jóváhagyásukat elektronikus úton
2 munkanapon belül jelzik.

38.  § A szerzõdéstervezet kedvezményezettel történõ egyeztetését a kötelezettségvállaló által kijelölt ügyintézõ végzi,
a 37.  § szerinti véleményét ennek figye lembe véte lével adja meg.

39.  § A szerzõdéstervezet elõkészítése,  illetve egyeztetése során a 8. számú melléklet szerinti „kezdeményezõ irat”
tartalmától  való eltérésre csak a kötelezettségvállaló írásban – papír alapon vagy elektronikus úton – elõterjesztett
kezdeményezésére van lehetõség.

40.  § Az egyeztetett támogatási szerzõdést a JKO jogi ellenjegyzéssel látja el, majd soron kívül továbbítja pénzügyi
ellenjegyzésre. A szerzõdést a kötelezettségvállaló részére a pénzügyi ellenjegyzõ küldi meg. A szerzõdésnek
a kedvezményezett által történõ aláírásáról a kötelezettségvállaló gondoskodik.

41.  § A kötelezettségvállaló a felek által aláírt támogatási szerzõdés 1-1 példányát megküldi a kedvezményezett,  illetve
az ellenjegyzõk részére. A JKO az aláírás dátumát nyilvántartásában rögzíti.

A támogatási szerzõdések tartalmára vonatkozó szabályok

42.  § A támogatási szerzõdésnek az Ámr. 112.  § (6) bekezdésében írtakon túlmenõen tartalmaznia kell:
a) a kedvezményezett azonosító adatait;
b) a szakmai, (mûszaki) teljesítés idõpontját, melyet tárgyévi elõirányzat terhére történõ kötelezettségvállalás

esetében úgy kell megállapítani, hogy a pénzügyi teljesítés határideje a támogatónál – ha jogszabály másként
nem rendelkezik – nem haladhatja meg a tárgyévet követõ év június 30-át,

c) a támogatás folyósításának határidejét, a következõ év(ek) elõirányzata terhére vállalt kötelezettségek esetében
évenkénti ütemezésben.
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43.  § Nem köthetõ támogatási szerzõdés, ha az a következõ évek elõirányzatai terhére jelent kötelezettségvállalást és
a támogatás célja a kedvezményezett mûködésének támogatása, vagy nem bizonyítható a többéves kötelezettség
indokoltsága,  illetve a támogatott tevékenység több évre átnyúló jellege.

A támogatás folyósítása, adatszolgáltatás

44.  § A fejezeti kezelésû elõirányzatok terhére nyújtott támogatások folyósítása
a) egy összegben vagy részletekben,
b) idõarányosan vagy teljesítésarányosan
történhet.

45.  § Támogatási elõleg egy összegben vagy részletekben történõ folyósítására akkor kerülhet sor, ha a teljesítésarányos
finanszírozás a támogatási cél meg valósítását nem teszi lehetõvé. Támogatási elõleg részletekben történõ folyósítása
esetén a fennmaradó támogatás folyósításának feltétele a már folyósított támogatással történõ elszámolás.

46.  § A 45.  § szerinti részelszámolási kötelezettség alól a kötelezettségvállaló különösen indokolt esetben
– a kedvezményezett írásban elõterjesztett kérelmére – felmentést adhat. A támogatási szerzõdés megfelelõ
módosítását a kötelezettségvállaló köteles haladéktalanul kezdeményezni.

47.  § Amennyiben a támogatás mûködési kiadásokat finanszíroz, úgy a támogatás rendelkezésre bocsátása csak
idõarányosan történhet.

48.  § A támogatások igénybevétele
a) utólagos elszámolás melletti elõfinanszírozás,  illetve
b) idõszakos vagy záró beszámolót követõ, a kedvezményezett által benyújtott és a szakmai szervezeti egység által

ellenõrzött elszámolások alapján történõ utófinanszírozás
formájában történhet.

49.  § Amennyiben a kedvezményezett általános forgalmi adó (áfa) levonási joggal rendelkezik, úgy a támogatás mértéke
a teljes program kiadásának az áfa-val és a saját résszel csökkentett összegéig terjedhet.

50.  § A fejezethez vagy más fejezethez tartozó költségvetési szervekhez átadott források terhére történõ finanszírozáskor,
az elõirányzatot átadó szakmai szervezet elõ írásainak betartása mellett, az intézmény belsõ szabályzatai szerint kell
eljárni.

51.  § A támogatási kérelmekkel, pályázatokkal és a támogatási szerzõdésekkel kapcsolatos, a közpénzekbõl nyújtott
támogatások átláthatóságáról  szóló 2007. évi CLXXXI. törvénybõl eredõ, valamint a társadalmi és civil kapcsolatok
fejlesztéséért felelõs miniszter részére teljesítendõ adatszolgáltatási kötelezettséget – a kötelezettségvállaló
adatszolgáltatása alapján – a KF teljesíti.

A támogatási szerzõdések módosítása, megszüntetése, a teljesítés

52.  § A támogatási szerzõdés módosítására irányuló igényt a kötelezettségvállaló feljegyzés formájában küldi meg
az igazgatási szakállamtitkár részére.

53.  § A támogatási szerzõdések módosítására a támogatási szerzõdés elõkészítésére és a szerzõdéskötésre vonatkozó
szabályokat kell meg fele lõen alkalmazni.

54.  § A támogatási szerzõdés megszüntetésére, az elállásra,  illetve a szerzõdés felmondására irányuló feljegyzést
a kötelezettségvállaló az igazgatási szakállamtitkárnál köteles elõterjeszteni, a Miniszterelnöki Hivatal jognyilatkozatát 
a JKO készíti elõ.
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55.  § A teljesítésarányos finanszírozás kivételével a kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról utólag,
a szerzõdésben rögzítettek szerint kötelesek elszámolni.

56.  § A szakmai teljesítés igazolására jogosult személy köteles a szerzõdés teljesítését figyelemmel kísérni.
A kedvezményezett szerzõdésellenes eljárása esetén köteles a kedvezményezett figyelmét erre haladéktalanul
felhívni, az eset körülményeit tisztázni, az ehhez szükséges egyeztetést a kedvezményezettel lefolytatni.

57.  § A kedvezményezett szerzõdésszegése esetén annak tényérõl a kötelezettségvállaló az igazgatási szakállamtitkárt
haladéktalanul értesíti, egyben javaslatot tesz az ügy megoldására. Az értesítésben be kell mutatni az eset
körülményeit, és állást kell foglalni abban a kérdésben, hogy a szerzõdésszegés
a) a kedvezményezett magatartására, eljárására vezethetõ-e vissza,  illetve
b) a felek együttmûködése szempontjából milyen súlyt képvisel.

58.  § A kedvezményezett szerzõdésszegése nyomán szükséges intézkedések, jognyilatkozatok elõkészítésérõl a JKO
gondoskodik.

A pályázati eljárásra vonatkozó rendelkezések

59.  § Pályázati eljárás lefolytatására az Ámr. 132–136.  §-ai alkalmazandók.

60.  § A pályázat kiírását megelõzõen a kötelezettségvállaló köteles kidolgozni a pályázat részletes eljárási rendjét és köteles
gondoskodni azok betartásáról, valamint a nyújtott támogatások esetében a mintavételes, vagy kockázatelemzésen
alapuló, dokumentált szakmai és pénzügyi helyszíni ellenõrzés rendszeres elvégzésérõl.

61.  § A pályázati rendszer keretében történõ felhasználás esetén az adott fejezeti kezelésû elõirányzat szakmai felügyeletét
ellátó személy (kötelezettségvállaló) a pályázati kiírás megjelenését megelõzõen köteles a Kincstár részére
megküldeni
a) papír alapon az adott elõirányzat célrendszerének, rendeltetésének meghatározására, a pályázatos támogatási

célú felhasználás tárgyévi keretösszegére, mértékére, a nyújtható támogatás arányára vonatkozó javaslatát
(Ámr. 8. számú melléklete);

b) elektronikus úton
– a pályázati felhívás tervezetének teljes körû dokumentációját, továbbá
– az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal

kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl  szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet hatálya alá
tartozó kedvezményezett részére nyújtandó támogatások esetében az ezekre meghatározott külön
eljárásrend szerinti pénzügyminiszter jóváhagyó véleményét, vagy a külön jogszabályban meghatározott
adatlapot, vagy az adatszolgáltató – jogszabályi hivatkozással alátámasztott – nyilatkozatát arról, hogy
a támogatás mentesül a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet, vagy a 4/2009. (I. 10.) Korm. rendelet által elõírt
eljárási kötelezettség alól.

62.  § A kötelezettségvállaló köteles a pályázatot az Ámr. rendelkezései szerint lefolytatni és a 31.  §-ban írtak szerinti
kezdeményezéshez a teljes pályázati anyagot csatolni.

Az azonos támogatási célt szolgáló elõirányzatok felhasználásának szabályai

63.  § Az Ámr. 7. számú mellélete szerint az összehangolás szabályai alá tartozik a „9/5/03 Információs társadalom
kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása” elnevezésû elõirányzat. Az elõirányzat támogatásai esetében
– a mellékletben megjelölt további elõirányzatokkal összhangban – a kötelezettségvállalónak alkalmaznia kell
az azonos célú elõirányzatok felhasználására vonatkozó (Ámr. 137–152.  §) rendelkezéseket.
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V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

64.  § A fejezeti kezelésû elõirányzatok szabályszerû felhasználását és a rendeletben foglaltak betartását a folyamatba
épített, elõ ze tes és utólagos vezetõi ellenõrzés biztosítja.

65.  § A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., valamint az Ámr. szerint kell eljárni, és be kell tartani
a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó egyéb jogszabályokat. A rendelet rendelkezéseit a közbeszerzési
eljárások lebonyolításáról, valamint a közbeszerzésekkel kapcsolatos adatszolgáltatás rendjérõl  szóló MeHVM
utasításokkal összhangban kell alkalmazni.

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

Dr. Molnár Csaba s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

1. számú melléklet a 7/2010. (III. 26.) MeHVM rendelethez

NYILATKOZAT
a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról  szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
összeférhetetlenség,  illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról

A Pályázó neve:

Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselõjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselõjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevõ szerv megnevezése:                               
                                                

Kijelentem, hogy személyemmel,  illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekbõl nyújtott
támogatások átláthatóságáról  szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)
– 6.  § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

1. nem áll fenn vagy          
2. fennáll az ... pont alapján     

– 8.  § (1) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy          
2. fennáll az ... pont alapján     

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
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Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön ûrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt:

Aláírás/Cégszerû aláírás

2. számú melléklet a 7/2010. (III. 26.) MeHVM rendelethez

KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról  szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8.  § (1) bekezdés
szerinti érintettségérõl

A Pályázó neve:

Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselõjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselõjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevõ szerv megnevezése:                               
                                                

Kijelentem, hogy a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról  szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8.  §
(1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel,  illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert
a) a pályázati eljárásban döntés-elõkészítõként közremûködõ vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló

jogviszonyban állok, de a tör vény értelmében nem minõsülök döntés-elõkészítõnek vagy döntéshozónak.
(Kizárólag természetes személy pályázó esetén!).

Indoklás:
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye beírandó):
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
b) Nem kizárt közjogi tisztségviselõ vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)
Indoklás:
Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyûlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselõ,
országgyûlési és az európai parlamenti képviselõ, polgármester, alpolgármester, fõpolgármester,
fõpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselõ, helyi önkormányzat képviselõ-testülete bizottságának
tagja, központi államigazgatási szerv – a Knyt. 2.  § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó – vezetõje és helyettesei,
regionális fejlesztési tanács tagja
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c) Az a)–b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)
Indoklás:
– Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés elõkészítõként közremûködõ, vagy döntéshozó szervnél

munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a tör vény értelmében nem minõsül döntés-elõkészítõnek vagy
döntéshozónak.

– Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselõ.
(A kívánt rész aláhúzandó!)
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és
nevelõszülõ, testvér
d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)–c) pontban megjelölt személy

tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!).
Indoklás:
Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve,
székhelye beírandó):
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):
.........................................................................................................................................................................................................................................
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és
nevelõszülõ, testvér
e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, vagy szakszervezet

tekintetében az érintettség fennáll, mert
– vezetõ tisztségviselõje,
– az alapítvány kezelõ szervének, szervezetének tagja, tisztségviselõje,
– vagy társadalmi szervezet ügyintézõ, vagy képviseleti szervének tagja
a pályázati eljárásban döntés elõkészítõként közremûködõ szervnél, vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselõ, vagy e személyek közeli hozzátartozója

Indokolás:
Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):
.........................................................................................................................................................................................................................................
A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):
.........................................................................................................................................................................................................................................
Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyûlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselõ,
országgyûlési és az európai parlamenti képviselõ, polgármester, alpolgármester, fõpolgármester,
fõpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselõ, helyi önkormányzat képviselõ-testülete bizottságának
tagja, központi államigazgatási szerv – a 2.  § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó – vezetõje és helyettesei, regionális
fejlesztési tanács tagja
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és
nevelõszülõ, testvér
Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról
 szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetõen. A nyilatkozatban szereplõ adatok
a  valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt:

Aláírás/Cégszerû aláírás
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3. számú melléklet a 7/2010. (III. 26.) MeHVM rendelethez

ADATLAP
a befogadott, a nyertes, a kizárt pályázatok (egyedi támogatási kérelmek) és pályázók (kérelmezõk) adatainak megküldéséhez, közzétételéhez

(A kitöltött adatlapot a pályázatokat vagy az egyedi támogatási kérelmet befogadó szerv – a 2007. évi CLXXXI. törvény szerint – a pályázat befogadásától számított öt
munkanapon belül köteles elektronikus úton, a kozpenzpalyazat@kopdat.hu címre megküldeni a KOPINT – DATORG Infokommunikációs Zrt.-nek, az általa üzemeltetett
honlapon történõ közzététel céljából. Ugyanennek az adatlapnak az alkalmazásával, ugyanilyen módon történik – a pályázat elbírálását követõ 15 napon belül –
a nyertesekrõl, valamint a kizárásról történõ adatszolgáltatás is.)

Pályázat vagy egyedi támogatási kérelem:

I. Az adatszolgáltató (pályázatot vagy egyedi támogatási kérelmet befogadó) adatai

1. A befogadó szerv neve1: Miniszterelnöki Hivatal
2. A befogadó szerv székhelye Irányítószám: 1055 Település: Budapest

Közterület neve, típusa Házszám: 2.
3. A befogadó szerv elérhetõségei Telefonszám: 441-2250 E-mail cím: laszlone.balla@meh.gov.hu

II. A pályázat kiíró és a pályázati felhívás adatai2

1. A pályázat kiíró szerv neve1:
2. A pályázat kiíró szerv székhelye Irányítószám: Település:

Közterület neve, típusa, házszám: Házszám:
3. A pályázati felhívás megnevezése (tárgya):
4. A pályázati felhívás azonosítója:

III. A döntéshozó(k)3

Név, beosztás
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IV. Pályázatok és pályázók adatai

Sor-
szám

Pályá-
zat

vagy
egyéni
támo-
gatási
kére-
lem

egyedi
azono-
sítója4

Pályá-
zat stá-
tusza5

Pályá-
zat

tárgya
(címe)

Pályázó6

Igényelt összeg
(E Ft)

Érin-
tettség 
a Knytv. 

8.  §
(1) bek. 
Alap-

ján
(igen/
nem)

Pályá-
zat

elbírá-
lás dá-
tuma

Pályá-
zatból
kizárás
dátu-

ma

Nyertes pályázat 
adatai7 Elszámolás adatai

neve1

irányí-
tó-

szám

tele-
pülés
neve

köz-
terület
neve,

típusa,
ház-
szám

születési adatok
(természetes

személy)

nyilvántartása
(gazdasági

társaság vagy
egyéb

szervezet)

Elnyert
támogatás

összege (E Ft)

Szerzõdés
összege (E Ft)

Lezárás 
idõ-

pontja

Lezárás összege
(E Ft)

helye
(tele-
pülés-
név)

ideje

nyilván
tartás-

ba
vételi
okirat
száma

nyilván
tartás-

ba
vevõ
szerv
neve

nettó bruttó nettó bruttó nettó bruttó nettó bruttó

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
n)

1 A hivatalos (alapító,  illetve nyilvántartásba vételi okiratban szereplõ) teljes nevet kell rögzíteni a befogadó szerv neve (I/1.), a pályázat kiíró szerv neve (II/1.), a pályázó szervezet neve (IV/4.) rubrikákban.
2 A II. táblázat rubrikáit egyedi támogatások esetén üresen kell hagyni.
3 Ha testület a döntéshozó, minden tagjának nevét és beosztását fel kell sorolni a III. tábla rubrikájában. Az egyes testületi tagok adatait vesszõvel kell elválasztani.
 4 A pályázat azonosítója (IV/1.) a befogadó által képzett egyedi azonosító, egyéni támogatási kérelem esetén az iktatószám.
5 A IV/2. oszlop rubrikájában a pályázat állapotát, státuszát kell feltüntetni. A lehetséges státuszok: Befogadott, Nyert, Nem nyert, Kizárt, Elszámolt.
6 A pályázóval kapcsolatos IV/4–7. oszlopok rubrikáit természetes személy és szervezet vonatkozásában is ki kell tölteni, 8–9. oszlopokét csak akkor, ha a pályázat kizárásra került és a pályázó természetes személy, 10–11.
oszlopokét pedig akkor, ha a pályázat kizárásra került és a pályázó szervezet.
7 A IV/17–18. oszlopok rubrikáit csak a nyertes pályázat adatainak beküldésekor kell kitölteni.
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4. számú melléklet a 7/2010. (III. 26.) MeHVM rendelethez

NYILATKOZAT
támogatási döntéshez

Alulírott (név):
mint a (szervezet neve):
székhelye:
nyilvántartásba vételt elrendelõ bíróság:
nyilvántartásba vételi végzés száma:
Adószám: TB törzsszám:
Számlavezetõ bank neve:
Bankszámlaszám

képviselõje

1. Tudomásul veszem, hogy lejárt esedékességû, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig
a támogatás az általam képviselt szervezetet nem illeti meg,  illetve az esedékes támogatások folyósítása
felfüggesztésre, visszatartásra kerül, kivéve ha az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13/A.  §-ának
(5) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetésbõl nyújtott támogatás köztartozás esetén is folyósítható.

