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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 136/2010. (IV. 27.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 

1. § (1) Nem lép hatályba 
a) az egyes gyámügyi igazgatást érintõ kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv Második Könyvének

hatálybalépésével összefüggõ módosításáról szóló 106/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet, 
b) a Szerzõi Jogi Szakértõ Testület szervezetérõl és mûködésérõl szóló 156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet

módosításáról szóló 99/2010. (IV. 2.) Korm. rendelet,
c) egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2009. évi CXX. törvény

hatályba lépéséhez kapcsolódó módosításáról szóló 125/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet,
d) az egyes közlekedési, hírközlési és energiaügyi tárgyú rendeleteknek a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2009. évi

CXX. törvénnyel összefüggõ módosításáról szóló 127/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet,
e) az önkormányzati miniszter feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeleteknek a Polgári Törvénykönyvrõl szóló

2009. évi CXX. törvény hatálybalépésével összefüggõ módosításáról szóló 128/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet. 
(2)  Nem lép hatályba 

a) a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 98/2010. (IV. 2.) Korm. rendelet 3. §-a és

b) az igazságügyi és rendészeti miniszter feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeleteknek a Polgári
Törvénykönyvrõl szóló 2009. évi CXX. törvény Második Könyvének hatálybalépésével összefüggõ módosításáról
szóló 126/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet 1-8. §-a, valamint 10. §-a.

2. § (1) A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhõfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Gázfogyasztás esetén a támogatás)
„b) a jogosultsági idõszak 2010. január 1-jétõl 2010. június 30-áig terjedõ részidõszakában legfeljebb 43 400 MJ,
nagycsaládos háztartás esetében legfeljebb 86 800 MJ”
(hõmennyiségre jár.)

(2) Hatályát veszti 
a) az R. 3. § (3) bekezdés c) pontja, 
b) a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhõfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm.

rendelet módosításáról szóló 112/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése.
(3) A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében az

„április 15-éig” szövegrész helyébe az „április 30-áig” szöveg, 6. § (1) bekezdésében az „április 30-áig” szövegrész
helyébe a „május 15-éig” szöveg lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelete
az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti
tevékenységrõl

A földmérési és térképészeti tevékenységrõl  szóló 1996. évi LXXVI. törvény 29.  § (2) bekezdés a) és e) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1.  §-ának i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:

1. Értelmezõ rendelkezések

1.  § A rendelet alkalmazásában
1. adat: a határvonal, a határvonalat alkotó pontok;
2. alakzat: a digitális alaptérkép állami alapadatai közül a felületszerû objektum;
3. attribútum adat: a digitális alaptérkép objektumainak leíró adata;
4. azonosító: a felületszerû objektumok esetében a helyrajzi szám, alrészlet jel és minõségi osztály jel;
5. DAT adatcsere formátum: a digitális alaptérképek készítésére vonatkozó jogszabályban meghatározott adatcsere
formátum;
6. EOV: az egységes országos vetületi rendszer;
7. EOTR: az egységes országos térképrendszer;
8. ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis: az állami földmérési alaptérkép adatbázisa, amely az egységes
ingatlan-nyilvántartási adatbázis geometriai részét képezi;
9. egységes ingatlan-nyilvántartási adatbázis: olyan adatbázis, mely az ingatlanoknak az ingatlan-nyilvántartásról  szóló
tör vény ben meghatározott tartalommal rendelkezõ adatbázisából és az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból
áll;
10. geometriai változással érintett objektum (alakzat): a változással érintett és az ahhoz közvetlenül csatlakozó
objektum, melynek a változás során létrejövõ új határpontok  miatt a geometriája megváltozik;
11. geometriai leírás: az objektumok (alakzatok) pontokkal és vonalösszekötésekkel (szakaszokkal)  való
meghatározása;
12. határpont: a közigazgatási egység, az alegység, a földrészlet, az alrészlet és a minõségi osztály határvonal valamely
pontja;
13. határvonal: a közigazgatási, az alegység, a földrészlet, az alrészlet, valamint a minõségi osztály határpontjait
összekötõ egyenes szakaszok;
14. változási vázrajz: az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmának felhasználásával készített digitális és
papír alapú földmérési munkarész;
15. változási állomány: a változással érintett földrészletek határvonalán belül csak az ingatlan-nyilvántartási térképi
adatbázis tartalmát érintõ, változás utáni állapotot tartalmazó adatállomány.

2.  § A rendelet alkalmazásában a 2007. december 31. elõtt hatályos, analóg (papír, fólia stb. adathordozón lévõ)
ingatlan-nyilvántartási térképek digitális átalakításával létrehozott adatbázisokat a földmérési és térképészeti
tevékenységrõl  szóló 1996. évi LXXVI. törvény (a továb biak ban: Fttv.). 23.  § (4) bekezdése alapján az analóg
ingatlan-nyilvántartási térképek digitális másolatának kell tekinteni és az ingatlan-nyilvántartásról  szóló 1997. évi
CXLI. törvény 21.  § (2) bekezdése alapján ingatlan-nyilvántartási térképként kell használni.
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2. A földmérési és térképészeti adatok és munkarészek szolgáltatása

3.  § (1) Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis állami alapadatainak felhasználásával készülõ sajátos célú földmérési
munkákhoz történõ adatszolgáltatás elõtt a földmérési munkával érintett terület ingatlan-nyilvántartási adatainak és
attribútumainak egymással  való összhangját a földhivatalnak ellenõriznie kell. Ennek keretében vizsgálni kell, hogy
az érintett alakzatok ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban tárolt mûszaki területei összhangban vannak-e
a nyilvántartott területekkel. A vizsgálat szoftveres eljárással végzendõ, az adatszolgáltatás átfutási idején belül.

(2) Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban tárolt, felületszerû objektumok által meghatározott alakzatok
területét mûszaki területnek kell tekinteni.

(3) Amennyiben a nyilvántartott területi adatok és az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis adataiból számítható
mûszaki területi adatok közötti különbség meghaladja a 20.  § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti
megengedett eltérést, a földhivatal a 59–61.  §-ban foglaltak szerint köteles eljárni.

4.  § (1) Az átnézeti térképek digitális változatát az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból generalizálással kell elõállítani,
az állami térképre vonatkozó jogszabályokban meghatározott tartalmi és pontossági elõ írások figye lembe véte lével.

(2) Analóg adathordozón lévõ átnézeti térképek szolgáltatásakor a másolaton fel kell tüntetni a rendelkezésre álló térkép
készítésének és az adattartalom utolsó aktualizálásának idõpontját.

(3) Az (1) bekezdés szerint elkészített digitális átnézeti térkép a földhivatallal elõ ze tesen egyeztetett formátumban, vagy
szelvényenkénti kinyomtatásban szolgáltatható.

3. A változási vázrajz és fajtái

5.  § A változási állományt a változási vázrajz adataiból kell elõállítani, amely a változással érintett földrészletek
határvonalán belül csak az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmát érintõ, változás utáni állapotot
tartalmazza.

6.  § (1) Közigazgatási egységek határvonalának változásával összefüggõ változási vázrajz fajtái:
a) az államhatár változásával összefüggõ változási vázrajz, valamint
b) a közigazgatási határ – ideértve a megyehatár, a település, kerületenkénti ingatlan-nyilvántartási egység

esetében a kerület, valamint a fekvés határát – változásával összefüggõ változási vázrajz.
(2) Földrészlet határ változásával összefüggõ változási vázrajz fajtái:

a) a megosztással összefüggõ változási vázrajz;
b) a telekegyesítéssel összefüggõ változási vázrajz;
c) a telekhatár-rendezéssel összefüggõ változási vázrajz;
d) telekcsoport újraosztásával összefüggõ változási vázrajz, továbbá
e) a kisajátítási változási vázrajz.

(3) Földrészleten belüli állami alapadatok változásával összefüggõ változási vázrajz fajtái:
a) az épületek, önálló tulajdonú épületek, valamint a közterületrõl nyíló pincék feltüntetésével vagy ábrázolásának

megszüntetésével összefüggõ változási vázrajz;
b) a mûvelési ág változásával összefüggõ változási vázrajz.

(4) Változási vázrajzként kell kezelni az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmában változást nem eredményezõ
alábbi változási vázrajzokat, térképeket és vázlatokat:
a) jog bejegyzésére szolgáló változási vázrajz;
b) tény feljegyzésére szolgáló változási vázrajz;
c) kitûzési vázrajz és kitûzési vázlat;
d) felmérési vázlat, meg valósulási térkép;
e) földrészleten belüli használati megosztással összefüggõ vázrajz.
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4. A változási vázrajzok készítésére vonatkozó általános elõ írások

7.  § (1) A változási vázrajz készítése az Fttv. 21.  § (1) bekezdése alapján szakképzettséghez kötött tevékenység. A vázrajz
készítõjének a földmérési és térképészeti tevékenységrõl  szóló 1996. évi LXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról  szóló 21/1997. (III. 12.) FM–HM együttes rendelet 8.  §-ában felsorolt szakképzettségek valamelyikével
kell rendelkeznie.