2. Hozzájárulok / nem járulok hozzá,* hogy az általam képviselt szervezet adószámát (vagy adóazonosító jelét)
a Támogató és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése,  illetve a köztartozás
bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez, továbbá hozzájárulok, hogy a Támogató, az Állami
Számvevõszék, a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal, a Pénzügyminisztérium, a csekély összegû támogatások
nyilvántartásában részt vevõ szervek és a jogszabályban meghatározott egyéb jogosultak a Kincstár által mûködtetett
monitoring rendszerben nyilvántartott adatokhoz – azok konstrukciós forrásainak költségvetésbeli elhelyezkedésétõl
függetlenül – hozzáférjenek.

3. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a 2. pontban foglaltakhoz nem járulok hozzá, úgy a Támogató
a költségvetésbõl nyújtott támogatást,  illetve annak részleteit abban az esetben folyósíthatja, ha az általam képviselt
szervezet benyújtja hozzá az állami adóhatóság, vámhatóság, a székhely,  illetve lakhely szerinti önkormányzati
adóhatóság harminc napnál nem régebbi igazolását arról, hogy nincs nyilvántartott adó-, járulék-, illeték- vagy
vámtartozása.

4. Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet:
a) a támogatott tevékenység tekintetében az általános forgalmi adó levonására jogosult/nem jogosult*
b) az adóterhet áthárítja/nem hárítja át*.

Kelt: 20... .................................... „...”

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

* Kérjük aláhúzással jelölni.
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5. számú melléklet a 7/2010. (III. 26.) MeHVM rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott ................................ (név), a  ............................... (szervezet megnevezése) képviselõje büntetõjogi felelõsségem
tudatában nyilatkozom arról, hogy
– szervezetünk gazdasági-közhasznú tevékenységének aránya:

gazdasági tevékenység: ...........%
közhasznú tevékenység: ...........%

– szervezetünk a kérelmezett támogatás várható folyósításának évében és az azt megelõzõ két pénzügyi évben
támogatási szerzõdésben feltüntetett csekély összegû (de minimis) támogatási jogcímen az alábbi összegû állami 
támogatásokban részesült:*
2008. évben ............. Ft
2009. évben ............. Ft
2010. évben ............. Ft

– szervezetünk a kérelmezett támogatás várható folyósításának évében és az azt megelõzõ két pénzügyi évben
csekély összegû (de minimis) állami támogatásban nem részesült.**

Alulírott tudomásul veszem, hogy amennyiben a fent megjelölt években a csekély összegû állami támogatás mértéke
a 200.000 eurót eléri vagy meghaladja, úgy ilyen jogcímen további állami támogatásban az általam képviselt szervezet
nem részesülhet.

Kelt, ................

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

* A csekély összegû támogatásokra vonatkozó szabályokat az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra
való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet tartalmazza.
** A választ aláhúzással kérjük jelölni.
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6. számú melléklet a 7/2010. (III. 26.) MeHVM rendelethez

NYILATKOZAT
az adott tárgyban beadott támogatási igényekrõl

Alulírott ............................ (elnök, kuratóriumi elnök, kuratóriumi titkár, képviselõ*) a ............................. képviseletében
büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a támogatási igényben foglalt adatok, információk és
dokumentumok teljes körûek, hitelesek és  valódiak.
Kijelentem, hogy a Miniszterelnöki Hivatalhoz benyújtott támogatási igénnyel azonos tárgyban az alábbi
szervezetekhez nyújtottam be támogatási igényt:

TÁMOGATÁSI IGÉNYT ELBÍRÁLÓ SZERVEZET
NEVE

A TÁMOGATÁSI IGÉNY BENYÚJTÁSÁNAK
IDÕPONTJA

A TÁMOGATÁSI IGÉNYBEN MEGJELÖLT ÖSSZEG

2010. ..............................................................

......................................................
aláírás

* a megfelelõ aláhúzandó
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7. számú melléklet a 7/2010. (III. 26.) MeHVM rendelethez

NYILATKOZAT BANKSZÁMLÁKRÓL

Alulírott ................................................................................................. (elnök, kuratóriumi elnök, kuratóriumi titkár, képviselõ)
a  ................................. képviseletében büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az alábbiakban megjelölt
bankszámlá(ko)n kívül más bankszámlával az általam képviselt szervezet nem rendelkezik. Vállalom továbbá, hogy
a támogatási szerzõdés fennállásának idõtartama alatt létrehozott új bankszámlákat a Támogató részére 8 napon belül 
bejelentem.

PÉNZINTÉZET NEVE BANKSZÁMLASZÁM

2010. ...............................

.......................................................
aláírás
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8. számú melléklet a 7/2010. (III. 26.) MeHVM rendelethez

Kezdeményezés támogatási szerzõdés elkészítéséhez

Az igénylõ szervezeti egység tölti ki!

Az igénylõ szervezeti egység megnevezése:
A kötelezettségvállalásra jogosult vezetõ neve, munkaköre:
Az ügyintézõ neve és telefonszáma:

A kedvezményezett adatai:

Név:

Székhely:

Cégjegyzékszám:

Adószám:

Bíróság és nyilvántartási száma:

Vállalkozói igazolvány száma:

TB törzsszáma:

Képviselõ neve:

Képviselõi tisztsége:

Kapcsolattartó neve:

Kapcsolattartó elérhetõsége: Telefon:

Fax:

Email:

Bankszámlát vezetõ pénzintézet neve:

Bankszámlaszáma:

A támogatásra vonatkozó adatok:

Támogatás tárgya:

Szakfeladatrend szerinti besorolása:

Támogatás összege (nettó és bruttó):

Támogatás felhasználásának idõtartama:

A támogatás költségvetési tör vénybõl megjelölt forrása,
fedezete (melléklet, fejezet, címszám, alcímszám, jogcím
csoportszám, elõirányzat csoportszám):

A támogatás folyósítása:
(a megfelelõ részt aláhúzással kell jelölni)

egy összegben / részletekben
teljesítésarányosan / idõarányosan (havi, negyedéves,
egyéb: ...........................................) 
elõfinanszírozással / utófinanszírozással

A kezdeményezéshez csatolt dokumentumok:

  Kedvezményezett támogatási kérelmének másolata
 A kedvezményezettnek a .../2010. MeHVM rendelet 1., 4., 5., 6. számú mellékletek szerinti nyilatkozatai

  a képviseletet ellátó személy aláírásával és pecséttel ellátva
 Költségvetési terv a képviseletet ellátó személy aláírásával és pecséttel ellátv a
 Alapítvány, közalapítvány esetén: alapító okirat másolata
 Gazdasági társaság esetén: hatályos adatokat tartalmazó cégkivonat eredeti vagy közjegyzõ által hitelesített

  másolata
 Egyéni vállalkozó esetén: a vállalkozói igazolvány közjegyzõ által hitelesített másolata
 Alapítvány, egyesület: hatályos adatokat tartalmazó bírósági bejegyzõ végzés kivonata eredeti vagy 

  közjegyzõ által hitelesített másolata
 Aláírási címpéldány vagy aláírás minta eredeti vagy közjegyzõ,  illetve ügyvéd által hitelesített másolata
 A támogatási döntésrõl  szóló értesítés másolata
 Elõfinanszírozás esetén a Kedvezményezett 7. számú melléklet szerinti nyilatkozata (aláírással és pecséttel

  ellátva), továbbá a bankszámláira vonatkozóan nyilvántartásba vett azonnali beszedési megbízásra
  felhatalmazó nyilatkozatok
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A támogatási kérelem befogadásáról a szükséges
adatokat a Költségvetési Fõosztály rendelkezésére
bocsátottam és jelen irattal kezdeményezem
a támogatási szerzõdés elõkészítését és annak
megkötését.

Budapest, 2010. .............................
Kötelezettségvállalásra jogosult vezetõ aláírása:

Szerzõdéskötésre irányuló kezdeményezést
engedélyezem / nem engedélyezem.

Budapest, 2010. .............................
Az engedélyezésre kijelölt államtitkár aláírása:

A Költségvetési Fõosztály vezetõje tölti ki!

A pénzügyi fedezet rendelkezésre áll és a támogatási
kérelem befogadásáról az adatszolgáltatási
kötelezettségnek eleget tettem.

Budapest, 2010. ...........................
Aláírás:

A Jogi Képviseleti Osztály tölti ki!

Nyilvántartásban elõjegyezve.
Budapest, 2010. ...........................

Ügyiratszám:
Aláírás:

9. számú melléklet a 7/2010. (III. 26.) MeHVM rendelethez

Elõirányzatonkénti részletes eljárási és hatásköri szabályok

a) 9. cím, 2. alcím: Célelõirányzatok
9/2/01 Központilag kezelt fejezeti feladatok
Az elõirányzat biztosít fedezetet a miniszterelnöki és miniszteri elismerésekre, így különösen:

– az életmentés közben tanúsított hõsies magatartás elismerésére (Életmentõ Emlékérem);
– a magyar tudomány és mûvészet, valamint a magyar oktatás és mûvelõdés fellendítése terén szerzett

kimagasló érdemek elismerésére (Magyar Corvin-lánc);
– a közigazgatásban és annak érdekében végzett magas színvonalú köztisztviselõi szakmai munka,  illetve

az oktatói, tudományos, kutatói, szerzõi jogi tevékenység elismerésére (pl. Magyary Zoltán Emlékérem);
– a diákolimpiákon helyezést elért tanulók ösztöndíjára és a felkészítõ tanárok jutalmazására;
– a „Márciusi Ifjak” díjjal összefüggõ kiadásokra;
– az Egyesült Európáért Díjjal kapcsolatos kiadásokra; valamint
– a központi forrásokból nem finanszírozott feladatokra.

A díjakkal, elismerésekkel kapcsolatos – közvetlen fejezeti kifizetéssel nem teljesíthetõ – kiadások fedezete a MeH
igazgatásához átcsoportosításra kerül. Az elõirányzaton történik a 9/7/1 Fejezeti általános tartalék közvetlen fejezeti
felhasználásának elszámolása is.
kötelezettségvállaló:

– a jogi és közigazgatási államtitkár,  illetve a díjak, kitüntetések esetében az ezek adományozásával
kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egység vezetõje

szakmai teljesítésigazoló:
– a Költségvetési Fõosztály vezetõje vagy helyettese,  illetve a díjak, kitüntetések esetében az ezek

adományozásával kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egység vezetõje
9/2/2 Feladatfinanszírozási elõirányzatok maradványának befizetése
Technikai elõirányzat, amelyen a feladatfinanszírozási elõirányzaton keletkezett maradványok központi költségvetési
részére történõ befizetések kerülnek kimutatásra.
9/2/03 Afganisztáni tartományi újjáépítési segélyprogram kiadásainak támogatása
Az elõirányzaton az elõzõ évrõl áthúzódó elõirányzat-maradvány felhasználása történik.
kötelezettségvállaló:

– a kisebbség- és nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkár
szakmai teljesítésigazoló:

– a kisebbség- és nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkár
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9/2/4 „Legyen jobb a gyermekeknek” nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása
Az elõirányzat egyes közkiadások hatásosságának mérésére, az ehhez szükséges eszközök kimunkálására, hasznosítási 
rendje kialakítására irányuló feladatok finanszírozására szolgál a jóléti újraelosztási területen, valamint egyedi elbírálás
alapján támogatást biztosít a „Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia végrehajtásához kapcsolódó kísérleti
kutatási programokhoz.
A költségvetési támogatás elõsegíti a gyerekszegénységet enyhítõ kormányzati beavatkozások esetében monitoring
feladatokhoz módszertan kidolgozását, a rendelkezésre álló és hiányzó információk, szakértõi elemzések
feltérképezését és a gyerekszegénység helyzetével foglalkozó jelentések adatigényének kialakítását, elkészítését.
kötelezettségvállaló:

– a társadalompolitika összehangolásáért felelõs tárca nélküli miniszter tevékenységében közremûködõ
államtitkár

szakmai teljesítésigazoló:
– a társadalompolitika összehangolásáért felelõs tárca nélküli miniszter tevékenységében közremûködõ

államtitkár
9/2/5 Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai
Az elõirányzaton a 2009. évi maradvány-felhasználás kerül kimutatásra, mely a Magyar Köztársaság Kormánya és
a Magyar Tudományos Akadémia között stratégiai kutatások meg valósítása érdekében létrejött Együttmûködési
Megállapodásban foglaltaknak meg fele lõen, a MeH,  illetve az MTA megállapodás keretében határozta meg az adott
évi támogatási forrásokból elvégzendõ fõ feladatokat, és rögzítette a stratégiai kutatások célterületeit.
kötelezettségvállaló:

– a Miniszteri Kabinet vezetõje
szakmai teljesítésigazoló:

– a Miniszteri Kabinet vezetõje
9/2/6 Szabályozási és monitoring feladatok támogatása
Az elõirányzaton a 2009. évi maradvány-felhasználás kerül kimutatásra, mely a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendeletben foglalt, a kormányzati tevékenység
összehangolásáért, a miniszterelnöki döntésekkel kapcsolatos igazgatási feladatok ellátásáért, valamint
az audiovizuális politikáért viselt felelõsségét érintõ szabályozási tevékenységekre vonatkozik. Az elõirányzatból kerül
továbbá biztosításra egyes kormányzati döntések végrehajtásának és megszületett szabályozások hatásának nyomon
követése, elemzése, és értékelése.
kötelezettségvállaló:

– a jogi és közigazgatási államtitkár
szakmai teljesítésigazoló:

– a jogi és közigazgatási államtitkár
9/2/7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása
A program elsõdleges célja: méltó megemlékezés az állami, nemzeti és kiemelt ünnepekrõl.
A feladatok közé tartozik az állami és nemzeti ünnepek és az egyéb – országos jelentõségû – kiemelt ünnepek,
események, évfordulók, világnapok méltó, szakemberek bevonásával történõ megszervezése és lebonyolítása,
az ünnepségek egyes elemeinek megtervezése.
Az ünnepek méltó megünneplésével kapcsolatos feladat a konkrét események tartalmi és szervezeti elemeirõl
megfelelõ szintû döntés – elõkészítése, tervek, tanulmányok elkészítése és finanszírozása, az egyes rendezvények
lebonyolítására és megszervezésére közbeszerzési pályázatok kiírása, szakemberek felkérése, felkészítése, díjazása,
infrastrukturális háttér megteremtése, tárgyi feltételek biztosítása, biztonsági szolgálat felkérése. A rendezvényekhez
kapcsolódóan gondoskodni kell a lakosság széles körû és részletes tájékoztatásáról, ünnepi tájékoztató kiadványok
összeállításáról, kiadásáról, megemlékezések teljes körû megszervezésérõl, az ünnepségek lebonyolításáról, valamint
a rendezvényekhez kapcsolódó sajtóesemények lebonyolításáról.
A rendezvények lebonyolítására vonatkozó szerzõdésekben részletesen kell rendelkezni a biztonsági és egészségügyi
feladatokról, a megrendelõ és a vállalkozó jogairól és kötelezettségeirõl.
kötelezettségvállaló:

– a Miniszteri Kabinet vezetõje
szakmai teljesítésigazoló:

– a Rendezvényszervezési és Monitoring Fõosztály ille té kes fõosztályvezetõ helyettese
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9/2/8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások
A kormányzati kommunikáció alapvetõ célja és egyben tör vényi kötelezettsége a lakosság maradéktalan tájékoztatása 
a kormányzati intézkedésekrõl, kiemelten a válságkezeléshez kapcsolódóan. A kormány egyebek mellett fizetett
hirdetések, nyomtatott és elektronikus tájékoztató anyagok segítségével tájékoztatja a lakosságot az intézkedésekrõl.
A lakosság tájékoztatása érdekében szükség esetén az elõirányzat forrást biztosíthat a nemzeti és kiemelt ünnepekkel,
egyéb rendezvényekkel, eseményekkel kapcsolatos kommunikációs kiadásokra is.
A fizetett kommunikáció mellett ez az elõirányzat tartalmazza az alapvetõen közvélemény kutatások elvégzéséhez
szükséges forrásokat is, amelyek a többi minisztérium és egyéb állami szerv munkájának megalapozásához is
támogatást jelentenek.
kötelezettségvállaló:

– a Kormányzati Kutatási és Elemzési Fõosztály hatáskörébe tartozó feladatok ellátása esetében
a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezetõ államtitkár, vagy a Miniszterelnöki Kabinetiroda operatív
mûködéséért felelõs szakállamtitkár, Rendezvényszervezési és Marketing Fõosztály feladatkörébe tartozó
ügyekben a Miniszteri Kabinet vezetõje

szakmai teljesítésigazoló:
– a Kormányzati Kutatási és Elemzési Fõosztály hatáskörébe tartozó feladatok ellátása esetében

a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezetõ államtitkár, vagy a Miniszterelnöki Kabinetiroda operatív
mûködéséért felelõs szakállamtitkár, egyéb esetekben feladatkörében a Rendezvényszervezési és
Marketing Fõosztály ille té kes vezetõje,  illetve a Kormányzati Sajtóközpont és Stratégiai Tervezõ Fõosztály
vezetõje

9/2/11 Nemzetközi tagdíjak
Az elõirányzat különbözõ nemzetközi szervezeteknek fizetendõ tagdíjak fedezetére szolgál. Az elõirányzatból kerül
rendezésre többek között a Közigazgatási Informatika Nemzetközi Tanácsa (ICA), az Európai Távközlési Hivatal (ETO),
Európai Rádió-Távközlési Hivatal (ERO) szervezetekben, az Európai Távközlési Szabványosítási Intézetben (ETSI),
a Nemzetközi Távközlési Egyesületben (ITU) betöltött magyar tagság éves rendes díjai.
kötelezettségvállaló:

– az érintett szakmai szervezeti egységet irányító állami vezetõ
szakmai teljesítésigazoló:

– az érintett szakmai szervezeti egységet irányító állami vezetõ
9/2/13 Kormányzati személyügyi feladatok támogatása
A kormányzati személyügyi feladatok szervezeti és mûködési feltételei (szervezetek teljesítménynövelése és mérése
a minisztériumokban, egyéni karrierutak segítése, kompetencia alapú munkaköri tervezés, teljesítményösztönzés;
elszámoltathatóság; vezetõi készségfejlesztés, vezetõvé válás segítése; köztisztviselõk kiválasztási folyamatának
megújítása; gyakornoki rendszer; módszertanok kialakítása, bevezetésükhöz kapcsolódó képzések,
e-learning-fejlesztés, vezetõképzés, változás-kezelési programok, egyetemi kooperáció stb.) megteremtéséhez,
az infrastrukturális háttér biztosításához, valamint a közigazgatás-szervezési és minõségfejlesztési tevékenységgel
kapcsolatos kiadásokra és egyéb kapcsolódó feladatok finanszírozására nyújt fedezetet az elõirányzat.
kötelezettségvállaló:

– a kormányzati személyügyi és közszolgálati szakállamtitkár
szakmai teljesítésigazoló:

– a kormányzati személyügyi és közszolgálati szakállamtitkár
9/2/14 A helyi közbiztonság javításában részt vevõk támogatása
Az elõirányzaton az elõzõ évi maradvány felhasználás kerül kimutatásra, mely az „Új rend és szabadság” program
keretében megrendezésre kerülõ ismeretterjesztõ, felvilágosító rendezvények, közbiztonsági oktató programok,
továbbképzések, tanfolyamok, szakmai tanácskozások, bemutatók szervezését biztosította.
kötelezettségvállaló:

– a társadalompolitikai szakállamtitkár
szakmai teljesítésigazoló:

– a társadalompolitikai szakállamtitkár
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9/2/16 EXPO 2010 Világkiállításon  való részvétel elõkészítése
A Kormány 2006-ban döntött a Magyar Köztársaság hivatalos állami szintû részvételérõl a 2010. május 1.–november
30. között Sanghajban megrendezésre kerülõ EXPO 2010 Világkiállításon.
A Világkiállításon  való részvétellel mód nyílik kétoldalú kapcsolataink további fejlesztésére, újabb együttmûködési
irányok és formák kialakítására. A jelenléttõl a gazdasági kapcsolatok fejlõdése, a kereskedelmi forgalom növekedése
várható. A Világkiállítás hozzájárulhat a gazdasági szereplõk közötti kapcsolatok elmélyítéséhez, lehetõséget teremt
a világ elõtt kialakult Magyarország kép formálására, erõsítésére, kétoldalú kapcsolataink teljes spektrumának
javítására. A Magyar Gazdasági Napok keretében pedig lehetõség teremthetõ a magyar cégeknek más országokból
származó partnerekkel a gazdasági párbeszédre.
kötelezettségvállaló:

– a 2010. évi Sanghai Világkiállításon történõ részvételt koordináló miniszterelnöki megbízott
szakmai teljesítésigazoló:

– a 2010. évi Sanghai Világkiállításon történõ részvételt koordináló miniszterelnöki megbízott
9/2/24 Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása
Az elõirányzat biztosít fedezetet az általános napi feladatokon túlmutató kormányzati szintû közpolitikai és igazgatási
célfeladatokra, a kormányzati közpolitikák megalapozását segítõ tanulmányok, javaslatok, felmérések elkészítéséhez,
 illetve nyilvánosságra hozatalához, továbbá a döntéshozatalt támogató modellek központi igazgatásban történõ
magasabb fokú alkalmazásához, valamint a kormánydöntések elõkészítése és végrehajtása ellenõrzését támogató
monitoring rendszer létrehozásához és mûködtetéséhez.
kötelezettségvállaló:

– a jogi és közigazgatási államtitkár vagy a társadalompolitikai szakállamtitkár
szakmai teljesítésigazoló:

– a jogi és közigazgatási államtitkár vagy a társadalompolitikai szakállamtitkár
9/2/25 Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása
Az elõirányzat részben a pénzügyi nehézségekkel küszködõ, válságos helyzetbe jutott kisebbségi intézmények,
szervezetek, önkormányzatok mûködési zavarainak elhárítására,  illetve kisebbségpolitikai szempontból kiemelten
fontos intézmények, rendezvények, programok eseti támogatására szolgál. Az elõirányzat fedezetet nyújt továbbá
a kiemelt munkát végzõ hazai nemzeti és etnikai kisebbségek képviselõinek elismerésére.
Az elõirányzat tartalmazza a szomszédos országokkal létrehozott kisebbségi kormányközi vegyes-bizottságok ülésein
elfogadott kormányzati kötelezettség-vállalások finanszírozására szolgáló keretet, mely a Miniszterelnöki Hivatal
feladatkörébe tartozó kötelezettségek teljesítésének finanszírozását biztosítja. Ez a keret szolgál továbbá egyes
kiemelt kisebbségpolitikai programok nem pályázati úton történõ támogatására.
A Kisebbségekért Díj alapításáról  szóló 1/1995. (IX. 28.) ME rendelet alapján a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek
díjazására minden év december 18-án kerül sor. Az elõirányzat fedezetet nyújt a kiemelt munkát végzõ hazai nemzeti
és etnikai kisebbségek képviselõinek elismerésére.
kötelezettségvállaló:

– a kisebbség- és nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkár
szakmai teljesítésigazoló:

– a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Fõosztály vezetõje vagy helyettes vezetõje

b) 9. cím, 3. alcím: Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
9/3/1 Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány
A címzett támogatás a közalapítvány mûködését szolgálja. A költségvetési támogatás támogatási szerzõdés alapján
kerül átadásra.
A Közalapítvány az 1125/2002. (VII. 17.) Korm. határozattal jött létre. Mûködésének célja a Magyar Köztársaság
kisebbségpolitikájának tudományos megalapozása, a magyar kisebbségpolitika szakmai képviselete a nemzetközi
emberi jogi és kisebbségvédelmi fórumokon. A kisebbségpolitika stratégiai céljainak meg valósítása érdekében
projekteket dolgoz ki, és javaslatokat fogalmaz meg, továbbá végzi a Kormány, mint alapító, által a nemzetpolitikai és
kisebbségpolitikai témakörökben meghatározott szakmai feladatokat.
kötelezettségvállaló:

– a kisebbség- és nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkár
szakmai teljesítésigazoló:

– a kisebbség- és nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkár tikárságának vezetõje
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9/3/2 Puskás Tivadar Közalapítvány
A Közalapítvány az információs társadalom stratégiájával kapcsolatos kormányzati célkitûzések meg valósítása
érdekében jött létre.
A címzett támogatás a Közalapítvány mûködésének és információbiztonsági feladatok ellátásához kapcsolódó
közhasznú tevékenységének támogatását szolgálja, melyek közül kiemelendõ a CERT-Hungary Központ, a Nemzeti
Hálózatbiztonsági Központ, valamint az Országos Informatikai és Hírközlési Fõügyelet közös jelentési rendszerének
mûködtetése.
kötelezettségvállaló:

– infokommunikációért felelõs kormánybiztos mint a MeH államtitkára
szakmai teljesítésigazoló:

– infokommunikációért felelõs kormánybiztos mint a MeH államtitkára
9/3/3 Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása
A címzett támogatás a közalapítvány mûködését szolgálja. A költségvetési támogatás támogatási szerzõdés alapján
kerül átadásra.
A közalapítvány mûködésének célja a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek önazonosságának megõrzése,
anyanyelvének ápolása.
kötelezettségvállaló:

– a társadalompolitika összehangolásáért felelõs tárca nélküli miniszter tevékenységében közremûködõ
államtitkár

szakmai teljesítésigazoló:
– a kisebbség- és nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkár

9/3/10 Egyéb civil és nonprofit szervezetek támogatása
Az elõirányzat célja olyan szervezetek mûködésének segítése, amelyek különféle eszközökkel próbálnak választ adni
a magyar társadalmat,  illetve a demokratikus berendezkedést érõ kihívásokra. Az egyedi támogatások célja a civil
társadalom erõsítése. A támogatott szervezetek akár tudományos tevékenységet, akár közösségi fejlesztõ munkát is
végezhetnek.
kötelezettségvállaló:

– 79-79 millió forint keretösszegig a társadalompolitikai szakállamtitkár és a Miniszteri Kabinet vezetõje
szakmai teljesítésigazoló:

– a 2009. május 7-ig megkötött szerzõdések esetében a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezetõ államtitkár,
vagy a Miniszterelnöki Kabinetiroda operatív mûködéséért felelõs szakállamtitkár, egyéb esetben az adott
szerzõdés kötelezettségvállalója. A Miniszteri Kabinet vezetõje hatáskörébe tartozó esetekben
a teljesítésigazolásra a pénzügyi elszámolás Költségvetési Fõosztály által történõ elõ ze tes ellenõrzése után
kerül sor.

9/3/11 Tom Lantos Alapítvány támogatása
Az 2008. évi maradvány felhasználásának célja a Tom Lantos Alapítvány által ellátott közfeladatok támogatása.
kötelezettségvállaló:

– a kül- és biztonságpolitikai szakállamtitkár
szakmai teljesítésigazoló:

– a kül- és biztonságpolitikai szakállamtitkár

c) 9. cím, 4. alcím: Határon túli magyarok programjainak támogatása
Az elõirányzatok felhasználásának részletes szabályait a 2/2010. (II.16.) MeHVM rendelet határozza meg.
9/4/1 Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása
A program célja a külhoni magyarság nyelvi és kulturális önazonosságának erõsítése.
Az elõirányzat az Alkotmány 6.  § (3) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján a szomszédos államokban élõ
magyarokról  szóló 2001. évi LXII. törvény, valamint az õket érintõ más tör vények és jogszabályok által meghatározott
feladatok körében létrehozott intézmények és szervezetek által meg valósított programokhoz biztosít támogatást.
kötelezettségvállaló:

– a kisebbség- és nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkár
szakmai teljesítésigazoló:

– a Nemzetpolitikai Ügyek Fõosztályának vezetõje, vagy helyettes vezetõje
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9/4/2 Kedvezménytör vény alapján járó oktatás-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok
támogatása
A felülrõl nyitott elõirányzat a Kedvezménytör vény végrehajtását biztosítja, évek óta változatlan nagyságrendû
normatív támogatás folyósításával. Az oktatási, nevelési támogatás célja nevelési-oktatási, tankönyv és taneszköz,
 illetve hallgatói tankönyv- és jegyzettámogatás nyújtása a szomszédos államokban élõ magyarokról  szóló 2001. évi
LXII. törvény alapján nyújtott támogatások rendjérõl  szóló 31/2004. (II. 28.) Korm. rendelet szerint. A szomszédos
államokban élõ magyar nemzetiségû alap-,  illetve középiskolában tanuló diákok, valamint felsõoktatásban részt vevõ
hallgatók támogatása – határon túli közremûködõ szervezetek bevonásával – pályáztatás útján történik. Ezen felül
az elõirányzat szolgál fedezetül a szórványoktatás hangsúlyosabb támogatására, kiemelten a csángó magyarok
önazonosság-tudatának, nyelvi, kulturális autonómiájának megõrzését elõsegítõ támogatások nyújtására.
kötelezettségvállaló:

– a kisebbség- és nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkár
szakmai teljesítésigazoló:

– a Nemzetpolitikai Ügyek Fõosztályának vezetõje vagy helyettes vezetõje
9/4/3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása
Az elõirányzat nyújt támogatást a szomszédos államokban élõ magyarok szülõföldön  való boldogulását célzó
tevékenységek meg valósításához, a külhoni magyarok kiemelten fontos rendezvényeihez, külhoni média- és kiemelt
kulturális programok támogatásához, az e célokra létrehozott intézmények és szervezetek mûködtetéséhez és
fenntartásához. Az elõirányzat teremti meg a határon túli szervezetekkel egyeztetve kialakított nemzeti jelentõségû
intézményi kör,  illetve programok, fejlesztési célok kormányzat által vállalt középtávú finanszírozását. A nemzeti
jelentõségû intézmények körének meghatározásakor a vállalt cél ezek kiszámítható, tervezhetõ mûködtetése,
az állandó létbizonytalanság feloldása. Ezen felül az elõirányzat forrásul szolgál a határon túli gazdaságfejlesztési és
vállalkozásösztönzési kezdeményezésekhez is. Az elõirányzatból kerül biztosításra a Kisebbségekért Díj alapításáról
 szóló 1/1995. (IX. 28.) ME rendeleten alapuló Kisebbségekért Díj Külhoni Magyarságért Tagozata kitüntetés
költségeinek fedezete.
kötelezettségvállaló:

– a kisebbség- és nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkár
szakmai teljesítésigazoló:

– a Nemzetpolitikai Ügyek Fõosztályának vezetõje vagy helyettes vezetõje
9/4/4 A magyar–magyar kapcsolattartás és az együttmûködést szolgáló intézmények erõsítése
Az elõirányzat fedezetet nyújt a magyar igazolvánnyal, magyar hozzátartozói igazolvánnyal rendelkezõ szerb,
valamint ukrán állampolgárok átalánydíjas támogatására, akik oktatási, kulturális, mûvészeti, közmûvelõdési,
tudományos, hitéleti, média, sport, civil társadalmi, önkormányzati együttmûködési, magyar–magyar
együttmûködési,  illetve kegyeleti okokból utaznak Magyarországra. Az elõirányzatból kerül finanszírozásra továbbá
a határon túli magyarsággal történõ együttmûködést szolgáló intézmények megerõsítését szolgáló programok.
kötelezettségvállaló:

– a kisebbség- és nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkár
szakmai teljesítésigazoló:

– a Nemzetpolitikai Ügyek Fõosztályának vezetõje vagy helyettes vezetõje

d) 9. cím, 5. alcím: Informatikai feladatok támogatása
9/5/2 Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása
Az elõirányzat a kormányprogramhoz illeszkedve a szolgáltató állam Elektronikus Közigazgatási Ügyintézés Központi
Rendszereinek (KR); az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat és az arra épülõ minõsített információkat továbbító
hálózat mûködtetését,  illetve az EU elektronikus ügyintézési folyamataiba  való bekapcsolódást, valamint
a Kormányzati Portál, az Ügyfélkapu (1–2), az Elektronikus adó- és járulékbevallás, a Kormányzati Ügyfél-tájékoztató
Központ, az eLevéltár,  illetve az Informatikai Biztonsági Központ és a Központi azonosító, hitelesítõ rendszer
mûködtetését biztosítja.
Az elõirányzat továbbá az ún. „Közháló” (országos lefedettségû szélessávú infokommunikációs hálózat)
mûködtetéséhez nyújt fedezetet, amelynek révén minden település közintézményei számára elérhetõvé válik
a hosszabb távon várható infokommunikációs igények kielégítése. E hálózat,  illetve „alhálói” közel 7000 ponton
biztosítanak internet-szolgáltatást különbözõ közintézmények számára, mellyel a hazai és nemzetközi vérkeringésbe
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 való hatékonyabb bekapcsolódás, a kistérségek,  illetve kistelepülések esélyegyenlõségének megteremtése és
az Európai Unió szélessávú hozzáférést fejlesztõ célkitûzései  valósulnak meg.
A különbözõ informatikai rendszerek üzemeltetéséhez szorosan illeszkedve ellátandó az üzembiztonságot szinten
tartó eszközberuházások,  illetve karbantartások, a használatban lévõ hardver és szoftver elemek frissítése,  illetve
cseréje, valamint meg valósítandó az üzemeltetés során elõálló hibák kiküszöbölése, a biztonsági elemek idõnkénti
megújítása és a rendszeresen elvégzendõ minõségbiztosítási, monitoring és auditálási feladatok is.
Az elõirányzat biztosítja az eEurope 2005 akcióprogram 20 (Magyarországon 27) elektronikus szolgáltatása
meg valósításának támogatását, például a kapcsolódó szabályzások aktualizálásával, az új irányok
meg valósíthatóságát célzó informatikai stratégiai kutatással, valamint koordinációs, szakértõi és monitoring
tevékenységgel.
Az elõirányzat felhasználása kiterjed a Védelemszervezési és Légi riasztási rendszer fenntartási kötelezettségeire is,
melyhez az ágazati katasztrófavédelmi rendszerek mûködtetését biztosító informatikai,  illetve technikai feltételek, és
a rendszer karbantartási feladatainak, valamint a Védelem- és biztonságfejlesztési hírközlési céltartalék-képzési
program finanszírozása tartozik. Az elõirányzat biztosítja a Nemzeti rejtjelezõ eszközökkel kapcsolatos fejlesztés
üzemeltetésének fedezetét is.
kötelezettségvállaló:

– infokommunikációért felelõs kormánybiztos mint a MeH államtitkára
szakmai teljesítésigazoló:

– infokommunikációért felelõs kormánybiztos mint a MeH államtitkára, vagy az infokommunikációért és
e-közigazgatásért felelõs szakállamtitkár