(2) A változási vázrajz minõségtanúsítását az Fttv. 21.  § (4) bekezdés b) pontja alapján ingatlanrendezõ földmérõi
minõsítést adó engedéllyel rendelkezõ személy végezheti.

(3) Telekalakítással és kisajátítással kapcsolatos vázrajzok esetében a telekalakításra, valamint a kisajátításra vonatkozó
jogszabályoknak a készítõ jogosultságára vonatkozó elõ írásait figye lembe kell venni.

8.  § (1) A változási vázrajzokat hitelesített állami alapadatok felhasználásával kell elkészíteni. A vázrajz megnevezése – a 6.  §
(4) bekezdés c)–e) pontjában említettek kivételével – minden esetben: változási vázrajz.

(2) A változási vázrajzot 1:1000, 1:2000, vagy 1:4000 méretarányban kell kinyomtatni. Indokolt esetben – a jobb
áttekinthetõség érdekében – a földhivatallal egyeztetett módon ettõl el lehet térni.

(3) A változási vázrajzon és munkarészein az alaptérkép jelölései, valamint a 25. melléklet szerinti jelölések használhatóak.
Amennyiben ezektõl eltérõ jelölések használata válik szükségessé, azokat – jelmagyarázatban – a vázrajzon külön fel
kell tüntetni.

(4) A változási vázrajzot és a hozzátartozó területkimutatást a rendelet mellékleteiben megadott minták szerinti
formában és tartalommal kell kinyomtatni.

(5) A kinyomtatott változási vázrajznak lehetõleg északi tájolásúnak kell lennie. Nem északi tájolás esetén az északi irányt
a vázrajzon fel kell tüntetni.

9.  § (1) A változási vázrajz címfeliratának tartalmaznia kell a település nevét, a fekvést, az érintett helyrajzi számokat, a változás
jellegét, a vázrajz méretarányát, a vetület megnevezését, továbbá a készítõ vállalkozó vagy vállalkozás nevét,
a munkaszámot vagy iktatószámot.

(2) Több közigazgatási egységre kiterjedõ változás esetén a változási vázrajzot közigazgatási egységenként kell
elkészíteni. Közigazgatási egységen belüli több fekvést érintõ változás esetén a változási vázrajzot fekvésenként kell
elkészíteni.

(3) A földrészlet határvonalának változásával és kitûzésével kapcsolatos földmérési munka megkezdése elõtt
a munkavégzõnek be kell szereznie a megrendelõ írásbeli nyilatkozatát arról, hogy az érintett földrészlet
határvonalával kapcsolatosan volt-e, vagy jelenleg van-e folyamatban bírósági eljárás.

(4) Ha a határvonal helyét korábban jogerõs bírósági ítélettel állapították meg, akkor a munkát végzõ csak olyan vázrajzot
készíthet, amely a bíróság által megállapított határvonalat és az ennek megfelelõ területi adatokat tartalmazza.

(5) Ha az adatok szolgáltatása és a munka leadása között 22 munkanapnál hosszabb idõ telik el, az adatszolgáltatáskor
kiadott adatokat a munka leadása elõtt a földhivatalnál egyeztetni kell. Az adatokban bekövetkezett idõközi
változásokat a munka elkészítése során a készítõnek figye lembe kell vennie.

10.  § (1) A változási vázrajzon a készítõnek fel kell tüntetni:
a) a készítés idõpontját;
b) a földmérõ nevét (nyomtatott betûvel) és aláírását;
c) a minõségtanúsítást végzõ nevét (nyomtatott betûvel), aláírását, az ingatlanrendezõ földmérõi minõsítésének

számát;
d) a készítõ földmérõ vállalkozó vagy vállalkozás bélyegzõlenyomatát;
e) „A feltüntetett méretek a helyszínen mért mérési adatok” szövegû záradékot;
f) „A változás akaratunknak meg fele lõen történt.” záradékszöveg alatt az érdekelt felek aláírására fenntartott helyet;
g) a minõségtanúsítási záradékot a 45.  § (5) bekezdése szerinti záradékszöveggel;
h) a földmérési záradékot az 51.  § (1) és (2) bekezdése szerint, valamint
i) a záradékolást végzõ személy nevének, aláírásának és a földhivatal körbélyegzõjének fenntartott helyet.

(2) A 7.  § (3) bekezdésében meghatározott esetekben az építészeti-mûszaki szakterületen érvényes geodéziai tervezési
jogosultság megnevezését és számát fel kell tüntetni a változási vázrajzon az ingatlanrendezõ földmérõi minõsítés
száma alatt.
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(3) A változási vázrajz vizsgálatra és záradékolásra történõ benyújtásának nem feltétele a változással érintett földrészletek
tulajdonosai aláírásának megléte a vázrajzon.

(4) A rendeletben elõírt és meghatározott záradékokon kívül a változási vázrajzon más záradékot a készítõ nem tüntethet
fel.

11.  § (1) A változási vázrajzon ábrázolni kell az elõ ze tes változásokkal kiegészített hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi
adatbázisnak megfelelõ tartalommal a változás elõtti, valamint a változás után keletkezõ állapotot. Ezen belül
ábrázolni kell a meglévõ és az új földrészletek helyrajzi számát, az alrészleteket és betûjelüket, a minõségi osztályok
határvonalait, a mûvelési ágakat és a minõségi osztályok jeleit. Az épület feltüntetésérõl készített változási vázrajzon
ábrázolni kell az új vagy változott épületet, az utcanevet és a házszámot.

(2) A változás utáni új földrészletek határvonalát és a változott épületeket 0,5 mm vastag, folytonos vonallal, a változott
alrészletek határvonalát 0,5 mm vastag pontozott vonallal, valamint a megszûnt határvonalakat és egyéb térképi
elemeket a megszüntetés jelével kiegészítve kell feltüntetni, a megváltozott régi helyrajzi számokat, alrészlet
betûjeleket, utcaneveket, házszámokat át kell húzni és az újakat fel kell tüntetni.

(3) A változási vázrajzon ábrázolni kell a változással érintett földrészletekhez csatlakozó szomszédos földrészletek
helyrajzi számát, valamint a szomszédos földrészletek határvonalait (a változási vázrajzon mért legalább 2 cm
hosszúságban).

(4) A 16.  § (3) bekezdésében meghatározott esetekben a változási vázrajzon a földrészlet változással érintett részét,
valamint ennek környezetében a szomszédos földrészletek határvonalát (a változási vázrajzon mért legalább 2 cm
hosszúságban) kell ábrázolni. A változási állománynak azonban a teljes földrészletet tartalmaznia kell.

(5) A változási vázrajzon csak a változott vonalak jellemzõ terepi méreteit kell feltüntetni. Egyéb – ellenõrzõ,
beillesztéshez szükséges stb. – méreteket a mérési jegyzetnek, a mérési vázlatnak, vagy tömbrajznak kell tartalmaznia.

12.  § (1) A változási vázrajzokhoz az ingatlan-nyilvántartási átvezetés céljának megfelelõ területkimutatás tartozik.
(2) A területkimutatás változás elõtti része tartalmazza a hatályos ingatlan-nyilvántartásnak meg fele lõen

a) a változás elõtti helyrajzi számokat növekvõ sorrendben;
b) a földrészletek, az alrészletek betûjelét, mûvelési ágát és minõségi osztályát,
c) a földrészletek, az alrészletek és a minõségi osztályok területi és kataszteri tiszta jövedelmi adatait (Ak), valamint
d) a földrészletek területének összegét.

(3) A területkimutatás változás utáni része tartalmazza
a) a változás utáni helyrajzi számokat növekvõ sorrendben,
b) a földrészletek, az alrészletek betûjelét, mûvelési ágát és minõségi osztályát
c) a földrészletek, az alrészletek és a minõségi osztályok területi és kataszteri tiszta jövedelmi adatait (Ak),
d) az alrészletek (a minõségi osztályok) területének és kataszteri tiszta jövedelmének összegét földrészletenként,
e) a földrészletek területének összegét, továbbá
f) a változás utáni tervezett tulajdoni állapotot (amennyiben a megrendelõ azt kéri, és az ehhez szükséges adatokat

biztosítja).
(4) A fõvárosban a változás elõtti és változás utáni rész között az elesõ és hozzájövõ részterületek kimutathatóak.