9/5/3 Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása
Az elõirányzatból kerül finanszírozásra a magyar digitális tudástárak – Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) és
a Nemzeti Digitális Adattár (NDA) – fenntartásának támogatása, valamint az elektronikus információszabadsággal és
a közadatvagyon hasznosításával kapcsolatos feladatok intézményi hátterének biztosítása. Ezen rendszerek
a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Nkft. üzemeltetésében mûködnek.
Az elõirányzat további célja a – Millenáris Nkft. által üzemeltetett – Jövõ Háza mûködésének támogatása, mely
bekapcsolódást biztosít a nemzetközi tudományos technológiai kiállítások és oktatási központok hálózatába, hogy
mindenki számára megismerhetõ legyen a modernizáció állandóan megújuló eszköztára. A Jövõ Háza többek között
az innováció és K+F bemutatóterme, a hazai digitális tartalomgyártás szellemi központja, valamint kortárs és egyéb
progresszív kulturális programok és fúziós mûfajok kreatív találkozási pontja, a Klikk kiállításnak és számos egyéb
idõszakos rendezvénynek is otthont adó komplexum.
Az elõirányzat fedezetet biztosít az Országos statisztikai adatgyûjtéshez (OSAP) kapcsolódó egyes feladatok
finanszírozásához, és az Országos képzési jegyzékbe (OKJ) foglalt képzések informatikai tárgyú szakmai vizsgáival
kapcsolatos feladatok ellátásához.
Az elõirányzat lehetõséget nyújt a teljes magyar közoktatás tanulói, valamint a felsõoktatás oktatói és hallgatói
számára jogtiszta módon beszerzett zárt és nyílt forráskódú szoftvertermékek hozzáférhetõségéhez.
Az elõirányzat további célja, hogy biztosítsa a korábban megkezdett programok, kiemelten az eMagyarország
Program (az ún. eMagyarország pontok – közösségi internet elérési pontok mûködtetése), a NETreKész Program (az
infokommunikációs eszközök, alkalmazások és tartalmak iránti társadalmi nyitottság célcsoportonkénti növelésén
keresztül az internet-ellátottság és használat bõvítése), a Digitális Írástudás Akcióprogram (a jelenleg digitálisan
írástudatlan népesség digitális íráskészségének fejlesztése), valamint egyéb tartalomfejlesztéshez,  illetve elektronikus
információszabadság fejlesztéséhez kapcsolódó programok követését és lehetõség szerinti fenntartását.
kötelezettségvállaló:

– infokommunikációért felelõs kormánybiztos mint a MeH államtitkára
szakmai teljesítésigazoló:

– infokommunikációért felelõs kormánybiztos mint a MeH államtitkára, vagy az infokommunikációért és
e-közigazgatásért felelõs szakállamtitkár
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9/5/9 Készenléti rendszerek (EDR) üzemeltetése és kapcsolódó kiadások támogatása
Az Egységes Digitális Rádió-távközlõ Rendszer (EDR) és a hozzá kapcsolódó Szolgáltatási szerzõdés által válik lehetõvé
a készenléti szervek közötti védett, hatékony kommunikáció és együttmûködés.
kötelezettségvállaló:

– infokommunikációért felelõs kormánybiztos mint a MeH államtitkára
szakmai teljesítésigazoló:

– infokommunikációért felelõs kormánybiztos mint a MeH államtitkára, vagy az infokommunikációért és
e-közigazgatásért felelõs szakállamtitkár

e) 9. cím, 6. alcím: Operatív Programok keretében meg valósuló projektek
A programok a MeH és a közremûködõ szervezet között létrejött támogatási szerzõdésben meghatározott feladatok
meg valósítását szolgálják. A meg valósítást teljes egészében az Uniós fejlesztések fejezetben tervezett forrás biztosítja,
amely év közben pénzeszközátvétellel kerül a fejezethez, vagy közvetlen kifizetéssel teljesül.
9/6/4 Személyügyi Központ szervezetfejlesztése és teljesítményértékelés ÁROP–2007/2.2.1
A kiemelt projekt által  valósulnak meg a közigazgatás számára olyan programok, mint a Munkakörelemzés- és
értékelés, Toborzás-kiválasztás, Változáskezelés, Teljesítményértékelés és képzés (felkészítés
a teljesítményértékelésre, coaching, 360 fokos értékelés, vezetõképzés módszertana, vezetõk felkészítése
a kiválasztási feladatokra), KSZK kiépítése, és a Köztisztviselõi elégedettség (elkötelezõdés) vizsgálata.
kötelezettségvállaló:

– a kormányzati személyügyi és közszolgálati szakállamtitkár és a Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ fõigazgatója önállóan vagy együttesen

szakmai teljesítésigazoló:
– a kormányzati személyügyi és közszolgálati szakállamtitkár vagy a Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és 

Közigazgatási Képzési Központ fõigazgatója
9/6/5 Elektronikus közigazgatási keretrendszer kialakítása ÁROP–2007/1.2.2
A kiemelt projekt célja a közszolgáltatások hatékonyságának és színvonalának javítása a közigazgatási folyamatok
ügyfélközpontú átalakítása révén. Ehhez elengedhetetlen egyrészt az informatikai (szabványosított fejlesztések,
alkalmazások és minõségbiztosítási rendszerek), másrészt a szabályozási (a szolgáltatásokban és infrastruktúrában
meglévõ párhuzamosságok felszámolása, deregulálása) feltételek megteremtése. A projekt keretében formálisan is
leírásra kerültek a közigazgatási folyamatok, kidolgozásra kerültek a technikai interoperabilitási szabványok, továbbá
a szemantikai és szervezeti interoperabilitás követelményei, valamint a projekt részét képezi a projektmenedzsment
módszertan és a szakmai monitoringrendszer kialakítása. A projekt eredményeként 20 új „kvázi” szabvány, több, mint
100 új publikáció, valamint 4 új fejlesztési keretrendszer jön létre.
kötelezettségvállaló:

– infokommunikációért felelõs kormánybiztos mint a MeH államtitkára
szakmai teljesítésigazoló:

– infokommunikációért felelõs kormánybiztos mint a MeH államtitkára, vagy az infokommunikációért és
e-közigazgatásért felelõs szakállamtitkár

9/6/6 Humánerõforrás gazdálkodás a központi közigazgatásban ÁROP–2008/2.2.5
A kiemelt projekt célja, a 2011. elsõ félévi magyar EU-elnökség elõkészítésével összefüggõ kiválasztási és képzési
feladatok, továbbá a Versenyvizsga bevezetésének elõkészítése, a Kiválasztás kiterjesztése (vonzó, pozitív
közigazgatási pályakép kialakítása), az Utánpótlás támogatás (felsõoktatási kooperáció, gyakornoki program,
nemzetközi tudás- és kultúratranszfer), valamint a Munkakörelemzés- és értékelés kiterjesztése (kormányhivatalok és
központi hivatalok körében is).
kötelezettségvállaló:

– a kormányzati személyügyi és közszolgálati szakállamtitkár és a Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ fõigazgatója önállóan, vagy együttesen

szakmai teljesítésigazoló:
– a kormányzati személyügyi és közszolgálati szakállamtitkár vagy a Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és 

Közigazgatási Képzési Központ fõigazgatója
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9/6/7 E-Közigazgatási Tudásportál ÁROP–2007/1.2.3
A projekt célja, az EU elvárásainak meg fele lõen, az ügyfelek igényeihez igazodó szolgáltatásokat nyújtó
– e-kormányzati know-how-val támogatott – ügy- és nem hivatalorientált portál meg valósítása, a közigazgatási
információkhoz, szolgáltatásokhoz történõ gyorsabb hozzáférés érdekében. Elérendõ eredmény, hogy
egyszerûsödjön az információszerzés, információátadás, az elektronikus szolgáltatások elérése, többféle csatornán
elérhetõ, személyre szabott, biztonságos szolgáltatásokat nyújtó, felhasználóbarát portál tartalmak létrehozása és
a kapcsolódó alkalmazásfejlesztések elvégzése.
kötelezettségvállaló:

– infokommunikációért felelõs kormánybiztos mint a MeH államtitkára
szakmai teljesítésigazoló:

– infokommunikációért felelõs kormánybiztos mint a MeH államtitkára, vagy az infokommunikációért és
e-közigazgatásért felelõs szakállamtitkár

9/6/8 A belsõ piaci szolgáltatásokról  szóló 2006/123/EK irányelv implementálására irányuló projekt elõkészítése,
meg valósíthatósági tanulmányának elkészítése EKOP–2008/2A.1–2008–0002
A kiemelt projekt elõkészítõ projektjének célja, az e-Közigazgatás elterjedését támogató (alap)infrastruktúra
koncepciójának kialakítása, az Intelligens Kikérdezõ Rendszer és Tudástár, valamint az Információmenedzsment és
monitoring funkcióinak meghatározásával. Mindezt az e-közigazgatás szélesebb elterjesztése, az esélyegyenlõség
javítása,  illetve az olcsóbb közigazgatás és a szolgáltató állam kialakításának érdekében.
kötelezettségvállaló:

– infokommunikációért felelõs kormánybiztos mint a MeH államtitkára
szakmai teljesítésigazoló:

– infokommunikációért felelõs kormánybiztos mint a MeH államtitkára, vagy az infokommunikációért és
e-közigazgatásért felelõs szakállamtitkár

9/6/9 Multicsatornás ügyfélkiszolgálási rendszer, Contact Center (CC) integrációs és harmonizációs program
elõkészítése, meg valósíthatósági tanulmányának elkészítése EKOP–2008/2.A.1–2008–0003
A kiemelt projekt elõkészítõ projektjének célja, az e-Közigazgatás elterjedését támogató (alap)infrastruktúra
koncepciójának kialakítása; a Multicsatornás Contact Center; az Elektronikus ügyfélszolgálat; és az ún. Mintairoda,
 illetve Helyi Ügyfél Pontok funkcióinak meghatározásával. Mindezt az e-közigazgatás szélesebb elterjesztése,
az esélyegyenlõség javítása,  illetve az olcsóbb közigazgatás és a szolgáltató állam kialakításának érdekében.
kötelezettségvállaló:

– infokommunikációért felelõs kormánybiztos mint a MeH államtitkára
szakmai teljesítésigazoló:

– infokommunikációért felelõs kormánybiztos mint a MeH államtitkára, vagy az infokommunikációért és
e-közigazgatásért felelõs szakállamtitkár

9/6/11 Elektronikus fizetés meg valósítása EKOP–2.1.1–07–2008–0001
A kiemelt projekt MeH-es alprojektjének célja, hogy az Elektronikus Közigazgatási Ügyintézés Központi Rendszereit
felkészítse és összekapcsolja a létrehozandó Központi elektronikus fizetési szolgáltatást és a kapcsolódó elszámolást
biztosító rendszerrel, valamint továbbíthatóak legyenek a csatlakozott intézményhez köthetõ adatok a Központi
gazdálkodási rendszer számára.
kötelezettségvállaló:

– infokommunikációért felelõs kormánybiztos mint a MeH államtitkára
szakmai teljesítésigazoló:

– infokommunikációért felelõs kormánybiztos mint a MeH államtitkára, vagy az infokommunikációért és
e-közigazgatásért felelõs szakállamtitkár

9/6/12 Belsõ piaci szolgáltatásokról  szóló 2006/123/EK irányelv implementálása EKOP–2009/2.1.3
A projekt célja elektronikus egyablakos ügyintézési pont létrehozása, melynek eredményeként a szolgáltatók
hozzáférnek minden õket érintõ eljárás ügyintézéséhez szükséges tájékoztatóhoz és nyomtatványhoz; a vállalkozások
számára is elérhetõvé válnak az elektronikus ügyintézési szolgáltatások (eseti eljárások esetében is); lehetõvé válik
az elektronikus meghatalmazások kiállítása és használata; az Európai Közösség tagállamaiban letelepedett
szolgáltatók számára lehetõvé válik az ügyfélkapu távolról, elektronikus úton történõ igénylése; az ügyfelek
szabványos formában kérhetnek és kaphatnak tájékoztatást a folyamatban lévõ eljárásaikról; továbbá több nyelven is
elérhetõvé válnak az elektronikus ügyintézési szolgáltatások és a kitölthetõ nyomtatványok alkalmazása.
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A fejlesztések és a felkészítések eredményeként a hatóságok beruházás nélkül eleget tudnak tenni a vonatkozó
jogszabályi kötelezettségeiknek.
kötelezettségvállaló:

– infokommunikációért felelõs kormánybiztos mint a MeH államtitkára
szakmai teljesítésigazoló:

– infokommunikációért felelõs kormánybiztos mint a MeH államtitkára, vagy az infokommunikációért és
e-közigazgatásért felelõs szakállamtitkár

f) 9. cím, 7. alcím: Fejezeti tartalék
9/7/1 Fejezeti általános tartalék
Az elõirányzat a fejezeti gazdálkodás szakmai célú költségvetési pénzeszköze, ami az elõre nem tervezhetõ,
a fejezetnél és intézményeinél év közben jelentkezõ többletfeladatok, ille tõ leg a kormányzati szempontból fontos
feladatok végrehajtásával kapcsolatos kiadások fedezetéül szolgál.
kötelezettségvállaló:

– a jogi és közigazgatási államtitkár
szakmai teljesítésigazoló:

– a jogi és közigazgatási államtitkár, a rendelet hatálybalépése elõtti kötelezettségvállalások esetében
a KF vezetõje, vagy helyettese

g) 13. cím: K–600-as hírrendszer mûködtetésére
A K–600 távközlési és informatikai rendszer (KTIR) üzemeltetési, fenntartási, átalakítási, üzemvitel korszerûsítési
feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi fedezet egy részét biztosítja az elõirányzat, 1995 óta a mindenkor
hatályos, vonatkozó kormányhatározatban megfogalmazott követelményeknek, minõsített idõszaki kormányzati
vezetési feladatoknak meg fele lõen.
Az elõirányzat felhasználása során:

a) Az üzemeltetési-fenntartási tevékenységeknél a kifizetés a szerzõdésben meghatározott (havi,
negyedéves, féléves) rendszerességgel történhet.

b) A fejlesztés(ek) eredményeként keletkezõ vagyonelemek felhasználásáról és elhelyezésérõl
a kötelezettségvállaló dönt, valamint köteles az elõ írásoknak meg fele lõen kezdeményezni azok
nyilvántartásba vételét.

c) Az elõirányzat terhére egyedi, vagy pályázati úton támogatás nem nyújtható.
d) A szakmai teljesítés igazolás és utalványrendelet elkészítését köve tõen történik a kifizetések

kezdeményezése a Magyar Államkincstárnál.
e) Az elõirányzat felhasználásával kapcsolatosan szükséges eljárások és információszolgáltatás alkalmával

figyelemmel kell lenni az esetlegesen fennálló titokvédelmi szabályokra.
f) A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl  szóló 2009. évi CXXX. törvény 31.  § (7) bekezdése alapján,

feladatmegosztás esetén átcsoportosítás hajható végre.
kötelezettségvállaló:

– infokommunikációért felelõs kormánybiztos mint a MeH államtitkára
szakmai teljesítésigazoló:

– infokommunikációért felelõs kormánybiztos mint a MeH államtitkára, vagy az infokommunikációért és
e-közigazgatásért felelõs szakállamtitkár

h) 14. cím: Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása
E jogcímrõl általános mûködési és feladatarányos támogatásra jogosultak a területi és települési kisebbségi
önkormányzatok. A támogatás a kisebbségi önkormányzatok mûködését és a kisebbségi közügyeknek ezen
önkormányzatok által történõ ellátását szolgálja. A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és
elszámolásának részletes szabályait a kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésbõl nyújtott
feladatarányos támogatások feltételrendszerérõl és elszámolásának rendjérõl  szóló 375/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
szabályozza.
kötelezettségvállaló:

– kisebbségpolitikáért felelõs miniszter
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2010. (III. 26.) FVM rendelete
az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában meg valósuló támogatások igénybevételének
általános szabályairól  szóló 25/2009. (III. 17.) FVM rendelet, valamint az Európai Halászati Alapból
a 2. támogatási tengely szerint nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl  szóló 
26/2009. (III. 17.) FVM rendelet módosításáról

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

1.  § Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában meg valósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól
 szóló a 25/2009. (III. 17.) FVM rendelet (a továb biak ban: Vhr.) 4.  §-a a következõ 23–32. pontokkal egészül ki:
(E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában:)
„23. lánctalpas kotrógép: speciális, legalább 700 mm szélességû lánctalppal rendelkezõ, 9–21 m hosszú gémkinyúlású, 
20–30 t súlyhatár közötti hidraulikus forgó kotró tókarbantartó mocsárjáró gép, amelynek talajnyomása lehetõvé teszi
a mély, iszapos talajon történõ munkavégzést;
24. tervdokumentáció: mérnök- vagy építészkamarai névjegyzékben szereplõ, az adott tervezési területre
jogosítvánnyal bíró tervezõ által ellenjegyzett dokumentum, amely az alkalmazott létesítési és üzemelési technológiát 
bemutató tervlapokból és mûszaki leírásból áll, valamint a tervezõi költségvetésben foglalt mennyiségek
egyértelmûen és pontosan, ellentmondásmentesen és teljeskörûen kiszámíthatók,  illetve ellenõrizhetõk belõle;
25. tervezõi költségvetés: olyan, a tervdokumentációval  való megfelelõséget a felelõs tervezõ ellenjegyzésével igazolt
árazatlan költségvetés, amely tartalmazza a beruházás meg valósításához szükséges összes munkanemet,
normagyûjtemény szerint tételenkénti bontásban;
26. kivitelezõi árajánlat: árazatlan tervezõi költségvetésre alapozott dokumentum, amelynek minden tétele
tartalmazza a munkanem mennyiségét, az egységnyi és összesített anyagköltséget; és díjat; normaidõt; és ajánlattevõ
vállalkozónként a rezsióradíjat; valamint indoklást amennyiben a kivitelezõi árajánlat eltér a tervezõi költségvetés
tételeitõl és mennyiségeitõl;
27. építmény: építési tevékenységgel létrehozott,  illetve késztermékként az építési helyszínre szállított,
– rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül – minden olyan
helyhez kötött mûszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj,  illetve azok feletti légtér
megváltoztatásával, beépítésével jön létre;
28. felelõs mûszaki vezetõ: a az építõipari kivitelezési tevékenységrõl  szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13.  §-ának
meghatározása szerint;
29. mûszaki ellenõr: a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16.  §-ának meghatározása szerint;
30. építési napló: a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 24.  §-ának meghatározása szerint;
31. felmérési napló: a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 28.  §-ának meghatározása szerint;
32. halgazdálkodási beruházás: az adózás rendjérõl  szóló tör vénynek meg fele lõen bejelentett, a gazdasági
tevékenységek statisztikai osztályozása szakágazati rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet,
valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK rendeletek módosításáról  szóló, 2006. december
20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott 0312 (Édesvízi halászat), 0322 (Édesvízi
halgazdálkodás), 1020 (Halfeldolgozás, -tartósítás) szakágazati tevékenységekhez kapcsolódó beruházások, valamint
a 1085 (Készétel gyártása) szakágazati tevékenységeken belül a fagyasztott halétel gyártásához, a 1089 (M.n.s. egyéb
élelmiszer gyártása) szakágazati tevékenységek közül a hal levét és kivonatát tartalmazó készítmények gyártásához
kapcsolódó beruházás.”