13.  § (1) A változott területi adatokat a készítõnek a munkarészekhez csatolt területszámítási jegyzõkönyvbõl kell átvennie.
A területkimutatás külön munkarészként is elkészíthetõ, de ebben az esetben a változási vázrajzot „A változási vázrajz
a területkimutatással együtt hatályos.” záradékkal kell ellátni.

(2) A külön munkarészként elkészített területkimutatáson – a változási vázrajz méretaránya kivételével – fel kell tüntetni
a 9.  § (1) bekezdésében, valamint a 10.  § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat.

5. A változási vázrajz készítésének általános földmérési elõ írásai

14.  § (1) A változási vázrajzok készítése során a terepi méréseket a digitális alaptérképek készítésére vonatkozó jogszabály
tartalmi és pontossági elõ írásai szerint kell végrehajtani. A határvonalak azonosítása során a hatályos
ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis kialakításához a digitálisan átalakított állami földmérési alaptérkép
készítésénél alkalmazott mérési, térképezési és területszámítási pontossági elõ írásokat kell figye lembe venni.
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(2) A földmérési és térképészeti tevékenységrõl  szóló 1996. évi LXXVI. törvény végrehajtásáról  szóló 16/1997. (III. 5.) FM
rendelet (továb biak ban: FM vhr.) 34.  § (1) bekezdése által meghatározott esetekben a felmérést végzõ köteles
a munkát a megyei földhivatalhoz bejelenteni.

(3) A változási vázrajzok készítésének helyszíni munkálatai során – fekvéstõl függetlenül – olyan mérési módszert kell
alkalmazni, ami az ellenõrzött és az újonnan meghatározott pontok EOV koordinátáit eredményezi.

(4) A változás során keletkezõ új földrészlet határpontokat a munka keretében a természetben ki kell tûzni és meg kell
jelölni.

(5) A változási vázrajz készítéséhez használt mérõeszközöknek ki kell elégíteni a mérésügyrõl  szóló jogszabályok
idevonatkozó elõ írásait.

15.  § (1) A kisajátítási változási vázrajz és a hozzá tartozó területkimutatás elkészítésénél a kisajátításról  szóló jogszabályok
elõ írásait is figye lembe kell venni.

(2) Erdõmûvelési ágban nyilvántartott földrészlet vagy alrészlet határvonalának változása esetében figye lembe kell venni
az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról  szóló jogszabályok elõ írásait is.

16.  § (1) Az állami alapadatok felhasználásával készülõ sajátos célú földmérési munka megkezdése elõtt a munkát végzõ
az érintett terület vonatkozásában ellenõrizni köteles az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis adatainak
egymással, valamint a helyszíni állapottal  való összhangját, az attribútum adatokra is kiterjedõen.

(2) A földrészletek határvonalának azonosítását és ellenõrzését – függetlenül a változási vázrajz fajtájától – minden
esetben el kell végezni, a 17. és 18.  § elõ írásainak figye lembe véte lével.

(3) Hosszan elnyúló földrészletek (utak, csatornák, vízfolyások, vasutak, egyéb vonalas létesítmények), valamint
külterületen a 10 hektár területet meghaladó földrészletek esetében, ha a változással érintett terület nem haladja meg
az összterület 25%-át, akkor a földrészletek adatainak és határvonalainak azonosítását csak a változással érintett
területre kell elvégezni.

(4) A földrészletek határvonalainak azonosításához és ellenõrzéséhez fel kell használni a hatályos ingatlan-nyilvántartási
térképi adatbázist, valamint a földhivatalban rendelkezésre álló mérési, kitûzési adatokat is. Térképmásolatról
méretlevétellel megállapított méreteket tilos felhasználni.

(5) Ha az ellentmondás mértéke az ellenõrzött határvonal helyzetében a 18. és 19.  § szerinti megengedett legnagyobb
eltérést meghaladja, akkor az észlelt hibát – az ellenõrzést dokumentáló munkarészek csatolásával – a földhivatalnak
írásban be kell jelenteni. A földhivatal a 59–62.  § elõ írásai szerint köteles eljárni.

17.  § (1) A földrészletek határvonalának helyszíni ellenõrzése során a rendelkezésre álló korábbi mérési adatokat és
az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis adataiból számítható méreteket a helyszíni ellenõrzõ mérések
eredményeivel össze kell hasonlítani. Az ellenõrzõ méreteket – a mérési jegyzeten vagy a mérési vázlaton – a többi
adattól eltérõ módon kell dokumentálni.

(2) Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban tervezett (szaggatott) vonallal ábrázolt, vagy erre utaló attribútummal
megjelölt határvonal helyzetét a tervezési méretek és a területi adatok alapján kell ellenõrizni. Ha a földrészletet
részben folytonos, részben tervezett vonalak határolják, a folytonos vonal helyzetét általában térképi adatok,
a tervezett vonal helyzetét pedig a tervezési méretek, vagy ha más adat nem áll rendelkezésre, a nyilvántartott területi
adatok felhasználásával kell ellenõrizni. Amennyiben a természetbeni használat iránya eltér az adatbázisban ábrázolt
iránytól, akkor azt a munkát végzõ a természetbeni állapotot tartalmazó vázrajz és a vele összhangban levõ mérési
adatok átadásával egyidejûleg köteles jelezni a földhivatalnak.

(3) Ha a terület eredeti tervezése hibásan történt, a földhivatal a 59–61.  § elõ írásai szerint köteles eljárni.

18.  § (1) A térképi és természetbeni állapotot azonosnak kell tekinteni, és a terepmunkához a természetbeni állapotot, az irodai
feldolgozáshoz a térképi állapotot és a nyilvántartott területi adatokat kell kiinduló adatként elfogadni, ha
a természetben állandó módon megjelölt pontok esetén
a) a szabatosan felmért területen a térképi és természetbeni állapot között az eltérés

aa) megtalálható és szabatosan megjelölt birtokhatár esetén a földrészlethatár helyzetében a ±0,1 métert,

ab) fel nem lelhetõ birtokhatár-jelölés esetén a földrészlethatár helyzetében ±0,2 métert
nem lépi túl;
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b) a földrészletrõl korábbi munkarészekben (felvételi elõrajzon, mérési vázlaton stb.) számszerû mérési vagy kitûzési
adatok állnak rendelkezésre, az eredeti számszerû méretek és az ellenõrzõ méretek közötti eltérés nem nagyobb

±0,3 méternél;
c) az EOTR földmérési alaptérkép terepi kiegészítõ mérések nélküli digitális átalakításával készült térképi adatbázis

esetén a 1. melléklet A) táblázatban megadott értéknél kisebb az eltérés, vagy
d) a nem EOV vetületi rendszerû alaptérkép terepi kiegészítõ mérések nélküli digitális átalakításával készült

adatbázis esetén a 1. melléklet B) táblázatban megadott értéknél kisebb az eltérés.
(2) A természetben állandó módon meg nem jelölt pontok esetén, ha az eltérés ellentétele a vizsgált hely környezetében

kimutatható, akkor az (1) bekezdés a)–d) pontja alapján a térképi és a természetbeni állapot nem tekinthetõ
azonosnak.

(3) Több földrészlet töréspontjainak folyamatos összemérése a földrészletek szélességének megállapításánál mérési
vonalnak minõsül. Amennyiben a mérési vonalra vonatkozó, a természetben mért és a grafikus térképi alapú
adatbázisból meghatározott végméret közötti különbség (záróhiba) nem haladja meg a 1. melléklet A) és B)
táblázataiban szereplõ (méterben kifejezett) megengedett eltérés értékét, a mérési vonalon belül a részletpontok
helyzetét a záróhiba arányos elosztásával kell meghatározni. Az így meghatározott részletpontok esetében
az (1) bekezdés c) és d) pontja alapján kell a térképi és természetbeni állapot azonosságát megállapítani.

(4) Szabatosan megjelölt és meghatározott részletpontok esetében a koordinátákból (mérési eredményekbõl) számított
és a terepen mért távolság közötti eltérés nem haladhatja meg a 2. melléklet C) táblázatában, méterben megadott
értéket.

19.  § (1) A digitális alaptérképek készítésérõl  szóló jogszabály elõ írásai szerinti újfelméréssel vagy terepi mérésekkel
(tömbkontúros felméréssel) kiegészített digitális átalakítással készült alaptérképi adatbázisok esetén az 3. melléklet
táblázataiban megadott tûréshatárokat kell alkalmazni.

(2) Terepi kiegészítõ mérésekkel végzett digitális átalakítással készült térképi adatbázisok esetén a tömbbelsõkben lévõ
pontokra a digitálisan átalakított állami földmérési alaptérkép készítésénél alkalmazott mérési, térképezési pontossági 
elõ írásokat kell figye lembe venni.