2.  § (1) A Vhr. 8.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az ügyfél a támogatási kérelem kitöltése során nyilatkozik arról, hogy megfelel az államháztartásról  szóló
tör vény ben szabályozott rendezett munkaügyi kapcsolatoknak.”

(2) A Vhr. 8.  §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
(10) Az ügyfél a támogatási kérelem kitöltése során nyilatkozik arról, hogy vállalásának meg valósításához szükséges
önerõvel rendelkezik.”
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3.  § A Vhr. 10.  § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek, valamint a § a következõ (5) bekezdéssel
egészül ki:
„(3) A mûveletet a támogatási kérelem benyújtása elõtt az ügyfél saját felelõsségére megkezdheti, azonban nem
fejezheti be támogatási határozat közlését megelõzõen. A halgazdálkodási beruházási támogatások esetében
a mûvelet saját felelõsségére a támogatási kérelem benyújtásának tárgyévében megkezdhetõ, kivéve a 2010-ben
benyújtott kérelmeket, melyek esetében a 2009. július 31-e után megkezdett beruházások támogathatók, de ebben
az esetben sem fejezhetõ be a támogatási határozat közlését megelõzõen.
(4) A halgazdálkodási beruházás (3) bekezdésben meghatározott idõpontnál korábbi megkezdése megkezdett
beruházásnak minõsül.
(5) A mûvelet elszámolásához benyújtott bizonylatok nem lehetnek korábbiak a támogatási kérelem benyújtását
megelõzõ év január 1-jénél, a halgazdálkodási beruházások esetében a támogatási kérelem benyújtásának tárgyévét
megelõzõ dátumánál, kivéve a 2010-ben benyújtott kérelmeket, melyek esetében a 2009. július 31-e elõtti bizonylatok 
nem számolhatók el. A támogatási határozat közlését megelõzõ keltezésû bizonylatokkal az elsõ kifizetési kérelemben
el kell számolni.”

4.  § (1) A Vhr. 13.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A (3) bekezdésben foglalt kiadásokat a mûvelet megkezdése utáni gazdasági eseményrõl kiállított bizonylatok
igazolják. Ez a korlátozás nem vonatkozik a támogatási kérelem során közvetlenül felmerült egyéb kiadásokra,
amelyek esetében a támogatási kérelmek beadási idõszakának elsõ napját megelõzõ 12 hónapon belül kiállított
bizonylat kerülhet elszámolásra.”

(2) A Vhr. 13.  § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) A TS intézkedés esetét kivéve, csak a készpénzzel vagy banki átutalással kiegyenlített kiadások fogadhatók el
a támogatás alapjaként.”

5.  § A Vhr. 15.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha a támogatási kérelem a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály szerinti célkitûzések közül
legalább egyet nem  valósít meg az MVH a kérelmet elutasítja.”

6.  § A Vhr. 20.  § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A beruházási támogatásokra az alábbi feltételeknek is teljesülniük kell:)
„b) a támogatott beruházást a támogatási határozat közlésétõl számítva legalább 5 évig rendeltetésének
meg fele lõen, a vonatkozó engedélyek és elõ írások betartásával kell használni, üzemeltetni (a továb biak ban:
üzemeltetési kötelezettség);”

7.  § (1) A Vhr. 24.  § (1) bekezdés c)–e) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek, valamint a bekezdés a következõ
f) ponttal egészül ki
(A beruházási támogatási kérelemhez mellékelni kell)
„c) tervdokumentációt, tervezõi költségvetést;
d) jogerõs építési vagy jogerõs vízjogi létesítési vagy jogerõs közlekedés hatósági engedélyt, amennyiben nem
engedélyköteles a beruházás az ille té kes hatóság erre vonatkozó nyilatkozatát;
e) minden elszámolni kívánt kiadáshoz legalább két – egy elfogadott és egy vagy több el nem fogadott – árajánlatot;
f) kettõs könyvvitelt vezetõ vállalkozások esetében az utolsó két lezárt üzleti évre vonatkozó éves beszámolót, kettõs
könyvvitelt nem vezetõk esetében az utolsó két év adóbevallását; egy lezárt üzleti évvel rendelkezõk esetében a lezárt
évre vonatkozó éves beszámolót vagy adóbevallást;
g) építményenként csatolni kell az MVH által rendszeresített formanyomtatványon az elszámolni kívánt építmények
vonatkozó adatait;
h) az elfogadott és el nem fogadott árajánlatok kivitelezõi költségvetéseit.”

(2) A Vhr. 24.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, valamint a § a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdés c)–d) pontjában feltüntetett dokumentumokra vonatkozóan hiánypótlásnak nincs helye.
(4) Amennyiben a támogatási kérelemben a drágább árajánlatot szerepelteti elszámolható költségként, úgy azt
köteles megindokolni. Az árajánlatok nem származhatnak az ügyfél saját vagy kapcsolt vállalkozásától vagy olyan
vállalkozástól, amelyben az ügyfél tulajdoni hányaddal rendelkezik, vagy olyan vállalkozástól, amelyben valamely
természetes vagy jogi személy úgy rendelkezik tulajdoni hányaddal, hogy közben a támogatási kérelmet benyújtó
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társaságban is, ugyanez a feltétel vonatkozik a kivitelezõkre és a beszállítókra. Az építmények elszámolható költségeit
az elfogadott kivitelezõi árajánlat alapján kell meghatározni.”

8.  § A Vhr. 25.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„25.  § Építéssel járó tevékenységek esetén az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerõs használatbavételi
engedélyt, vízi létesítmények esetében a jogerõs vízjogi üzemeltetési engedélyt, közlekedési hatósági engedéllyel
rendelkezõ utak esetében a jogerõs forgalomba helyezési engedélyt.”

9.  § A Vhr. 27.  § (6) és (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek, valamint a § a következõ (8) bekezdéssel
egészül ki:
„(6) Az eredeti mûszaki tartalom nem változhat a támogatási kérelemben benyújtott tervdokumentációhoz képest,
kivétel, ha tervdokumentáció kiviteli tervekké történõ feldolgozása során vagy a kivitelezés során gazdaságosabb,
korszerûbb megoldások alakíthatók ki. A módosítás nem érintheti a támogatott célterületet, növelheti a támogatás
összegét, nem jelenthet visszalépést technológia és termelékenység tekintetében a támogatási kérelem
mellékleteként dokumentált tervhez képest. A módosításra az ügyfélnek kifizetési kérelem benyújtásakor van
lehetõsége.
(7) A (6) bekezdés szerinti módosító kérelemhez ügyfélnek mellékelnie kell a módosított tervdokumentációt,
a módosított kivitelezõi költségvetést, a tervezõi indoklást a módosítás szükségességérõl, a tervezõi nyilatkozatot,
hogy a módosítás az eredeti technológia színvonalát, és az eredeti termelékenységet megtartja, továbbá a hatóság
építési vagy vízjogi engedélyét, amennyiben az engedélyköteles.
(8) Építési beruházás esetén az elszámolni kívánt bizonylathoz a benyújtott és elfogadott kivitelezõi költségvetés
szerinti bontású számlarészletezõt a kifizetési kérelemhez csatolni kell.”

10. § (1) A Vhr. 28.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az építési beruházás meg valósításához közvetlenül kapcsolódóan az alábbi egyéb kiadások után vehetõ igénybe
támogatás:
a) a támogatási kérelemben szereplõ építési beruházások tervezõi költségei;
b) az engedélyezési eljárás díja;
c) a szabadalmi jogok és licencek ellenértéke;
d) pályázati tanácsadás díja;
e) a mûszaki ellenõr díja;
f) környezeti hatástanulmány díja, amennyiben azt a hatóság kötelezõen elõírta;
g) közmû-hozzájárulási,  illetve közmûfejlesztési díjak;
h) a kötelezõ arculati elemek költségei;
i) a régészeti felmérés vagy szakértõi vélemény költségei.”

(2) A Vhr. 28.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti összeg nem lehet több, mint a mûvelet (1) bekezdés szerinti kiadások nélkül számított és
jóváhagyott kiadások 6%-a, amennyiben a támogatási kérelem építési kiadásokat is tartalmaz,  illetve 3%-a,
amennyiben a támogatási kérelem építési kiadásokat nem tartalmaz.”

(3) A Vhr. 28.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az (1) bekezdés b), c) és h) pontja esetében nem kell csatolni a 24.  § (1) bekezdés e) pontja szerinti árajánlatokat.”

11.  § A Vhr. 29.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„29.  § (1) Amennyiben az ügyfél az adott tevékenység vonatkozásában közbeszerzésre kötelezett
– a közbeszerzésekrõl  szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továb biak ban: Kbt.) alapján –, vagy a Kbt.-t önként alkalmazza,
az eljárást megindító felhívás,  illetve hirdetmény „az aktába rendelt hivatkozási szám” rovatában hivatkozási számként
fel kell tüntetni az ügyfél Tv. szerinti regisztrációs számát. Az ügyfél köteles továbbá:
a) az eljárást megindító,  illetve módosító felhívást,  illetve hirdetményt az annak megküldését,  illetve megjelenését
bizonyító dokumentumokkal,
b) az eredményrõl  szóló tájékoztató(ka)t,  illetve – ha a Kbt. az eljárásra nem írja elõ az eredményrõl  szóló tájékoztató
közzétételét – az írásbeli összegezést az annak megküldését bizonyító dokumentumokkal,
c) a szerzõdésmódosításról  szóló hirdetményt,
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d) a szerzõdés teljesítésérõl  szóló hirdetményt, annak megjelenését – eljárást indító hirdetmény közvetlen
megküldése esetében a megküldést – követõ 3 munkanapon belül az MVH részére benyújtani.
(2) Az ügyfél köteles továbbá benyújtani MVH által rendszeresített formanyomtatványon a közbeszerzéssel érintett
tételek részletezését, és a Kbt. hatálya alá tartozó esetekben nyilatkozni arról, hogy a közbeszerzési eljárást lefolytatta.
(3) Ha a közbeszerzési eljárás megindítását az ügyfél igazolta, a mûvelet meg valósításának határideje gépbeszerzés
esetén 6 hónappal, építési beruházás esetén 12 hónappal meghosszabbodik. 
(4) Ha az ügyfél ellen a Közbeszerzési Döntõbizottság EHA támogatással összefüggõ jogorvoslati eljárást indít,
az ügyfél köteles ezt a körülményt az MVH-nak bejelenteni. A bejelentést a Kbt. 330.  § (1) bekezdésében
meghatározott értesítés közlését követõ munkanapon az MVH által rendszeresített nyomtatványon kell megtenni.
(5) A (4) bekezdés alapján az MVH a kérelem elbírálását felfüggeszti. Az MVH a kérelem elbírálását a Közbeszerzési
Döntõbizottság érdemi határozatának vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményezõ végzésének a Kbt. 343.  §
(1) bekezdésében elõírt közlését köve tõen folytatja.”

12.  § A Vhr. 31.  §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Amennyiben az ügyfél a támogatási határozat közlésétõl számított 9 hónapon belül nem nyújt be kifizetési
kérelmet, úgy a támogatási jogosultsága hatályát veszti.”

13.  § A Vhr. a következõ 34.  §-sal egészül ki:
„34.  § (1) E rendeletnek – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – az Európai Halászati Alap
társfinanszírozásában meg valósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól  szóló 25/2009. (III. 17.) FVM
rendelet, valamint az Európai Halászati Alapból a 2. támogatási tengely szerint nyújtandó támogatások részletes
feltételeirõl  szóló 26/2009. (III. 17.) FVM rendelet módosításáról  szóló 27/2010. (III. 26.) FVM rendelettel
(a továb biak ban: 1. módosító rendelet) módosított rendelkezéseit az 1. módosító rendelet hatályba lépését köve tõen
benyújtott támogatási kérelmek alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.
(2) E rendeletnek az 1. módosító rendelet 5.  §-ával módosított 15.  § (4) bekezdését a 2009. június 1-jétõl benyújtott
támogatási kérelmek alapján indult eljárásokban is alkalmazni kell.
(3) E rendeletnek az 1. módosító rendelet 14.  §-ával hatályon kívül helyezett 21.  §-át a 2009. június 1-jétõl benyújtott
támogatási kérelmek alapján indult eljárásokban nem kell alkalmazni.”

14.  § Hatályát veszti a Vhr. 8.  § (3) és (4) bekezdése, 21.  §-a, 24.  § (1) bekezdés a) pontja, 27.  § (3) és (4) bekezdése, 28.  §
(4) bekezdése, 31.  § (4) és (6) bekezdése, melléklete.

15.  § Az Európai Halászati Alapból a 2. támogatási tengely szerint nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl  szóló
26/2009. (III. 17.) FVM rendelet (a továb biak ban: 2ttr.) 1.  § (3) bekezdés 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„1. telephely: az a haltermelési,  illetve halfeldolgozói egység, a haltermeléshez,  illetve a halfeldolgozáshoz tartozó
telepi infrastruktúrával együtt, amely önálló tartási vagy vágási hely azonosítóval vagy az ille té kes hatóság által
kiállított érvényes mûködési engedéllyel rendelkezik. Belvízi (természetesvízi) halászat esetében az ügyfél azon
telephelye, amelyhez a halászati tevékenység köthetõ;”

(2) A 2ttr. 1.  § (3) bekezdés 7–9. pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában:)
„7. halászati tevékenység: a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó
EK rendeletek módosításáról  szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben
(a továb biak ban: 1893/2006/EK rendelet) meghatározott 0312 (Édesvízi halászat) szakágazatba tartozó tevékenység;
8. haltermelési tevékenység: az 1893/2006/EK rendeletben meghatározott 0322 (Édesvízi halgazdálkodás)
szakágazatba tartozó tevékenység;
9. halfeldolgozói tevékenység: az 1893/2006/EK rendeletben meghatározott 1020 (Halfeldolgozás, -tartósítás)
szakágazatba tartozó tevékenység, valamint a 1085 (Készétel gyártása) szakágazatba tartozó tevékenységek közül
a fagyasztott halétel gyártása, a 1089 (M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása) szakágazatba tartozó tevékenységek közül
a hal levét és kivonatát tartalmazó készítmények gyártása.”
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(3) A 2ttr. 1.  § (3) bekezdés 12. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„12. bázisadat: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ elsõ lezárt üzleti év gazdálkodási adatai;”

(4) A 2ttr. 1.  § (3) bekezdése a következõ 16. és 17. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„16. halastó: az a vízfeltöltést és lecsapolást biztosító, mûtárgyakkal (zsilipekkel) ellátott mesterséges vízterület,
amelyet haltenyésztésre használnak, ideértve a teleltetõ és ivadéknevelõ tavakat, valamint a táp- és lecsapoló
csatornákat;
17. halászati árbevétel: a halászati, a haltermelési és a halfeldolgozási tevékenységbõl származó nettó árbevétel.
Családi gazdálkodók esetében a családi gazdaságot vezetõ, valamint a családi gazdaság tagjainak összes halászati
árbevétele.”

16.  § A 2ttr. 2.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.  § (1) A támogatás forrása a HOP 2. prioritási tengely intézkedéseihez rendelt keretösszeg.
(2) Egy kérelem benyújtásával igénybe vehetõ támogatás legmagasabb összege 200 millió forint, nem konvergencia
területek esetében 20 millió forint. A belvízi (természetes vízi) halászat címû intézkedés esetében konvergencia
területen 40 millió forint, nem konvergencia területen nem vehetõ igénybe támogatás.
(3) A konvergencia területeken az igénybe vehetõ támogatás több éve mûködõ vállalkozások esetében a kérelem
benyújtását megelõzõ két utolsó lezárt üzleti év halászati árbevétel átlagának háromszorosa, egy lezárt üzleti évvel
rendelkezõ vállalkozások esetében a lezárt év halászati árbevételének háromszorosa, vagy induló vállalkozások
esetében a támogatott beruházás aktiválását követõ elsõ két üzleti év tervezett halászati árbevétel átlagának
háromszorosa. A támogatott beruházás aktiválását követõ elsõ két üzleti év tervezett halászati árbevétel átlagának
háromszorosának megfelelõ igényelhetõ támogatás a mûködõ vállalkozások esetében is választható. A támogatás
mértéke minden esetben legfeljebb 200 millió forint. Kettõs könyvvitelt nem vezetõk esetében a nettó árbevétel alatt
az adóalapba beszámító bevétel értendõ.
(4) E rendelet alapján igényelhetõ támogatás mértéke:
a) az elszámolható kiadások legfeljebb 60%-a, amennyiben a beruházással érintett telephely konvergencia területhez 
tartozik;
b) az elszámolható kiadások legfeljebb 40%-a, amennyiben a beruházással érintett telephely nem konvergencia
területhez tartozik.
(5) Egy kérelem azonos intézkedésen belül több alintézkedésre is irányulhat.”