20.  § (1) Az ingatlan-nyilvántartásban nyilvántartott terület és az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban tárolt
határvonalak által meghatározott alakzat mûszaki területe összhangban van, ha az ellenõrzõ területszámítás
a) az EOTR ingatlan-nyilvántartási térkép digitális átalakításával elõállított ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis

esetében a nyilvántartott terület és az ellenõrzésképpen számított terület közötti eltérés nem lépi túl
a 4. mellékletben megadott értékek másfélszeresét,

b) a nem EOV vetületi rendszerû ingatlan-nyilvántartási térkép digitális átalakításával elõállított
ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis esetében a nyilvántartott és ellenõrzésképpen számított területi adatok
közötti eltérés nem haladja meg a 5. mellékletben feltüntetett értékek másfélszeresét, valamint

c) az alrészletek területszámítása esetén a megengedett eltérés nem haladja meg a 4. és 5. mellékletben feltüntetett
értékek kétszeresét.

(2) Az eredetileg EOV koordinátákból számított nyilvántartott területnek az ellenõrzõ numerikus területszámításból nyert
területtel m2-re kell egyeznie.

(3) A nem EOV elõtti vetületi rendszerbeli koordinátákból számított nyilvántartott terület és az EOV koordinátákból
számított terület megengedett eltérését az érintett területre számítható EOV vetületi méretarányszorzó
alkalmazásával kell megállapítani.

6. Részletmérés

21.  § (1) A változási vázrajzok elkészítéséhez szükséges részletmérés során a változással érintett területen az állami alapadatok
tartalmában bekövetkezett változásokat be kell mérni.

(2) A részletpontok csoportosítását és a tûrési osztályok meghatározását az 3. melléklet szerint kell végezni.
A részletpontok kódolásánál a 6. mellékletben megadott pontkódokat kell alkalmazni.

22.  § (1) A mûholdas helymeghatározáson alapuló mérések esetében a globális mûholdas helymeghatározó rendszerek
alkalmazásával végzett pontmeghatározásokról  szóló jogszabály elõ írásait kell alkalmazni.
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(2) Terepi adatrögzítõvel rendelkezõ hagyományos mérõeszközök alkalmazása esetén a rögzített mérési adatokat
adathordozón kell leadni. Adatrögzítõvel nem rendelkezõ hagyományos mérõeszközök alkalmazásával végzett
mérések esetében a mérési eredményeket mérési jegyzõkönyvben vagy mérési jegyzeten kell feltüntetni.

(3) A méréseket úgy kell dokumentálni, hogy a dokumentáció alapján a mérési adatokból a pontmeghatározás nyomon
követhetõ és újból számítható legyen.

(4) A mérési jegyzet a helyszínen készített alakhelyes vázlat, amelyen fel kell tüntetni minden helyszínen mért méretet és
gyûjtött adatot.

(5) Épületfeltüntetéshez az új, vagy megváltozott épületeket úgy kell bemérni, hogy a mérési adatok alkalmasak legyenek 
az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisba történõ beillesztésre.

23.  § (1) A határvonalak helyzetének ellenõrzésére mérések és a részletmérés eredményérõl mérési és számítási vázlatot kell
készíteni.

(2) A mérési és számítási vázlat manuálisan vagy számítógéppel készített méretarányos vázlat, amely a 12. és 16. melléklet
mintájára tartalmaz minden méretet és adatot, amelyek a változási vázrajz rajzi részének szerkesztéséhez szükségesek. 
A mérési és számítási vázlat a változás típusától függõen tartalmazza:
 1. a munka számát (azonosítóját),
 2. az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis adataival egyezõen változás elõtti állapotot és a hozzá tartozó mérési

adatokat,
 3. az új állapotnak megfelelõ vonalakat,
 4. a mérési eredményeket,
 5. a változás elõtti és a változás utáni helyrajzi számokat,
 6. a mûvelési ágak, alrészletek és minõségi osztályok jelölését,
 7. a mérési vonalakat eredmény-vonallal, az ordináta vonalakat vékony szaggatott vonallal,
 8. a pontok egyedi azonosítóit,
 9. a megszûnt vonalakat kettõs áthúzással érvénytelenítve,
10. a térkép-terepazonosság megállapításához végzett ellenõrzõ mérések és egyéb helyszíni mérések adatait

az elõzõektõl eltérõ módon feltüntetve,
11. a település és a fekvés nevét,
12. a házszámokat és utcaneveket,
13. szükséges esetben az északi irány megjelölését,
14. a készítõ személy nevét (nyomtatott betûvel) és aláírását,
15. a minõségtanúsítást végzõ nevét (nyomtatott betûvel), aláírását,
16. a készítés dátumát és
17. a készítõ vállalkozó vagy vállalkozás bélyegzõlenyomatát.

(3) A mérési és számítási vázlaton feltüntethetõ a tulajdonosok neve, lakcíme. A földrészlet határpontok megjelölésének
(állandósításának) módját jelkulcsi jellel kell jelölni (karó, kõ stb.).

(4) A mérési és számítási vázlatot a földhivatalnak leadandó munkarészekhez analóg formában csatolni kell.
(5) Ha a mérési és számítási vázlat több lapból áll, a vázlatlapok elhelyezkedésérõl, kapcsolatáról áttekintõ vázlatot kell

készíteni.

7. Területszámítás

24.  § (1) A 18.  § elõ írásai szerint ellenõrzött és azonosnak talált határvonalak esetében a változás elõtti mûszaki terület
az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban tárolt határvonalak által meghatározott alakzat területe, a változás
utáni alakzat mûszaki területe az új alakzatok koordinátáiból számított érték. A változás elõtti és a változás utáni
mûszaki területek összegének azonosnak kell lenni.

(2) A területszámítás során a változás elõtti ingatlan-nyilvántartási területet csak akkor szabad felhasználni, ha a 20.  §
elõ írásai teljesülnek.

(3) A változott alakzatok végleges területét a m2 -re kerekített mûszaki területbõl kiindulva a területarányos ráosztás
módszerével úgy kell meghatározni, hogy területösszegük a változás elõtti ingatlan-nyilvántartási területek
összegével megegyezõ legyen. A változott alakzatok végleges területének meghatározását területszámítási
jegyzõkönyvben kell dokumentálni.
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(4) A földrészleten belüli alrészletek területösszegének a földrészlet területével, az alrészleteken belül a minõségi
osztályok területösszegének pedig az alrészlet területével kell megegyeznie.

(5) A területkimutatásban a kataszteri tisztajövedelem (Ak érték) változás elõtti és változás utáni értékei eltérhetnek
egymástól.

25.  § (1) Felmérési, térképezési és területszámítási hiba kijavításához készített változási vázrajz esetén a változás elõtti és utáni
területösszegek eltérhetnek. Ezekben az esetekben a közigazgatási egység területelszámolását el kell készíteni.

(2) A területszámítás során a változással meghatározott vonalpontot töréspontként kell kezelni. A vonalponttal érintett,
de egyébként nem változó földrészleteket geometriai változással érintett objektumnak kell tekinteni.
A területszámításba az ilyen alakzatot is be kell vonni. A változási vázrajz területkimutatásába ezeket a földrészleteket
nem kell felvenni.

8. Változási vázrajz készítése folyamatban lévõ új állami földmérési alaptérkép készítése esetén

26.  § (1) Amennyiben az új állami földmérési alaptérképi adatbázis állami átvételi vizsgálatra alkalmasságáról a földhivatal
a nyilatkozatot még nem adta ki, a változási vázrajzot a hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis és
a hozzátartozó területi adatok, továbbá az egyéb munkarészek alapján kell elkészíteni.

(2) Az új állami földmérési alaptérképi adatbázis állami átvételre  való alkalmasságára vonatkozó nyilatkozat kiadását
köve tõen – az ingatlan-nyilvántartás átalakításának befejezéséig és az új ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis
forgalomba adásáig terjedõ idõszakban – mind az új, mind a hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis,
valamint hozzátartozó munkarészek alapján kell a változási munkarészeket elkészíteni. A kettõs munkarészek közötti
összhang biztosítása a készítõ feladata.

(3) A forgalomba nem adott munkarészekbõl szolgáltatott adatokat „Ingatlan-nyilvántartás átalakítása elõtti állapot”
figyelmeztetõ felirattal kell ellátni.

27.  § (1) Az állami földmérési alaptérképi adatbázis készítéséhez szükséges elsõ földhivatali adatszolgáltatás idõpontjától
az alaptérkép készítésére vonatkozó szerzõdésben meghatározott idõpontig az elkészült sajátos célú, új vagy
változott állami alapadatot tartalmazó, jogerõs változási munkarészeket összegyûjtve, rendszerezve, bedolgozás
céljából a felmérést végzõ részére a földhivatal kéthavonta köteles átadni. Az átadás-átvételt a felmérési
törzskönyvben dokumentálni kell. Jogerõs határozat nélkül az ingatlan-nyilvántartás tartalmát érintõ változási vázrajz
bedolgozására – az épületfeltüntetési vázrajzok kivételével – intézkedni nem szabad.