17.  § A 2ttr. 3.  § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) Támogatási kérelmet július 1-jétõl augusztus 31-ig lehet benyújtani.
(4) Egy ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási idõszakban egy intézkedésre egy támogatási kérelmet nyújthat be,
azonban egy támogatási kérelemben több telephelyre is igényelhet támogatást. Egy támogatási kérelem kizárólag
vagy konvergencia, vagy nem konvergencia területre vonatkozhat.”

18.  § A 2ttr. 5.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § Kifizetési kérelmeket 2010-tõl kezdõdõen évente:
a) március 1. és március 31. között;
b) június 1. és június 30. között;
c) szeptember 1. és szeptember 30. között, valamint
d) november 1. és november 30. között lehet benyújtani.”

19.  § A 2ttr. 6.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az ügyfél köteles az induló adatszolgáltatást a támogatási határozat közlését követõ évben, azt köve tõen
az általános gazdálkodási bázisadat szolgáltatást a kötelezõ üzemeltetés ideje alatt évente a 4. számú melléklet szerinti 
adattartalmú formanyomtatványon február 1. és március 1. között elektronikus úton az Ügyfélkapun keresztül
teljesíteni.”
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20.  § (1) A 2ttr. 7.  § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(Ha az ügyfél a kötelezõ üzemeltetési idõszak alatt megszegi)
„a) az akvakultúra termelõ beruházásaihoz nyújtandó támogatások esetében a 10.  § (3) és (5) bekezdésében,
b) halfeldolgozás esetében a 14.  § (2) és (7) bekezdésben,”

(2) A 2ttr 7.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép,
„(3) Ha az ügyfél halászati árbevételének a benyújtást követõ négy éven belül realizált növekménye a vállaltakhoz
képest 75% alatt van, akkor köteles az ezt meghaladó csökkenésen túl százalékpontonként a kifizetett támogatási
összeg 2%-át a jogosulatlanul igénybevett támogatás szabályai szerint visszafizetni.”

21.  § (1) A 2ttr. 10.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Támogatásra jogosult az az õstermelõ, Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogi személyiség 
nélküli, valamint jogi személyiséggel rendelkezõ gazdasági társaság, szövetkezet, aki,  illetve amely a kis-, és
középvállalkozásokról , fejlõdésük támogatásáról  szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továb biak ban: KKV) értelmében
mikro-, kis- és középvállalkozásnak minõsül, továbbá az a gazdasági társaság, amely nem tartozik a KKV hatálya alá, de
750 alkalmazottnál kevesebbet foglalkoztat, vagy 200 millió euró árbevételnél kevesebbel rendelkezik
(a továb biak ban: akvakultúrás ügyfél) és haltermelési tevékenységet folytat, vagy az igényelt támogatásnak
köszönhetõen fogja folytatni, eleget tesz a Tv. szerinti ügyfél-nyilvántartási rendszerbe bejelentkezésen túl a tartási
helyek, a tenyészetek és az ezzel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszerrõl  szóló FVM rendelet
szerinti Tenyészet Információs Rendszerbe (TIR) bejelentési kötelezettségének.”

(2) A 2ttr. 10.  § (7) és (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(7) Induló vállalkozások esetén a haltermelõ telep irányítójának megfelelõ szakmai képesítéssel (szakirányú felsõfokú
végzettség, vagy a 31 6272 01 Halász, vagy a 31 624 01 0000 00 00 Halász, haltenyésztõ OKJ szerinti szakképesítés, vagy 
az Országos Képzési jegyzékrõl  szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet hatályba lépését megelõzõen megszerzett, a fenti
szakképesítésekkel egyenértékû szakképesítés), és/vagy 5 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie.
(8) Erõgépek legfeljebb 125 kW teljesítményig, talajmûvelõ eszközök közül a tárcsák és boronák támogathatók,
legfeljebb 80 kW vonóerõ igényig.”

(3) A 2ttr. 10.  § (9) bekezdésében az „ügyfél” szövegrész helyébe „akvakultúrás ügyfél” szöveg lép.
(4) A 2ttr. 10.  §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Kizárólag a legalább 200 hektár összes üzemelõ halastó területtel rendelkezõ ügyfelek a HOP 2007–2013-as
idõszakában egy alkalommal támogatást igényelhetnek egy darab lánctalpas hidraulikus forgó kotró tókarbantartó
gép beszerzéséhez.”

22.  § A 2ttr. 11.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11.  § E rendelet alapján az „akvakultúra termelõ beruházásaihoz nyújtandó támogatások” címû intézkedéseken belül,
az alábbi tevékenységek meg valósítására vehetõ igénybe támogatás, a meghatározott igényelhetõ támogatások
mellett:
a) új haltermelõ telephely létrehozása, a hozzá tartozó termelési és telepi infrastruktúrával együtt legfeljebb
200 millió forint támogatási igényig,
b) termelõi infrastruktúra értéknövelõ felújítása, bõvítése, korszerûsítése, fejlesztése, legfeljebb 120 millió forint
támogatási igényig,
c) halszállító gépjármû a 10.  § (6) bekezdése alapján,
d) környezetterhelést csökkentõ beruházások legfeljebb 50 millió forint támogatási igényig,
e) telephelyen történõ közvetlen értékesítés kialakítása, bõvítése korszerûsítése, felújítása, fejlesztése, kivéve
a horgásztatással  való értékesítés infrastruktúráját, legfeljebb 20 millió forint támogatás igényig,
f) halkeltetõk építése legfeljebb 50 millió forint támogatás igényig,
g) halkeltetõk felújítása, korszerûsítése, bõvítése, fejlesztése legfeljebb 30 millió forint támogatási igényig,
h) közvetlenül a munkakörülmények javítását szolgáló beruházások, legfeljebb 20 millió forint támogatás igényig,
i) gép-és eszközbeszerzés legfeljebb 50 millió forint támogatás igényig,
j) telepi infrastruktúra értéknövelõ felújítása, bõvítése, korszerûsítése, fejlesztése, legfeljebb 30 millió forint
támogatási igényig,
k) szervesanyagban gazdag üledék csökkentõ biológiai beavatkozásokhoz hektáronként legfeljebb 360 ezer forint,
de összesen legfeljebb 20 millió forint támogatási igényig.”
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23.  § (1) A 2ttr. 14.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Támogatásra jogosult az a Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogi személyiség nélküli,
valamint jogi személyiséggel rendelkezõ gazdasági társaság, szövetkezet, aki, vagy amely a KKV értelmében mikro-,
kis- és középvállalkozásnak minõsül, továbbá az a gazdasági társaság, amely nem tartozik a KKV hatálya alá, de
750 alkalmazottnál kevesebbet foglalkoztat, vagy 200 millió euró árbevételnél kevesebbel rendelkezik és
halfeldolgozási tevékenységet folytat, vagy az igényelt támogatásnak köszönhetõen fogja folytatni, eleget tesz a Tv.
szerinti ügyfél-nyilvántartási rendszerbe bejelentkezésen túl a tartási helyek, a tenyészetek és az ezzel kapcsolatos
egyes adatok országos nyilvántartási rendszerrõl  szóló FVM rendelet szerinti Tenyészet Információs Rendszerbe (TIR)
bejelentési kötelezettségének.”

(2) A 2ttr. 14.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Halszállító gépjármû támogatására kérelmet benyújtani csak halfeldolgozói kapacitást, vagy korszerûsítést érintõ
beruházással együtt lehetséges; a támogatott gépjármû nettó bekerülési értéke nem lehet több mint a halfeldolgozói
kapacitást érintõ beruházás nettó értékének 50%-a. A támogatandó gépjármû kötelezõ felszerelései, valamint
az opcionálisan választható biztonsági felszerelések, berendezések támogathatóak, a kényelmi felszerelések,
berendezések közül csak a klímaberendezés támogatható.”

24.  § A 2ttr. 17.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) E rendelet alapján a természetesvízi halászati felszerelések beszerzésére és korszerûsítésére vehetõ igénybe
támogatás.”

25.  § A 2ttr. 18.  § (1) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Támogatásra jogosult az a Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogi személyiség nélküli,
valamint jogi személyiséggel rendelkezõ gazdasági társaság, szövetkezet, aki, vagy amely magyarországi halászati
vízterületen a halászati jog tulajdonosa, vagy haszonbérlõje és azon a halászati tevékenységet kereskedelmi célból
folytatja.”

26.  § A 2ttr. a következõ 22.  §-sal egészül ki:
„22.  § (1) E rendeletnek az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában meg valósuló támogatások igénybevételének
általános szabályairól  szóló 25/2009. (III. 17.) FVM rendelet, valamint az Európai Halászati Alapból a 2. támogatási
tengely szerint nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl  szóló 26/2009. (III. 17.) FVM rendelet módosításáról  szóló
27/2010. (III. 26.) FVM rendelettel (a továb biak ban: 1. módosító rendelet) módosított rendelkezéseit az 1. módosító
rendelet hatályba lépését köve tõen benyújtott támogatási kérelmek alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.”

27.  § (1) A 2ttr. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2ttr. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A 2ttr. 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2ttr. 4. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

28.  § A 2ttr.1.  § (2) bekezdésében a „26/2009 (III. 17.) FVM rendelet” szövegrész helyébe a „25/2009 (III. 17.) FVM rendelet”
szöveg lép.

29.  § Hatályát veszti a 2ttr. 1.  § (3) bekezdés 10. pontja, 6.  § (4) és (5), valamint (7) bekezdése, 7.  § (5) bekezdése, 10.  §
(4) bekezdése.

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

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 27/2010. (III. 26.) FVM rendelethez
„1. számú melléklet a 26/2009. (III. 17.) FVM rendelethez

A támogatási kérelem mellékleteként benyújtandó dokumentumok listája
1. Az akvakultúra termelõ beruházásaihoz nyújtandó támogatások
1.1. Általános dokumentumok:
1.1.1. kettõs könyvvitelt vezetõ vállalkozások esetében az utolsó két lezárt üzleti évre vonatkozó éves beszámolót, kettõs

könyvvitelt nem vezetõk esetében az utolsó két év adóbevallását. Egy lezárt üzleti évvel rendelkezõk esetében a lezárt
évre vonatkozó éves beszámolót/ adóbevallás

1.1.2. induló vállalkozások esetében szakmai végzettséget igazoló bizonyítvány hiteles másolata, vagy legalább 5 éves
szakmai tapasztalatról  szóló igazolás.

1.2. Építési,  illetve vízjogi engedélyköteles beruházások esetén:
1.2.1. az ille té kes hatóság által kiállított jogerõs építési engedély;
1.2.2. az ille té kes hatóság által kiállított jogerõs vízjogi engedély
1.2.3. amennyiben nem építési-, vagy vízjogi létesítési engedélyköteles a beruházás, az ille té kes hatóság erre vonatkozó

nyilatkozata;
1.2.4. az ille té kes hatóság által záradékolt teljes tervdokumentáció;
1.2.5. tervezõi költségvetés;
1.2.6. nem saját tulajdonú ingatlan esetén legalább a kötelezõ üzemeltetési idõ végéig hatályos bérleti, vagy üzemeltetési

szerzõdés;
1.2.7. nem saját tulajdonú ingatlan esetén a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata a beruházáshoz;
1.2.8. felújítást tartalmazó építési beruházások esetén a beruházás tárgyát képzõ létesítmény érvényes vízjogi üzemeltetési

engedélye;
1.2.9. szervesanyagban gazdag üledék csökkentõ biológiai beavatkozásokhoz igénybevett támogatás esetében a kifizetési

kérelemhez mellékelni kell a beavatkozás hatékonyságát igazoló mérési eredményekrõl  szóló jelentést.
1.3. Értékelést befolyásoló dokumentumok:
1.3.1. igazolás ágazati szervezeti tagságról;
1.3.2. piaci tanulmány a termelésbe bevezetni kívánt új halfajról, mely alapján megállapítható, hogy az új halfaj értékesítése

kedvezõ feltételekkel rendelkezik
1.4. Egyéb dokumentumok: árajánlatok.
1.4.1. árajánlatok
1.4.2. TIR igazolás másolata
2. A halfeldolgozáshoz és értékesítéshez nyújtandó támogatások
2.1. Általános dokumentumok:
2.1.1. két lezárt üzleti évre vonatkozó pénzügyi mérleg, vagy adóbevallás;
2.1.2. a beruházással érintett, a kérelem benyújtását megelõzõ 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másolatok;
2.1.3. nem saját tulajdonú ingatlan esetén legalább a kötelezõ üzemeltetési idõ végéig érvényes bérleti, vagy üzemeltetési

szerzõdés másolata;
2.2. Építési beruházások esetén:
2.2.1. az ille té kes hatóság által kiállított jogerõs építési-, vagy vízjogi létesítési engedély;
2.2.2. amennyiben nem építési-, vagy vízjogi létesítési engedélyköteles a beruházás, az ille té kes hatóság erre vonatkozó

nyilatkozata;
2.2.3. az ille té kes hatóság által záradékolt teljes tervdokumentáció;
2.2.4. tervezõi költségvetés;
2.2.5. nem saját tulajdonú ingatlan esetén legalább a kötelezõ üzemeltetési idõ végéig érvényes bérleti, vagy üzemeltetési

szerzõdés;
2.2.6. nem saját tulajdonú ingatlan esetén a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata a beruházáshoz;
2.2.7. felújítást, bõvítést, korszerûsítést tartalmazó építési és/vagy gép-, eszközbeszerzési beruházások esetén a beruházás

tárgyát képzõ létesítmény érvényes mûködési engedélye.
2.3. Értékelést befolyásoló dokumentumok: igazolás ágazati szervezeti tagságról.
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2.4. Egyéb dokumentumok: árajánlatok.
2.4.1. árajánlatok
2.4.2. TIR igazolás másolata
3. A belvízi (természetes vízi) halászat címû intézkedéshez nyújtandó támogatások
3.1. Általános dokumentumok:
3.1.1. kettõs könyvvitelt vezetõ vállalkozások esetében az utolsó két lezárt üzleti évre vonatkozó éves beszámoló, nem

kettõs könyvvitelt vezetõk esetében a két utolsó év adóbevallása
3.1.2. egyéni vállalkozó nyilvántartási számát, amennyiben az ügyfél egyéni vállalkozó;
3.1.3. a kérelem által érintett halászati vízterület pályázóra vonatkozó halászati jogosultságának igazolása.
3.2. Egyéb dokumentumok: árajánlatok.”

2. melléklet a 27/2010. (III. 26.) FVM rendelethez

A 2ttr 2. számú melléklet 2. pontja helyébe a következõ pont lép:
„2. Halászat gépei, eszközei:
a) lánctalpas kotrógép;
b) halszákoló gépek;
c) halszivattyúk;
d) halválogató asztalok, halválogató gépek;
e) halaskosarak.”

3. melléklet a 27/2010. (III. 26.) FVM rendelethez
„3. számú melléklet a 26/2009. (III. 17.) FVM rendelethez

Kiválasztási kritériumok
Akvakultúra 2.1.

Értékelési szempont megnevezése Pontszám

Szakmai szempontok
A mûvelet mûszaki

tartalma
max.: 6

Az alkalmazott mûszaki megoldásoknak köszönhetõen a projekt
eredménye hosszú távon fenntartható, az alkalmazott mûszaki
megoldások újszerûek

6

A halászati ágazatban általános mûszaki megoldásokat alkalmaz 3
Alkalmazott

termelési
technológia

max.: 5

A mûvelet meg valósulásával új termeléstechnológia kerül bevezetésre 5
Termelési struktúra max.: 5

Tógazdasági beruházás meg valósulásával új, az ügyfél korábbi
tevékenysége során nem termelt halfaj kerül termelésbe vonásra

5

Intenzív üzemi haltermelõ beruházás meg valósulásával új, az ügyfél
korábbi tevékenysége során nem termelt halfaj kerül termelésbe vonásra

5

A mûvelet meg valósulásával nem kerül új halfaj termelésbe, azonban
a termelés struktúrája, a termelés vertikálisan szélesedik

3

Komplexitás max.: 6
A mûvelet meg valósulásával a támogatási rendeletben megfogalmazott
célkitûzések közül 1–3  valósul meg

2

A mûvelet meg valósulásával a támogatási rendeletben megfogalmazott
célkitûzések közül 4–5  valósul meg

4

A mûvelet meg valósulásával a támogatási rendeletben megfogalmazott
célkitûzések közül 6–7  valósul meg

6
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Értékelési szempont megnevezése Pontszám

Termelés volumene max.: 3
A mûvelet meg valósulásával az ágazati átlagon felüli, de reálisan
meg valósítható a tervezett termelés

3

A mûvelet meg valósulásával az ágazati átlagos szintet éri el a tervezett
termelés

2

Összesen max.: 25
Horizontális szempontok

Környezetvédelem max.: 10
A mûvelet meg valósulásával közvetlenül csökken a környezetterhelés,
a mûvelet egy része, vagy egésze erre a célra irányul

10

A mûvelet meg valósulásával csak közvetett úton csökken
a környezetterhelés

6

Foglalkoztatás max.: 10
A mûvelet meg valósulásával legalább 3 új munkahely jön létre 10
A mûvelet meg valósulásával 1, vagy két új munkahely jön létre 8
Csak munkahelymegõrzés történik 5

Munkakörülményekre
gyakorolt hatás

max.: 5

A mûvelet meg valósulásával közvetlenül javulnak a munkavégzés
körülményei, feltételei, a mûvelet egy része vagy egésze erre irányul

5

Csak közvetett úton javulnak a munkavégzés körülményei, feltételei 3
Esélyegyenlõség max.: 5

A foglalkoztatottak legalább 50%-a nõ, és/vagy a cég vezetõje nõ 5
A mûvelet meg valósulásával legalább egy új nõi munkahely is létrejön 4
A nõi foglalkoztatottak aránya 20 és 50% között van 3

Összesen max.: 30
Vállalkozás-/cégértékelés

A vállalkozás mérete max.: 8
Az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásakor mikrovállalkozásnak
minõsül

8

Az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásakor kisvállalkozásnak minõsül 4
Értékesítés max.: 3