(2) Az állami földmérési alaptérképi adatbázis készítés helyszíni munkáinak befejezése, vagy a munka záróhelyszínelése
után érkezett változási vázrajzok átvezetésérõl – az állami átvételt köve tõen – a földhivatal gondoskodik az új állami
földmérési alaptérképen.

9. Változási vázrajz az államhatár változásáról

28.  § (1) Az államhatár változásával kapcsolatos földmérési munkákat hatósági jogkörében eljárva a FÖMI végzi.
(2) A változási vázrajzot és a kapcsolódó munkarészeket a hatályos ingatlan-nyilvántartási adatokat felhasználva a FÖMI

készíti el a 7. és 8. mellékletekben megadott minta szerint, melyet vizsgálatra, záradékolásra és átvezetésre az érintett
megyei földhivatal útján ad át a földhivatalnak.

10. Változási vázrajz a közigazgatási egységek és fekvések határvonalának változásáról

29.  § (1) Közigazgatási egységek és fekvések határvonalának változásához szükséges vázrajzokat az érintett település
önkormányzatának képviselõ-testületi határozata szerint kell elkészíteni. Az ilyen munkarészek záradékolásához
a képviselõ-testületi határozatot is csatolni kell.

(2) Közigazgatási egységek és fekvések között közvetlenül csak egész földrészletek csatolhatóak át. Ha az átcsatolás csak
a földrészlet egy részét érinti, akkor azt még az eredeti nyilvántartási egységben meg kell osztani.

(3) Az átcsatolás után felhasználható helyrajzi számokat az adatszolgáltatáskor a földhivatal adja meg.
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(4) A változási vázrajzot a határátcsatolással érintett teljes területre vonatkozóan – az Fttv. 16.  § (3) bekezdésére
figyelemmel, a változással érintett közigazgatási egységek és fekvések hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi
adatbázisait is figye lembe véve – a nagyobb pontosságot biztosító technológiai eljárás követelményeinek
betartásával, a 7. és 8. mellékletben lévõ minta szerint kell elkészíteni.

11. Változási vázrajz földrészletek határvonalának változásához

30.  § (1) A telekalakítási és kisajátítási eljárások esetén a földrészletek határvonalának változásáról változási vázrajzot kell
készíteni. A vázrajzok készítése során a telekalakításra, valamint a kisajátításra vonatkozó jogszabályok elõ írásait is
figye lembe kell venni.

(2) A változott földrészletek helyrajzi számozását a helyrajzi számozásra vonatkozó jogszabály szerint kell végrehajtani.
(3) A földrészlet határvonalak változási vázrajzának mintáit a 9–11. melléklet tartalmazza.

12. Változási vázrajz épületfeltüntetéshez

31.  § (1) Az épületfeltüntetéshez készített változási vázrajzon az új vagy változott épületet 0,5 mm vastag folytonos vonallal
kell ábrázolni.

(2) Az épületfeltüntetéshez készített változási vázrajz kötelezõ tartalma a mûvelési ág feltüntetése.
Az épületfeltüntetéshez készített változási vázrajz mintáját a 13. melléklet tartalmazza.

(3) Ha a földrészletnek és a rajta lévõ épületnek nem azonos a tulajdonosa, az épületfeltüntetéshez készített változási
vázrajzon az épületet a földrészlethez kell kapcsolni. Az épületet vagy épületeket a helyrajzi számozásra vonatkozó
jogszabály elõ írásainak meg fele lõen az „ABC” nagy betûivel kell megjelölni. A vázrajzon a 14. és 15. melléklet mintájára 
fel kell tüntetni a földrészlet helyrajzi számát, összterületét és az épület betûjelét, az épület alapterületét,
rendeltetését, a helyszínen megállapítható utcanevet és a házszámot.

(4) A (3) bekezdés szerinti épületrõl a változási vázrajzot abban az esetben is el kell készíteni, ha az épület
az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban már szerepel. Az önálló tulajdonú épület betûjelét
az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban is fel kell tüntetni.

13. Változási vázrajz a mûvelési ág változásához

32.  § (1) Ha a változás új mûvelési ágat keletkeztet, a változási vázrajzon feltüntetett változott mûvelési ágat és annak minõségi
osztályát a földhivatalnak a záradékolási eljárás során hivatalból kell megállapítania.

(2) Amennyiben a mûvelési ág változás a földrészlet vagy adott alrészlet teljes területét érinti, a mûvelési ág változásának
ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban történõ átvezetésérõl a földhivatal gondoskodik.

14. Változási vázrajz szolgalmi és egyéb jog bejegyzéséhez vagy jogi szempontból jelentõs tény
ingatlan-nyilvántartási feljegyzéséhez

33.  § (1) Telki szolgalmi jog és földhasználati jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges változási vázrajzon
– a 17. melléklet mintájára – 0,5 mm vastagságú, hosszú szaggatott vonallal kell feltüntetni annak a területrésznek
a határát, ameddig a szolgalmi jog vagy a földhasználati jog terjed.

(2) A közös tulajdonban lévõ ingatlanra vonatkozó több vagyonkezelõi jog, villamos-berendezések elhelyezését biztosító
használati jog, vezetékjog, vízvezetési és bányaszolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos változási vázrajzon
– a 18. melléklet mintájára – 0,5 mm vastagságú hosszú szaggatott vonallal kell feltüntetni annak a területnek
a határvonalát, amelyre a vagyonkezelõi, vagy egyéb jog kiterjed. Az így kialakult földrészlet-részeket római számokkal 
kell megjelölni.

(3) A villamos-berendezések elhelyezését biztosító használati jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges
változási vázrajzon a villamos-berendezéshez csatlakozó vezeték nyomvonalát a 19. melléklet mintájára kell ábrázolni.

(4) Az ingatlan-nyilvántartási jogszabályokban meghatározott jogilag jelentõs tény feljegyzésére szolgáló változási
vázrajzokat a 17. melléklet mintájára kell elkészíteni. A változási vázrajz megnevezésében utalni kell a tárgyi tényre.
A jogilag jelentõs tény által érintett terület határvonalát 0,5 mm vastagságú hosszú szaggatott vonallal kell feltüntetni,
az így kialakult földrészletrészeket római számokkal kell megjelölni.
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(5) A nagy területi kiterjedésû, több földrészletet sorozatban, a tömbkontúron érintõ (pl. belterületen vagy különleges
külterületen történõ vezeték jogi bejegyzés esetén) változási vázrajzok készítésénél a 16.  § (3) bekezdésében foglalt
elõ írásokat figye lembe kell venni. A tömbbelsõkben csak azoknak a birtokhatárpontoknak az ellenõrzését kell
elvégezni, amelyeket a változás érinti.

34.  § (1) A változási vázrajzon fel kell tüntetni a megjelölt területrészre vonatkozó jog, valamint tény tárgyát, területét és annak
jogosultjait.

(2) A 33.  § (4) bekezdésében meghatározott esetekben a változási vázrajzhoz tartozó területkimutatást külön
munkarészként kell elkészíteni az (1) bekezdésben megjelölt tartalommal a 20. és 21. melléklet mintájára.

(3) A földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez nem kell változási
vázrajzot készíteni, azt az alappont ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban tárolt adata helyettesíti. Ennek tényét
a földhivatalnak a bejegyzés alapját képezõ ügyiratra fel kell jegyeznie.

(4) A 33.  § szerinti változási vázrajzok esetében változási állományt nem kell készíteni. A változási vázrajz térképi részét
digitális állományban, vektoros formátumban a földhivatalnak át kell adni. Az adathordozón text típusú fájlban el kell
helyezni az állomány rétegkiosztására vonatkozó információkat is.

15. Földrészletek felmérése

35.  § (1) A felmérés során a földrészletek és a földrészleten belüli állami alapadatok (alrészlet, épület, építmény, egyéb
természetes vagy mesterséges tereptárgy stb.), valamint az alapadatok tényleges helyzetét kell meghatározni
vízszintes, és a megrendelõ igénye esetén magassági értelemben. A felmérés során a pontmeghatározások
megbízhatóságára az 3. melléklet szerinti tûréshatárokat kell alkalmazni.

(2) Az állami alapadatok felhasználásával végzett földrészleten belüli felmérések, valamint meg valósulási térképek
készítése során az adott földrészlet határvonalainak természetbeni helyzetére ellenõrzõ méréseket kell végezni.

(3) A felmérés eredményét felmérési vázrajzon vagy meg valósulási térképen kell ábrázolni, változási állományt nem kell
készíteni.

(4) A földhivatal részére – az Fttv. 16.  § (4) bekezdésében foglalt rendelkezése alapján – a felmérési vázrajz egy
kinyomtatott példányát, valamint felmérés egyéb munkarészeit át kell adni. Meg valósulási térkép esetében a felmérés
eredményét elégséges adathordozón digitális, vektoros állományban, az állomány rétegkiosztására vonatkozó
információt is tartalmazó kísérõ bizonylattal átadni a földhivatalnak.

(5) Az átadott munkarészeket a földhivatal nem záradékolja.

36.  § (1) Az Fttv. 16.  § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az állami alapadatok felhasználásával végzett – legalább
egy felmérési tömb vagy egy közterületi földrészlet területét érintõ – tervezési célú térképek készítése esetén
a közterületi földrészletek fõbb töréspontjaira ellenõrzõ mérést kell végezni, a földrészletek természetbeni és jogi
határvonala közötti eltérések feltárása érdekében.

(2) Az ellenõrzõ mérések eredményét a határpontokat tartalmazó vektoros adatállományban vagy pontszámokkal
beazonosítható koordináta jegyzékben elektronikus dokumentum formában, valamint az ellenõrzõ
pontmeghatározás mérési adatait elektronikus formában kell a földhivatalnak átadni. Az ellenõrzések eredményét
tartalmazó munkarészek kísérõ bizonylattal együtt elektronikus levél formájában is benyújthatók a földhivatalhoz.

(3) Az átadott munkarészeket a földhivatal nem záradékolja, az állami alapadatok ellenõrzõ mérése során meghatározott
koordinátákat településenkénti bontásban, az állami alapadatoktól elkülönítve tárolja.

16. Földrészlet használati megosztása

37.  § (1) Földrészlet használati megosztása az közös tulajdonban lévõ földrészleten belüli használati rend tervezésére,
rögzítésére és dokumentálására irányuló földmérési tevékenység.

(2) A használati megosztást az ingatlan-nyilvántartási adatok (térkép, tulajdoni lap) felhasználásával a 30.  §
(1) bekezdésében foglalt elõ írásokat figye lembe véte lével kell végezni.

(3) A használati megosztási vázrajzon az elkülönülõ használati határokat 0,5 mm vastagságú hosszú szaggatott vonallal
kell ábrázolni. A földrészlet-részeket római számokkal kell megjelölni. Fel kell tüntetni az egyes részek területét és
jogosultját. A vázrajzot az  „Ez a vázrajz ingatlan-nyilvántartási átvezetésre nem használható!” szövegû záradékkal kell
ellátni.
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17. Földrészlet határvonalának kitûzése

38.  § (1) A kitûzés a hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban tárolt földrészlet határpontjainak helyszíni
kijelölésére irányuló földmérési tevékenység.

(2) A kitûzési munkát végzõnek az Fttv. 21.  § (4) bekezdése szerint ingatlanrendezõ földmérõi minõsítést adó engedéllyel
kell rendelkeznie. A kitûzési munka minõségéért a munkát végzõ földmérõ felelõs.

(3) A kitûzési munka megkezdése elõtt a 9.  § (3) és (4) bekezdésében foglaltaknak meg fele lõen kell eljárnia.
(4) Kitûzési munka peres eljárás alatt levõ földrészleten nem végezhetõ, kivéve, ha a bíróság a peres eljárást a felek

kérelmére – a kitûzési munka elvégzéséig – felfüggesztette, továbbá ha az igazságügyi földmérõ szakértõ a bíróság
kirendelésére végez kitûzési munkát.

(5) Ha a földrészlet ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban tárolt határvonala eltér a 9.  § (4) bekezdés szerinti
jogerõsen megállapított határvonaltól, a kitûzést fel kell függeszteni és az eltérésrõl a munkát végzõ köteles értesíteni
a földhivatalt.

(6) Ha a földrészlet határvonalára vonatkozó bírósági határozat nem áll a földhivatal rendelkezésére, akkor a földhivatal
hivatalból megkeresi a bíróságot, kérve az ítélet és az annak alapját képezõ változási vázrajz megküldését.

39.  § (1) Ismételt kitûzés esetén, vagy ha a szomszédos földrészlet kitûzése korábban már megtörtént, a korábbi munkarészek
mérési adatait – pl. mérési és kitûzési vázlat, változási vázrajz stb. – figye lembe kell venni, a 18.  § (1) bekezdés
b) pontjának meg fele lõen.

(2) A kitûzés elõkészítésekor vizsgálni kell, hogy az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban szereplõ alakzat
összhangban van-e a rendelkezésre álló adatokkal és ezek milyen mértékben használhatóak fel a földrészlet határ
kitûzésénél. Az alakzat és a mérési, valamint a területi adatok összhangja esetén meg kell határozni a kitûzési
méreteket, továbbá azokat a méreteket is, amelyek alkalmasak a kitûzéshez felhasználható térkép-terep azonos
pontok kiválasztásához.

(3) A kitûzés elõkészítése során észlelt felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítását a földhivatalnál
kezdeményezni kell. Ebben az esetekben a kitûzési munkálatokat fel kell függeszteni és csak a hiba kijavítására
vonatkozó földhivatali határozat jogerõre emelkedése után szabad azt folytatni.

(4) Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban tervezett határvonallal ábrázolt földrészlet határok kitûzése esetén
a tervezés alapjául szolgáló munkarészeket – amennyiben rendelkezésre állnak – az elõkészítésbe be kell vonni. Ha
a kitûzött határvonal a 3. mellékletben megadott tûrési határon belül megegyezik az adatbázisban tárolt határvonallal, 
a határvonalat az adatbázisban a kitûzési méretek alapján érvényesíteni kell. Ennek megtörténtét a vázrajzon „A
kitûzött határvonal az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban átvezetve!” záradékszöveg elhelyezésével
dokumentálni kell.

40.  § (1) A földrészlet határ helyszíni kitûzését kitûzési vázlat alapján kell végezni. A 22. melléklet mintájára elkészített vázlaton
fel kell tüntetni a kitûzendõ és az ellenõrzés céljára felhasználható pontokat, határvonalakat, méreteket és a felhasznált 
egyéb adatokat.

(2) A kitûzési vázlatot ki kell egészíteni a helyszínen mért adatokkal, és fel kell tüntetni, hogy a kitûzött határvonal
töréspontjait hogyan jelölték meg.

(3) Ha a kitûzött határvonal helyzete a tényleges használattól a 18. és 19.  § elõ írásai szerint meghatározott értéknél
nagyobb mértékben tér el, akkor a természetben használt határvonalat be kell mérni, annak helyét és meghatározó
méreteit a kitûzési vázlaton a jogerõs állapottól eltérõ módon fel kell tüntetni. A kitûzött és a jogi állapot közötti terület
különbségét ki kell számítani. A kitûzési vázlaton a térképi és a természetbeni állapot közötti eltérésnek megfelelõ
területrészt meg kell jelölni.

(4) A kitûzés során az eljáró földmérõ köteles a kitûzendõ pont természetbeni helyét a 3. mellékletben megadott
tûréshatárokon belül – az alkalmazott módszertõl függetlenül – az eltérés arányos elosztásával meghatározni.
A természetben már megjelölt határponthoz képest a megadott tûréshatáron belül újabb határjelet elhelyezni nem
szabad.

(5) A kitûzött határpontokat vízszintes értelemben centiméter élességgel azonosítható jellel kell megjelölni.
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41.  § (1) A kitûzésrõl a megrendelõ részére – a fõbb kitûzési méreteket tartalmazó – kitûzési vázrajzot kell készíteni. Ha a kitûzés
során a helyszíni és térképi állapot a 3. mellékletben megadott tûréshatáron túl eltér egymástól, a kitûzési vázrajzon
az a) vagy a b) pontja szerinti záradékot értelemszerûen, a c) pont szerinti záradékot pedig minden esetben fel kell
feltüntetni az alábbiak szerint:
a) „A ...helyrajzi számú földrészlet tulajdonosa a vázrajzon jelölt területrészt nem használja. A földrészletet csak

a jogszabályban meghatározott feltételek esetén használhatja (pl. a szomszédos helyrajzi számú földrészlet
tulajdonosának hozzájárulása, jogerõs közigazgatási határozat vagy bírósági ítélet (egyezséget jóváhagyó végzés)
[23. melléklet],

b) „A ...helyrajzi számú földrészletbõl a vázrajzon jelölt területrész az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis szerint
nem tartozik a kitûzött földrészlethez.” [24. melléklet], valamint

c) „A kitûzött földrészlet határ pontjait ... (pl. kõvel, fakaróval stb.) ... jelöltem meg.”
(2) A kitûzés során keletkezett valamennyi munkarész egy példányát – a külön jogszabály rendelkezése alapján –

a földhivatalnak meg kell küldeni.