A megtermelt hal legalább 50%-a feldolgozva kerül értékesítésre 3
A megtermelt hal 30–50%-a feldolgozva kerül értékesítésre 2

Alkalmazott
minõségbiztosítás

max.: 4

Az ügyfél a HACCP-n felül rendelkezik más minõségbiztosítási, és/vagy
nyomonkövetési rendszerrel

4

Az ügyfél csak HACCP minõségbiztosítási rendszerrel rendelkezik 2
Ágazati szervezõdés
(az alábbi két pont

együttes teljesülése
esetén érhetõ el

a maximális pont)

max.: 2

Az ügyfél a kérelem benyújtásakor termelõi szervezet, termelõi csoport,
vagy ágazati érdekképviseleti szervezet tagja

2

Árbevétel arány max: 3
Az összes árbevétel legalább 80%-a a haltermelési és/vagy halfeldolgozási
tevékenységbõl származik, a kérelem benyújtását megelõzõ lezárt üzleti
évben

3

Az összes árbevétel 50–80%-ig a haltermelési és/vagy halfeldolgozási
tevékenységbõl származik, a kérelem benyújtását megelõzõ lezárt üzleti
évben

1

Összesen max.: 20
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Értékelési szempont megnevezése Pontszám

Pénzügyi értékelés
Kettõs könyvvitelt vezetõk esetében

Legutolsó lezárt üzleti év pénzügyi beszámolója alapján: max:10
A következõ számított mutatók megfelelnek-e az iparági átlagnak?
Tõke arányos jövedelmezõség = Mérleg szerinti eredmény*100/ Saját tõke 2
Eszköz arányos jövedelmezõség = Adózott eredmény*100/ Összes eszköz 2
Eladósodottsági mutató= Kötelezettségek*100/ Összes forrás 2
Likviditási mutató = Forgóeszköz*100/ Rövid lejáratú kötelezettségek 2
Befektetett eszközök fedezete = Saját tõke*100/ Befektetett eszközök 2
Üzleti terv alapján: max: 15
Beruházás átlagos hatékonysága (= 5 év 
átlagos nettó árbevétele/ Beruházás
összege)

40% fölött van. 8
20% fölött van 5

Tervezett beruházás elszámolható
költségeinek realitása

A beruházás feltüntetett összköltsége
a normaértékek alapján elfogadható,
vagy maximum 5%-kal kerül
csökkentésre az MVH által

7

A beruházás feltüntetett összköltsége
a normaértékek alapján 6% és 10%
közötti csökkentéssel kerül
jóváhagyásra az MVH által

4

Összesen max.:25
VAGY Kettõskönyvvitelt nem vezetõk, induló vállalkozások esetében:
Üzleti terv alapján: max: 25

Tervezett beruházás elszámolható
költségeinek realitása

A beruházás feltüntetett összköltsége
a normaértékek alapján elfogadható,
vagy maximum 5%-kal kerül
csökkentésre az MVH által

15

A beruházás feltüntetett összköltsége
a normaértékek alapján 6% és 10%
közötti- csökkentéssel kerül
jóváhagyásra az MVH által

5

Beruházás átlagos hatékonysága (= 5 év 
átlagos nettó árbevétele/ Beruházás
összege)

40% fölött 10
20% felett 5

Amennyiben a támogatási kérelmet benyújtó mindkét utolsó lezárt évben veszteséges volt üzemi/üzleti eredmény 
szintjén (egyéni vállalkozóknál, õstermelõknél adózás elõtti eredmény szintjén, egy lezárt üzleti évvel rendelkezõk
esetében a lezárt évre vonatkozóan), úgy a pénzügyi szempontokra adható pontszám 0.

Mindösszesen: max: 100

Kiválasztási kritériumok
Belvízi halászat 2.2.

Értékelési szempont megnevezése Pontszám

Szakmai szempontok
A mûvelet mûszaki

tartalma
max.: 12

Az alkalmazott mûszaki megoldásoknak köszönhetõen a projekt
eredménye hosszú távon fenntartható, az alkalmazott mûszaki
megoldások újszerûek

12

A mûvelet az ágazatban általános mûszaki megoldásokat alkalmaz 8
Alkalmazott
technológia

max.: 10

A mûvelet meg valósulásával új technológia kerül bevezetésre 10
Komplexitás max.: 10

A mûvelet meg valósulásával a támogatási rendeletben
megfogalmazott célkitûzések közül 1–2  valósul meg

4

A mûvelet meg valósulásával a támogatási rendeletben
megfogalmazott célkitûzések közül 3–4  valósul meg

8

A mûvelet meg valósulásával a támogatási rendeletben
megfogalmazott célkitûzések közül 5  valósul meg

10

Összesen max.: 32
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Értékelési szempont megnevezése Pontszám

Horizontális szempontok
Környezetvédelem max.: 20

A mûvelet meg valósulásával közvetlenül csökken
a környezetterhelés, a mûvelet egy része vagy egésze erre a célra
irányul

20

A mûvelet meg valósulásával csak közvetett úton csökken
a környezetterhelés

10

Foglalkoztatás max.: 20
A mûvelet meg valósulásával legalább 2 új munkahely jön létre 20
A mûvelet meg valósulásával 1 munkahely jön létre 18
Csak munkahelymegõrzés történik 16

Munkakörülményekre 
gyakorolt hatás

max.: 15

A mûvelet meg valósulásával közvetlenül javulnak a munkavégzés
körülményei, feltételei, a mûvelet egy része vagy egésze erre irányul

15

Csak közvetett úton javulnak a munkavégzés körülményei, feltételei 7
Összesen max.: 55

Vállalkozás-/cégértékelés
Értékesítés max.: 10

A halászzsákmány legalább 50%-át közvetlenül halfeldolgozók
részére, vagy saját halfeldolgozón keresztül értékesítette a kérelem
benyújtását megelõzõ lezárt üzleti évben

10

A halászzsákmány 10 50%-át közvetlenül halfeldolgozók részére,
vagy saját halfeldolgozón keresztül értékesítette a kérelem
benyújtását megelõzõ lezárt üzleti évben

6

Ágazati szervezõdés
(az alábbi két pont

együttes teljesülése
esetén érhetõ el

a maximális pont)

max.: 3

Az ügyfél a kérelem benyújtásakor termelõi szervezet, vagy termelõi
csoport tagja

2

Az ügyfél a kérelem benyújtásakor, ágazati érdekképviseleti
szervezet tagja

1

Összesen max.: 13
Mindösszesen max.: 100

Kiválasztási kritériumok
Halfeldolgozás 2.3.

Értékelési szempont megnevezése Pontszám

Szakmai szempontok
A mûvelet mûszaki

tartalma
max.: 6

Az alkalmazott mûszaki megoldásoknak köszönhetõen a projekt
eredménye hosszú távon fenntartható, az alkalmazott mûszaki
megoldások újszerûek

6

A halászati ágazatban általános mûszaki megoldásokat alkalmaz 3
Alkalmazott termelési

technológia
max.: 3

A mûvelet meg valósulásával új technológia kerül bevezetésre 3
Termelési struktúra max.: 5

A mûvelet meg valósulásával a termelési struktúra bõvül, a termelés
vertikálisan szélesedik

5

A mûvelet meg valósulásával nem kerül új halfaj termelésbe,
azonban a termelés struktúrája, a termelés vertikálisan szélesedik

3

Új termékek,
hozzáadott érték

max.: 6

A mûvelet meg valósulásával új, a hazai piacon eddig jellemzõen
jelen nem lévõ, készterméket állít elõ

6

A mûvelet meg valósulásával a hozzáadott értéket növeli, de új
terméket a piac szempontjából nem állít elõ

3
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Értékelési szempont megnevezése Pontszám

Komplexitás max.: 5
A mûvelet meg valósulásával a támogatási rendeletben
megfogalmazott célkitûzések közül 1–3  valósul meg

2

A mûvelet meg valósulásával a támogatási rendeletben
megfogalmazott célkitûzések közül 4–5  valósul meg

4

A mûvelet meg valósulásával a támogatási rendeletben
megfogalmazott célkitûzések közül 6–7  valósul meg

5

Összesen max.: 25
Horizontális szempontok

Környezetvédelem max.: 10
A mûvelet meg valósulásával közvetlenül csökken
a környezetterhelés, a mûvelet egy része vagy egésze erre a célra
irányul

10

A mûvelet meg valósulásával csak közvetett úton csökken
a környezetterhelés

6

Foglalkoztatás max.: 10
A mûvelet meg valósulásával legalább 3 új munkahely jön létre 10
A mûvelet meg valósulásával egy vagy két új munkahely jön létre 8
Csak munkahelymegõrzés történik 5

Munkakörülményekre 
gyakorolt hatás

max.: 5

A mûvelet meg valósulásával közvetlenül javulnak a munkavégzés
körülményei, feltételei, a mûvelet egy része vagy egésze erre irányul

5

Csak közvetett úton javulnak a munkavégzés körülményei, feltételei 3
Esélyegyenlõség max.: 5

A foglalkoztatottak legalább 50%-a nõ, és/vagy a cég vezetõje nõ 5
A mûvelet meg valósulásával legalább egy új nõi munkahely is
létrejön

4

A nõi foglalkoztatottak aránya 20 és 50% között van 3
Összesen max.: 30

Vállalkozás-/cégértékelés
A vállalkozás mérete max.: 8

Az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásakor mikrovállalkozásnak
minõsül

8

Az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásakor kisvállalkozásnak
minõsül

4

Értékesítés max.: 3
Az éves feldolgozott halmennyiség legalább 50%-a saját
termelésbõl származott a kérelem benyújtását megelõzõ lezárt
üzleti évben

3

Az éves feldolgozott halmennyiség 30–50%-ig saját termelésbõl
származott a kérelem benyújtását megelõzõ lezárt üzleti évben

2

Alkalmazott
minõségbiztosítás

max.: 4

Az ügyfél a HACCP-n felül rendelkezik más minõségbiztosítási,
és/vagy nyomonkövetési rendszerrel

4

Az ügyfél csak HACCP minõségbiztosítási rendszerrel rendelkezik 2
Ágazati szervezõdés
(az alábbi két pont

együttes teljesülése
esetén érhetõ el

a maximális pont)

max.: 2

Az ügyfél a kérelem benyújtásakor termelõi szervezet, termelõi
csoport vagy ágazati érdekképviseleti szervezet tagja

2

Árbevétel arány max: 3
Az összes árbevétel legalább 80%-a a haltermelési és/vagy
halfeldolgozási tevékenységbõl származik, a kérelem benyújtását
megelõzõ lezárt üzleti évben

3

Az összes árbevétel 50–80%-ig a haltermelési és/vagy
halfeldolgozási tevékenységbõl származik, a kérelem benyújtását
megelõzõ lezárt üzleti évben

1

Összesen max.: 20
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Értékelési szempont megnevezése Pontszám

Pénzügyi értékelés
Kettõs könyvvitelt vezetõk esetében

Legutolsó lezárt üzleti év pénzügyi beszámolója alapján: max:10
A következõ számított mutatók megfelelnek-e az iparági átlagnak? 
Tõke arányos jövedelmezõség = Mérleg szerinti eredmény*100/ Saját tõke 2
Eszköz arányos jövedelmezõség = Adózott eredmény*100/ Összes eszköz 2
Eladósodottsági mutató= Kötelezettségek*100/ Összes forrás 2
Likviditási mutató = Forgóeszköz*100/ Rövid lejáratú kötelezettségek 2
Befektetett eszközök fedezete = Saját tõke*100/ Befektetett eszközök 2

Üzleti terv alapján: max: 15
Beruházás átlagos hatékonysága 
(= 5 év átlagos nettó árbevétele/
Beruházás összege)

40% fölött van 8
20% fölött van 5

Tervezett beruházás elszámolható
költségeinek realitása

A beruházás feltüntetett összköltsége
a normaértékek alapján elfogadható, vagy 
maximum 5%-kal kerül csökkentésre
az MVH által

7

A beruházás feltüntetett összköltsége
a normaértékek alapján 6% és 10% közötti 
csökkentéssel kerül jóváhagyásra az MVH
által

4

Összesen max.:25
VAGY Kettõskönyvvitelt nem vezetõk, induló vállalkozások esetében:

Üzleti terv alapján: max: 25
Tervezett beruházás elszámolható
költségeinek realitása

A beruházás feltüntetett összköltsége
a normaértékek alapján elfogadható, vagy 
maximum 5%-kal kerül csökkentésre
az MVH által

15

A beruházás feltüntetett összköltsége
a normaértékek alapján 6% és 10% közötti 
csökkentéssel kerül jóváhagyásra az MVH
által

5

Beruházás átlagos hatékonysága 
(= 5 év átlagos nettó árbevétele/
Beruházás összege)

40% fölött 10
20% felett 5

Amennyiben a támogatási kérelmet benyújtó mindkét utolsó lezárt évben veszteséges volt üzemi/üzleti eredmény 
szintjén (egyéni vállalkozóknál, õstermelõknél adózás elõtti eredmény szintjén, egy lezárt üzleti évvel rendelkezõk
esetében a lezárt évre vonatkozóan), úgy a pénzügyi szempontokra adható pontszám 0.
Mindösszesen: max: 100

„

4. melléklet a 27/2010. (III. 26.) FVM rendelethez
„4. számú melléklet a 26/2009. (III. 17.) FVM rendelethez

1. Az akvakultúra termelõ beruházásaihoz nyújtandó támogatások címû intézkedéshez nyújtandó monitoring adatok
1.1. Támogatással létrejött új halastó területe (ha)
1.1.1. ebbõl új halgazdaságok halastó területe (ha)
1.2. Támogatással létrejött intenzív haltermelõ rendszer új, termelõ részének térfogata (m3)
1.2.1. ebbõl új intenzív haltermelõ rendszer termelõ részének térfogata (m3)
1.3. Támogatással felújított halastavak területe (m3)
1.4. Támogatással felújított, intenzív halnevelõ rendszer termelõ részének térfogata (m3)
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1.5. Összes haltermelés (t)
1.5.1. ebbõl ponty (t)
1.5.1.1. ebbõl a támogatásnak köszönhetõ pontytermelés (t)
1.5.2. ebbõl pisztráng (t)
1.5.2.1. ebbõl a támogatásnak köszönhetõ pisztrángtermelés (t)
1.5.3. ebbõl angolna (t)
1.5.3.1. ebbõl a támogatásnak köszönhetõ angolnatermelés (t)
1.5.4. ebbõl egyéb fajok (t)
1.5.4.1. ebbõl a támogatásnak köszönhetõ egyéb fajok termelése (t)
1.6. A támogatott halkeltetõk kibocsátása (db)
1.6.1. ebbõl ponty (db)
1.6.2. ebbõl pisztráng (db)
1.6.3. ebbõl egyéb fajok (db)
1.7. A saját termelésbõl származó, feldolgozott hal mennyisége (t)
1.8. Átlagos foglalkoztatotti létszám (fõ)
1.8.1. ebbõl részmunkaidõs (fõ)
1.8.2. ebbõl nõ (fõ)
1.9. Támogatottságnak köszönhetõ új foglalkoztatottak száma (fõ)
1.9.1. ebbõl részmunkaidõs (fõ)
1.9.2. ebbõl nõ (fõ)
1.10. Támogatottságnak köszönhetõen megtartott foglalkoztatottak száma (fõ)
1.10.1. ebbõl részmunkaidõs (fõ)
1.10.2. ebbõl nõ (fõ)
1.11. Nettó árbevétel (ezer Ft)
1.11.1. ebbõl haltermelési és/vagy halfeldolgozási tevékenységbõl származó árbevétel (ezer Ft)
1.12. Közvetlen költségek (ezer Ft)
1.13. Üzemi eredmény (ezer Ft)
1.14. Adózás elõtti eredmény, vagy vállalkozási adóalap (ezer Ft)
1.15. Mérleg szerinti eredmény, vagy adózás utáni vállalkozási jövedelem (ezer Ft)
1.16. Amortizáció (ezer Ft)
1.16. Anyag és anyagi jellegû szolgáltatás (ezer Ft)
1.17. A vállalkozás mérete (mikró, kis, közép)
1.1. Beruházás összes kiadása (ezer Ft)
2. Természetes vízi halászat címû intézkedéshez nyújtandó monitoring adatok
2.1. Átlagos foglalkoztatotti létszám (fõ)
2.1.1. ebbõl részmunkaidõs (fõ)
2.1.2. ebbõl nõ (fõ)
2.2. Támogatottságnak köszönhetõ új foglalkoztatottak száma (fõ)
2.2.1. ebbõl részmunkaidõs (fõ)
2.2.2. ebbõl nõ (fõ)
2.3. Támogatottságnak köszönhetõen megtartott foglalkoztatottak száma (fõ)
2.3.1. ebbõl részmunkaidõs (fõ)
2.3.2. ebbõl nõ (fõ)
2.4. Támogatásban részesített egységek száma (db)
2.5. Nettó árbevétel (ezer Ft)
2.5.1. ebbõl haltermelési és/vagy halfeldolgozási tevékenységbõl származó árbevétel (ezer Ft)
2.6. Közvetlen költségek (ezer Ft)
2.7. Üzemi eredmény (ezer Ft)
2.8. Adózás elõtti eredmény, vagy vállalkozási adóalap (ezer Ft)
2.9. Mérleg szerinti eredmény, vagy adózás utáni vállalkozási jövedelem (ezer Ft)

11968 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 44. szám



2.10. Amortizáció (ezer Ft)
2.11. Anyag és anyagi jellegû szolgáltatás (ezer Ft)
2.12. A vállalkozás mérete (mikró, kis, közép)
2.13. Beruházás összes kiadása (ezer Ft)
3. A halfeldolgozáshoz és értékesítéshez nyújtandó támogatások címû intézkedéshez nyújtandó monitoring adatok
3.1. Az új halfeldolgozó éves kapacitása (t)
3.2. Felújított halfeldolgozó éves kapacitása (t)
3.3. Feldolgozott hal mennyisége (t)
3.3.1. ebbõl édesvízi hal feldolgozott mennyisége (t)
3.3.2. ebbõl saját termelésbõl származó hal feldolgozott mennyisége (t)
3.4. Friss vagy hûtött termékek (t)
3.5. Tartósított vagy félig tartósított termékek (t)
3.6. Fagyasztott vagy mélyfagyasztott termékek (t)
3.7. Egyéb feldolgozott termékek (t)
3.8. Egységek száma, ahol javultak a higiéniai és munkakörülmények (db)
3.9. Egységek száma, ahol javultak a környezeti feltételek (db)
3.10. Egységek száma ahol jobb termelési rendszerek kerültek bevezetésre (db)
3.11. Átlagos foglalkoztatotti létszám (fõ)
3.11.1. ebbõl részmunkaidõs (fõ)
3.11.2. ebbõl nõ (fõ)
3.12. Támogatottságnak köszönhetõ új foglalkoztatottak száma (fõ)
3.12.1. ebbõl részmunkaidõs (fõ)
3.12.2. ebbõl nõ (fõ)
3.13. Támogatottságnak köszönhetõen megtartott foglalkoztatottak száma (fõ)
3.13.1. ebbõl részmunkaidõs (fõ)
3.13.2. ebbõl nõ (fõ)
3.14. Nettó árbevétel (ezer Ft)
3.14.1. ebbõl haltermelési és/vagy halfeldolgozási tevékenységbõl származó árbevétel (ezer Ft)
3.15. Közvetlen költségek (ezer Ft)
3.16. Üzemi eredmény (ezer Ft)
3.17. Adózás elõtti eredmény, vagy vállalkozási adóalap (ezer Ft)
3.18. Mérleg szerinti eredmény, vagy adózás utáni vállalkozási jövedelem (ezer Ft)
3.19. Amortizáció (ezer Ft)
3.20. Anyag és anyagi jellegû szolgáltatás (ezer Ft)
3.21. A vállalkozás mérete (mikró, kis, közép)
3.22. Beruházás összes kiadása (ezer Ft)”
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A köztársasági elnök 60/2010. (III. 26.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

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

az Országgyûlés elnökeként végzett tevékenysége elismeréseként

dr. Gál Zoltán jogásznak, országgyûlési képviselõnek, a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND 
középkeresztje a csillaggal, polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2010. március 19.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01027/2010.

A köztársasági elnök 61/2010. (III. 26.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

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

életmûve elismeréseként

Halász Péter írónak, újságírónak, a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND 
középkeresztje, polgári tagozata;
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a magyar–olasz gazdasági kapcsolatok erõsítése, a magyarországi földgázpiac gyors és zökkenõmentes átalakítása
érdekében végzett tevékenysége elismeréseként

Dott. Cesare Cuniberto-nak, a Tigáz Zrt. elnökének, a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND 
lovagkeresztje, polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2010. március 19.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/00927/2010.

A köztársasági elnök 62/2010. (III. 26.) KE határozata
rektori megbízásról

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdés i) pontjában megállapított jogkörömben, a felsõoktatásról  szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény 100.  §-ának a) pontja alapján, az oktatási és kulturális miniszter javaslatára

az Óbudai Egyetemen,
dr. Rudas Imre egyetemi tanárt
2010. április 1-jétõl 2015. március 31-éig terjedõ idõtartamra

megbízom a rektori feladatok ellátásával.

Budapest, 2010. március 17.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. március 18.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

KEH ügyszám: IV-3/00955/2010.
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A köztársasági elnök 63/2010. (III. 26.) KE határozata
rektori megbízásról

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdés i) pontjában megállapított jogkörömben, a felsõoktatásról  szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (Fot.)
100.  §-ának a) pontja alapján, – tekintettel a Fot. 138/B.  § (1) bekezdésére – az oktatási és kulturális miniszternek – a fenntartóval
egyetértésben tett – javaslatára

a Közép-európai Egyetemen,
dr. John Shattuck megbízott rektort
2010. április 1-jétõl 2014. július 31-éig terjedõ idõtartamra

megbízom a rektori feladatok ellátásával.

Budapest, 2010. március 17.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. március 18.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

KEH ügyszám: IV-3/00956/2010.

A köztársasági elnök 64/2010. (III. 26.) KE határozata
rektori megbízásról

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdés i) pontjában megállapított jogkörömben, a felsõoktatásról  szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
100.  §-ának a) pontja alapján, az oktatási és kulturális miniszternek – a fenntartóval egyetértésben tett – javaslatára

az Országos Rabbiképzõ-Zsidó Egyetemen,
dr. Schõner Alfréd egyetemi tanárt
2010. június 1-jétõl 2014. május 31-éig terjedõ idõtartamra

megbízom a rektori feladatok további ellátásával.

Budapest, 2010. március 17.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. március 18.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

KEH ügyszám: IV-3/00957/2010.

11972 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 44. szám



A külügyminiszter 14/2010. (III. 26.) KüM határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti tudományos
és technológiai együttmûködési megállapodás kihirdetésérõl szóló 
2010. évi XXX. törvény 2–3. §-ainak hatálybalépésérõl

A 2010. évi XXX. törvénnyel a Magyar Közlöny 2010. március 9-i, 33. számában kihirdetett, a Magyar Köztársaság
Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti tudományos és technológiai együttmûködési
megállapodás 13. cikk (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésrõl:
„Jelen Megállapodás akkor lép hatályba, amikor a Felek diplomáciai úton írásban értesítették egymást a jelen
Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belsõ jogi eljárásainak befejezõdésérõl. Jelen Megállapodás a késõbbi
értesítés keltének napját követõ 30. napon lép hatályba.”
A késõbbi értesítés kelte: 2010. március 8.
A szerzõdés hatálybalépésének idõpontja: 2010. április 7.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 2010. évi XXX. törvény 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy a Magyar
Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti tudományos és technológiai
együttmûködési megállapodás kihirdetésérõl szóló 2010. évi XXX. törvény 2–3. §-ai 2010. április 7-én, azaz
kettõezer-tíz április hetedikén hatályba lépnek.

Dr. Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

Az Országos Választási Bizottság 198/2010. (III. 26.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2010. március 22-én megtartott ülésén – a választási eljárásról  szóló 1997. évi
C. törvény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva Szepessy Zsolt,
az Összefogás Párt elnöke (2000 Szentendre, Ady Endre utca 1. III/14.; P–5698) által benyújtott országos népszavazási
kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben  való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett
kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903 Budapest,
Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I. A beadványozó 2010. február 25-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz
az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl  szóló 1998. évi III. törvény (a továb biak ban: Nsztv.) 2.  § szerinti
hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy ne kapjon semmilyen segélyt és támogatást az a szülõ, aki nem rendszeresen járatja iskolába
gyermekét?”
Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a beadvány nem felel meg az Nsztv. 13.  § (1) bekezdésében
foglaltaknak, mely szerint a népszavazásra feltenni kívánt kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyértelmûen
lehessen válaszolni. A Bizottság megítélése szerint ugyanis nem egyértelmû, mit ért a beadványozó a „nem
rendszeresen járatja iskolába gyermekét” kifejezés alatt.
A tankötelezettség – a hatályos jogszabályok értelmében – meghatározott életkortól meghatározott életkorig tart,
korosztályonként eltérõen került szabályozásra, ebbõl következõen a népszavazásra feltenni kívánt kérdésbõl nem
derül ki, hogy a beadványozó pontosan mely korosztályú gyermekekre vonatkozóan kíván szabályozást elõírni.
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Az aláírásgyûjtõ íven szereplõ kérdés nem felel meg az egyértelmûség követelményének továbbá azért sem, mert nem 
konkrét jogszabály megalkotására irányul, ezáltal nem felel meg az országos népszavazás intézménye
rendeltetésének, ebbõl következõen a népszavazásra feltenni kívánt kérdés országos népszavazási
kezdeményezésként nem értelmezhetõ.
Fentiek alapján az Nsztv. 10.  § c) pontja szerint, az Országos Választási Bizottság megtagadja az aláírásgyûjtõ ív
hitelesítését, ha a kérdés megfogalmazása nem felel meg a tör vény ben elõírt követelményeknek.

II. A határozat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának c) pontján és a 13.  § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról  szóló tájékoztatás
a Ve. 130.  §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság 199/2010. (III. 26.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2010. március 22-én megtartott ülésén – a választási eljárásról  szóló 1997. évi
C. törvény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva Szepessy Zsolt,
az Összefogás Párt elnöke (2000 Szentendre, Ady Endre utca 1. III/14.; P–5698) által benyújtott országos népszavazási
kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben  való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett
kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903 Budapest,
Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I. A beadványozó 2010. március 11-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz
az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl  szóló 1998. évi III. törvény (a továb biak ban: Nsztv.) 2.  § szerinti
hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt:
„Akarja-e Ön, hogy az Országgyûlés a vonatkozó jogszabályok módosításával az egész országra kiterjessze, és egységesen
kötelezõvé tegye a szociális kártya rendszerét?”
Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a beadvány nem felel meg az Nsztv. 13.  § (1) bekezdésében
foglaltaknak, mely szerint a népszavazásra feltenni kívánt kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyértelmûen
lehessen válaszolni. A Bizottság megítélése szerint nem egyértelmû, hogy mit jelent a kérdésben megfogalmazott
„szociális kártya rendszerét” kifejezés. A jelenleg hatályos tör vényi rendelkezések ugyanis nem ismerik a fogalmat, és
a helyi önkormányzati rendeletekkel bevezetett fogalomhasználat sem egységes, melynek okán a választópolgárok
számára nem lenne egyértelmû, hogy milyen tartalmú kérdést támogatnának aláírásukkal. Továbbá egy esetleges
eredményes népszavazás esetén nem lenne világos a jogalkotó számára sem, hogy pontosan milyen tartalmú
jogalkotási kötelezettség terhelné.
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Fentiek alapján az Nsztv. 10.  § c) pontja szerint, az Országos Választási Bizottság megtagadja az aláírásgyûjtõ ív
hitelesítését, ha a kérdés megfogalmazása nem felel meg a tör vény ben elõírt követelményeknek.

II. A határozat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  § c) pontján és a 13.  § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról  szóló tájékoztatás a Ve. 130.  §
(1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság 200/2010. (III. 26.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2010. március 22-én megtartott ülésén – a választási eljárásról  szóló 1997. évi
C. törvény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva B. Z. magánszemély
által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben  való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett
kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903 Budapest,
Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I. A beadványozó 2010. február 26-án aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz
az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl  szóló 1998. évi III. törvény (a továb biak ban: Nsztv.) 2.  §-a szerinti 
hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyûlés alkosson tör vényt arról, hogy az Országos Atomenergia Hivatal minden év
augusztus hónapjában – a tudomány és a technika eredményeinek aktuális fejletségi szintjének figye lembe véte lével
– számítsa ki,  illetve hozza nyilvánosságra azt, hogy a Paksi atomerõmû radioaktív hulladékainak végleges elhelyezésére
szolgáló létesítményeinek – õrzést is magába foglaló – mûködési költségei, mennyi pénzbe fognak kerülni kétszázezer év
alatt?”
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányán szereplõ kérdés nem felel meg
az Nsztv. 13.  § (1) bekezdésében foglalt egyértelmûség követelményének. A népszavazásra bocsátott kérdésnek mind
a választópolgár, mind a jogalkotó számára egyértelmûnek kell lennie. A testület figyelemmel az Alkotmánybíróság
52/2001. (XI. 29.) AB határozatba foglaltakra megállapítja, hogy önmagában az, hogy az aláírásgyûjtõ íven szereplõ
kérdés több tagmondatból áll, nem sérti az Nsztv. 13.  § (1) bekezdésében foglalt egyértelmûség követelményét.
Amennyiben azonban a kérdés több olyan alkérdésbõl áll, amelyek ellentmondanak egymásnak, amelyek egymáshoz
 való viszonya nem egyértelmû, vagy amelyek nem következnek egymásból,  illetve amelyek tartalmilag egymáshoz
nem kapcsolódnak, az Nsztv. 13.  § (1) bekezdésében foglaltakon túl sérül a Magyar Köztársaság Alkotmányáról  szóló
1949. évi XX. törvény (a továb biak ban: Alkotmány) 2.  § (2) bekezdésén alapuló népszavazáshoz  való jog is.
Tekintettel arra, hogy a jelen eljárásban tárgyalt népszavazás kitûzésére irányuló kezdeményezés több, egymással
tartalmilag össze nem függõ kérdést tartalmaz, melyek egy kérdésben  való szerepeltetése által a választópolgárnak
az aláírásgyûjtés és a szavazás alkalmával nincs lehetõsége külön-külön véleményt nyilvánítani és azokról dönteni,
ezért az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a kezdeményezés nem felel meg az egyértelmûség tör vényi
követelményének.
Az Országos Választási Bizottság továbbá megállapítja, hogy a népszavazásra feltenni kívánt kérdés lehetetlen célra
irányul.
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Az Országos Választási Bizottság az Nsztv. 10.  § c) pontja szerint, mivel a kérdés megfogalmazása nem felel meg
a tör vény ben foglalt követelményeknek, az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését megtagadja.

II. A határozat az Alkotmány 2.  § (2) bekezdésén, az Nsztv. 2.  §-án, 10.  § c) pontján, 13.  § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról
 szóló tájékoztatás a Ve. 130.  §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság 201/2010. (III. 26.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2010. március 22-én megtartott ülésén – a választási eljárásról  szóló 1997. évi
C. törvény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva B. Z. magánszemély
által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben  való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett
kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903 Budapest,
Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I. A beadványozó 2010. március 2-án aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz
az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl  szóló 1998. évi III. törvény (a továb biak ban: Nsztv.) 2.  §-a szerinti 
hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt:
„EGYETÉRT-E ÖN AZZAL, HOGY AZ ORSZÁGGYÛLÉS ALKOSSON TÖRVÉNYT ARRÓL, HOGY JELEN NÉPSZAVAZÁST KÖVETÕ
MÁSODIK JANUÁR 1.-TÕL A PAKSI ATOMERÕMÛ MÛKÖDÉSÉT EGYSZER ÉS MINDENKORRA ABBA KELL HAGYNI?”
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányán szereplõ kérdés nem felel meg
az Nsztv. 13.  § (1) bekezdésében foglalt egyértelmûség követelményének. A népszavazásra bocsátott kérdésnek mind
a választópolgár, mind a jogalkotó számára egyértelmûnek kell lennie. Az egyértelmûség követelményét a testület és
az Alkotmánybíróság is a népszavazáshoz  való jog alkotmányos garanciájaként értelmezi.
Az aláírásgyûjtõ íven szereplõ kérdés több szempontból sem felel meg az egyértelmûség követelményének.
A kezdeményezésbõl nem állapítható meg egyértelmûen, hogy az mire irányul. Sem a választópolgár, sem a jogalkotó
számára nem világos, hogy a kérdés célja az atomerõmû mûködtetésének teljes megszüntetése, vagy az egyes
reaktorok mûködésének leállíttatása.
Az Országos Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy a népszavazásra feltenni kívánt kérdés lehetetlen célra
irányul tekintettel arra, hogy az atomerõmûvet a kezdeményezésben foglaltakkal ellentétben mûködtetik, így
a mûködés abbahagyására vonatkozó indítvány értelmezhetetlen.
Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint továbbá az aláírásgyûjtõ íven szereplõ kérdés azért sem felel meg
az egyértelmûség követelményének, mivel sem a választópolgár sem a jogalkotó számára nem értelmezhetõ
a kezdeményezésben megjelölt „jelen népszavazást követõ második január 1.-tõl” idõpont, melytõl a kérdésben
tartott népszavazás eredményeképp meghozott jogszabály alapján a paksi atomerõmû mûködtetését „abba kell
hagyni”.
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Az Országos Választási Bizottság az Nsztv. 10.  § c) pontja szerint, mivel a kérdés megfogalmazása nem felel meg
a tör vény ben foglalt követelményeknek, az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését megtagadja.

II. A határozat az Nsztv. 2.  §-án, a 10.  § c) pontján,  illetve 13.  § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról  szóló tájékoztatás
a Ve. 130.  § (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság 202/2010. (III. 26.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2010. március 22-én megtartott ülésén – a választási eljárásról  szóló 1997. évi
C. törvény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva József Róbert,
az Állástalan Diplomások Országos Bizottsága képviselõje által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés
tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben  való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett
kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903 Budapest,
Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I. A beadványozó 2010. március 8-án aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtott be az Országos Választási Bizottsághoz
az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl  szóló 1998. évi III. törvény (a továb biak ban: Nsztv.) 2.  § szerinti
hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy az országgyûlés Módosítsa az Alkotmányban a népszavazási kezdeményezéshez elõírt 200.000
aláírást 20.000 fõre, igazodva a kb. 500 milliós Európai Unió szintjén elfogadott 1 milliós határhoz?”
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról  szóló 1949. évi XX. törvény (a továb biak ban: Alkotmány) 28/C.  § (5) bekezdés
c) pontja kimondja, hogy nem lehet országos népszavazást tartani „az Alkotmány népszavazásról, népi
kezdeményezésrõl  szóló rendelkezéseirõl”.
A testület álláspontja szerint a népszavazásra feltenni kívánt kérdés az Alkotmány idézett rendelkezésébe ütközik,
mely azonban az alaptör vény 28/C.  § (5) bekezdés c) pontja értelmében tiltott tárgykör.
Az Nsztv. 10.  § b) pontja szerint az Országos Választási Bizottság megtagadja az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését, ha
a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani.
Fentiekre tekintettel az Országos Választási Bizottság a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott.

II. A határozat az Alkotmány 28/C.  § (5) bekezdés c) pontján, az Nsztv. 2.  §-án, 10.  § b) pontján, a jogorvoslatról  szóló
tájékoztatás a Ve. 130.  § (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke
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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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