18. A változási állomány készítésének elõ írásai

42.  § (1) A változás során kialakuló objektumok szerkesztését a digitális alaptérkép készítésérõl  szóló jogszabály elõ írásainak
meg fele lõen kell végrehajtani.

(2) A változási állománynak a változással érintett területre vonatkozóan csak
a) az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban szerepelõ és a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetése után is

hatályban maradó adatokat, továbbá
b) az olyan új vagy változott adatokat, amelyek a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetése után válnak hatályossá,

valamint
c) a digitális alaptérképek készítésérõl  szóló jogszabály szerinti kötelezõ attribútum adatokat
kell tartalmaznia.

(3) A változási állományt a földhivatalnak vizsgálatra és záradékolásra DAT adatcsere formátumban kell átadni.
(4) A változási állományt tartalmazó adathordozón külön text típusú fájlban el kell helyezni

a) a készítõ nevét,
b) munka számát,
c) a munka megnevezését (település megnevezését, fekvését, változás típusát),
d) az érintett földrészletek helyrajzi számait, és
e) az adatállomány méretét.

43.  § (1) A változási állományok átadása esetén a záradékolás iránti kérelemnek tartalmaznia kell
a) a készítõ nevét,
b) a munkaszámot,
c) a munka megnevezését (település megnevezését, fekvését, változás típusát),
d) érintett földrészletek helyrajzi számait,
e) a földhivatal által a munka megkezdésekor szolgáltatott és a földhivatali vizsgálatra, záradékolásra leadott

adatállomány típusát, nevét, nagyságát, formátumát,
f) a nyilatkozatot arról, hogy a feltüntetett adatállományok szerepelnek az átadott adathordozón,
g) a földhivatali vizsgálatra, záradékolásra leadás dátumát,
h) az átadó és az átvevõ személy nevét, aláírását, bélyegzõlenyomatát,
i) az adathordozó vírusmentességének igazolását (vírusvizsgáló program nevét, vírusvizsgálat idõpontját,

vírusvizsgálatot végzõ nyilatkozatát, aláírását), és
j) az átadott digitális adatok tartalomjegyzékét.

(2) A földhivatali vizsgálatra és záradékolásra történõ átadáskor a földhivatal ellenõrzi, hogy a változási állomány
a nyilatkozatban feltüntetett nevû, típusú, nagyságú adatállomány, és olvasásra megnyitható.

44.  § (1) A változással érintett területen az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban tárolt pontok pontszámait
megváltoztatni nem szabad, pontkódjaik esetleges változása esetén az 6. melléklet elõ írásait kell alkalmazni.
A változás során megszûnõ pontok megtartják eredeti pontszámaikat.
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(2) A változási állományban az új pontokat 1-tõl kezdõdõen folyamatos számozással kell ellátni. Az új pontok pontkódjait
az 6. melléklet szerint kell meghatározni.

(3) A fõvárosi változási vázrajzok készítéséhez az új határpontokat az ingatlan fekvése szerint ille té kes budapesti Körzeti
Földhivatal által elõírt pontszámokkal kell megjelölni.

19. A változási vázrajzok belsõ vizsgálata és minõségének tanúsítása

45.  § (1) A változási vázrajz és a hozzá tartozó munkarészek belsõ vizsgálatát és minõségének tanúsítását az FM vhr. 31.  §
(1)–(5) bekezdésében foglalt elõ írásoknak meg fele lõen kell elvégezni. A belsõ vizsgálatot és annak tanúsítását,
valamint a munka tényleges minõségét a földhivatal ellenõrzi.

(2) A belsõ vizsgálat során a helyszíni munka tényleges minõségét és az irodai munka helyességét kell ellenõrizni.
A vizsgálat elvégzését és a feltárt hibák javítását dokumentálni kell. A minõség tanúsítását a mûszaki leírásban
a 26. melléklet alapján és a térképi munkarészeken fel kell tüntetni.

(3) A belsõ vizsgálat végrehajtásáról vizsgálati jegyzõkönyvet abban az esetben kell készíteni, ha a változás elõtti és
a változás utáni földrészletek együttes száma ötnél több.

(4) Változás elõtt és után összesen ötnél kevesebb földrészletet érintõ munka esetén mûszaki leírást készíteni nem kell,
ilyen esetben a munka minõségét a vizsgálatot végzõ az aláírásával tanúsítja.

(5) A belsõ vizsgálat alapján a tartalmi és pontossági szempontból megfelelõ munka minõségét „A változási vázrajz
megfelel a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendeletben foglalt tartalmi és pontossági elõ írásoknak.” záradék feltüntetésével és
a vizsgálatot végzõ személy aláírásával kell tanúsítani.

20. A változási vázrajz kötelezõ mellékletei

46.  § A változási vázrajz vizsgálatához és záradékolásához – a változási vázrajz fajtáitól és az alkalmazott mérési módszertõl
függõen – az alábbi iratokat és munkarészeket kell a földhivatalnak átadni:
1. vizsgálat és záradékolás iránti kérelmet,
2. borítólapot vagy dossziét,
3. tartalomjegyzéket,
4. mûszaki leírást (minõségi tanúsítványt),
5. vizsgálati jegyzõkönyvet,
6. adatszolgáltatási számla számát,
7. a felhasznált alappontok helyszínelés eredményével kiegészített pontleírásait,
8. a felhasznált és újonnan létesített alappontok és részletpontok koordináta-jegyzékét és pontleírását,
9. mérési- és számítási jegyzõkönyveket kinyomtatva és adathordozón,
10. mérési és számítási vázlatot (tömbrajzot, pontszámos mérési vázlatot), tervezési és kitûzési (kiosztási) vázlatot
adathordozón PDF-formátumban, valamint ezek kinyomtatott változatát,
11. mérési jegyzetet papíron,
12. területkimutatást a változási vázrajzon vagy külön munkarészként,
13. területszámítási munkarészeket,
14. változási vázrajzot adathordozón PDF-formátumban, valamint ennek kinyomtatott változatát a megrendelõ által
kért, de legalább 6 példányban,
15. a 33.  § szerinti változási vázrajzok esetében a 34.  § (4) bekezdése szerinti adatállományt,
16. változási vázrajzhoz tartozó változási állományt adathordozón,
17. épületfeltüntetéshez és bontáshoz készített vázrajz esetén a jogerõs használatbavételi, fennmaradási vagy bontási
engedélyt, építésügyi hatósági bizonyítványt és kérelmet az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez.

21. A változási vázrajz földhivatali vizsgálata és záradékolása

47.  § (1) A változási vázrajzok vizsgálatát és záradékolását a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 szóló 2004. évi CXL. törvény (a továb biak ban: Ket.) elõ írásai szerint kell végrehajtani. Ha a munka során új alappont
létesítésére is sor került, az alappont-sûrítést a megyei földhivatal külön eljárásban vizsgálja.
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(2) A vizsgálat során ellenõrizni kell:
 1. a munkát végzõ személy jogosultságát a munka elkészítésére;
 2. az adatszolgáltatási és a vizsgálati igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását;
 3. ha a munka bejelentési kötelezettség alá tartozik, a bejelentés megtörtént-e, és a készítõ figye lembe vette-e

a visszaigazolásban elõírtakat;
 4. az 45.  § szerinti belsõ vizsgálatot és a minõség tanúsítását arra jogosult személy végezte-e;
 5. az alappont-sûrítésre a vonatkozó elõ írások betartását;
 6. a vázrajznak az e rendeletben meghatározott alaki és tartalmi követelményeinek  való megfelelõségét;
 7. a változási vázrajz területkimutatásának változás elõtti oldala egyezõségét a hatályos ingatlan-nyilvántartási

állapottal, valamint a hatályos záradékkal rendelkezõ, elõ ze tesen nyilvántartásba vett állapottal;
 8. kettõs munkarész készítése esetén az új alaptérkép szerinti állapot változás elõtti oldalának az adatszolgáltatás

szerinti állapottal  való egyezését;
 9. a helyrajzi számozásra vonatkozó jogszabály elõ írásainak  való megfelelõséget;
10. a területszámítás helyességét, a 24.  § (3) bekezdésében elõírt munkarészek becsatolását;
11. a leadott digitális állományok vírusmentességét; valamint
12. a leadott változási vázrajz digitális adatállománya és a kinyomtatott változási vázrajz egyezõségét.

(3) A vizsgálat során ellenõrzõ területszámítást kell végezni.
(4) A változási munkarészek eseti helyszíni vizsgálata során a földhivatal mintavételes eljárással gyõzõdik meg arról, hogy

a földmérési munkarészekben feltüntetett állapot az 1. és a 3. melléklet táblázataiban megadott tûréshatáron belül
megegyezik-e a természetben található állapottal.

(5) Vizsgálni kell a változási állomány geometriai és topológiai helyességét.
(6) Termõföldet, valamint mezõ-, erdõgazdasági mûvelés alatt álló földet érintõ változás esetén a változási vázrajzot

a földmérési vizsgálattal egy eljárásban földminõsítési szempontból is vizsgálni kell.

48.  § (1) Ha a 47.  § (2) bekezdés 1. és 4. pontjában elõírt feltételek valamelyike nem teljesül, a záradékolási kérelmet el kell
utasítani.

(2) Bejelentésre kötelezett munkáknál az alappontsûrítést a megyei földhivatal vizsgálja. Ha a betekintõ vizsgálat alapján
megállapítható, hogy az alappontsûrítés a földmérési és térképészeti tevékenységrõl  szóló jogszabályok elõ írásainak
nem felel meg, azt további vizsgálat nélkül el kell utasítani.

(3) Bejelentésre kötelezett munkáknál a földhivatal vizsgálata során e rendeletben foglalt elõ írásoknak meg fele lõen jár el,
függetlenül az alappontsûrítés megyei földhivatali vizsgálatától.

49.  § (1) Ha a 47.  § (2) bekezdés 6–10. pontjában, továbbá a 47.  § (3)–(5) bekezdésében elõírtaknak a munka nem vagy csak
részben felel meg, akkor a tételes vizsgálati jegyzõkönyvvel együtt a földhivatal hiánypótlásra vagy javításra visszaadja 
a záradékolást kérelmezõnek.

(2) A munkát a hibajavítás végrehajtása után a földhivatalnak felül kell vizsgálnia, ellenõrizni kell a hibajavítás
végrehajtását. Ha a készítõ nem javította ki az összes feltárt hibát, vagy a hibajavítás során újabb hibák keletkeztek,
a munkát ismételt javításra – vizsgálati jegyzõkönyvvel együtt – a záradékolást kérelmezõnek vissza kell adni.

(3) A munka korábban nem kifogásolt tartalmi elemeit a hibajavítás ellenõrzése során új hibaként feltárni és annak
javítását elõírni nem lehet. Az olyan hibát, amelyet az elsõ vizsgálat során nem tártak fel, a földhivatalnak kell
kijavítania. A változási vázrajz záradékolása csak a feltárt hibák kijavítása után végezhetõ el.

(4) Ha a vizsgálatra és záradékolásra benyújtott változási vázrajz, változási állomány, valamint a hozzátartozó
munkarészek átvezetésre alkalmatlanok, vagy a feltárt hibák nem javíthatóak, a záradékolás iránti kérelmet el kell
utasítani.

50.  § (1) A megvizsgált és helyesnek talált változási vázrajzot a földhivatal záradékolja.
(2) A záradékolással egyidejûleg a földhivatal a változási vázrajzot elõ ze tes nyilvántartásba veszi, továbbá gondoskodik

a változás ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban történõ elõ ze tes átvezetésérõl.
(3) Ha a záradék idõbeli hatályán belül az átvezetésre már korábban benyújtott változási vázrajzon kezelt földrészletek

adatai idõközben megváltoztak, akkor – az ingatlan-nyilvántartási átvezetés elõtt – a vázrajz átdolgozása a földhivatal
feladata.

(4) Kisajátítással kapcsolatos változási munkarészeket a kisajátításról  szóló jogszabályok elõ írásai szerint kell vizsgálni és
záradékolni.

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 62. szám 13545



51.  § (1) A földrészlethatár változással járó változási vázrajzokat a földhivatal „A helyrajzi számozás és a területszámítás helyes. Ez
a záradék a keltezéstõl számított egy évig hatályos, késõbbi felhasználás elõtt a vázrajzot újra záradékoltatni kell.” szövegû
záradékkal látja el.

(2) A földhivatal a 6.  § (4) bekezdése szerinti változási vázrajzokat vizsgálat és nyilvántartásba vétel után „Az állami
alapadat tartalom az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával megegyezik. Ez a záradék a keltezéstõl
számított egy évig hatályos, késõbbi felhasználás elõtt a vázrajzot újra záradékoltatni kell.” záradékszöveggel látja el.

(3) A földhivatal a kitûzési, felmérési vázrajzokat, valamint a használati megosztáshoz készült vázrajzokat
a településenkénti nyilvántartásába jegyzi be. Ezeket a vázrajzokat záradékolni nem kell, azonban a késõbbi
munkáknál ezek adatait figye lembe kell venni.

(4) A (3) bekezdés szerinti vázrajzok esetében a földhivatal az 47.  § (2) bekezdés 1–8. pontjában foglalt elõ írásoknak  való
megfelelõséget vizsgálja. Ezzel egyidejûleg a vázrajzokra a földhivatali nyilvántartási számot rá kell vezetni.

52.  § (1) Épületváltozással kapcsolatos változási vázrajzok benyújtása esetében a tulajdonos aláírásával ellátott bejegyzési
kérelmet is mellékelni kell.

(2) A földhivatal az (1) bekezdés szerinti esetben a változási vázrajzot a rendeletben elõírtak szerint megvizsgálja,
nyilvántartásba veszi, majd a vázrajz valamennyi példányát „Elõzetesen átvezetve.” záradékkal látja el, és intézkedik
az épület ingatlan-nyilvántartási bejegyzése iránt.

(3) Ha az (1) bekezdésben foglalt feltételek maradéktalanul nem teljesülnek a földhivatal az épületváltozással kapcsolatos
változási vázrajzot elõ ze tes nyilvántartásba veszi, az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban elõ ze tesen átvezeti,
majd a vázrajz valamennyi példányát „Elõzetesen átvezetve.” záradékkal látja el.

(4) Elõzetesként nyilvántartott épületváltozást érvényteleníteni nem szabad. A kiadott térképmásolaton az elõ ze tesként
nyilvántartott épületváltozás nem szerepelhet.

53.  § (1) A változási vázrajzok újrazáradékolására csak akkor kerülhet sor, ha a változási vázrajz változás elõtti adatai
megegyeznek a hatályos ingatlan-nyilvántartási adatokkal. Ebben az esetekben a változási vázrajzot „A záradék
az újrazáradékolás keltezésétõl számított egy évig hatályos.” záradékszöveggel kell ellátni és a záradékolást elvégezni.

(2) Ha a lejárt hatályú záradékkal rendelkezõ változási vázrajz változás elõtti adatai megváltoztak, az újrazáradékolásra
nem kerülhet sor. Ebben az esetben a vázrajzot át kell dolgozni vagy új vázrajzot kell készíteni. Az átdolgozás, vagy új
vázrajz készítése nem a földhivatal feladata.

54.  § (1) Ha 1 évnél régebben záradékolt, és a változások elõ ze tes nyilvántartásából már törtölt változásról készített változási
vázrajz újrazáradékolását kérik, és a záradékolásnak egyéb akadálya nincs, a változást újból záradékolni kell, és ezzel
egyidejûleg ismételten fel kell venni az elõ ze tes változások nyilvántartásába.

(2) Ha a földhivatal azt állapítja meg, hogy felmérési, térképezési vagy területszámítási hibával terhelt változási vázrajzot
záradékolt, akkor a záradékot hatályon kívül kell helyezni. Ha a hibás vázrajz alapján már az ingatlan-nyilvántartási
átvezetés megtörtént, akkor az Fttv. 11.  § (7) bekezdése szerint kell eljárni.

22. Az állami alapadatok változásának nyilvántartása és a változások vezetése

55.  § (1) A földhivatal az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmában bekövetkezõ változásokat elõ ze tes
nyilvántartásba veszi. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a változással érintett földrészletek valamennyi változás
elõtti és változás utáni adatát, valamint biztosítani kell a változások mindkét irányban történõ nyomon
követhetõségét.

(2) A változások elõ ze tes nyilvántartását
a) „A földrészletek változásának elõ ze tes nyilvántartása” címû nyomtatvány, vagy ezzel egyenértékû számítógépes

nyilvántartás,
b) az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis, továbbá
c) a területjegyzék és melléklete, vagy ezzel egyenértékû számítógépes nyilvántartás vezetésével kell végezni.
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(3) „A földrészletek változásának elõ ze tes nyilvántartása” címû nyomtatvány közigazgatási egységenként – az érintett
földrészletek fekvés szerinti megkülönböztetése nélkül – idõrendben, a következõ adatokat tartalmazza:
a) a változás elõtti és utáni helyrajzi számot,
b) a változási vázrajz iktatószámát, a változási jegyzék tételszámát,
c) a záradékolás idejét,
d) jegyzetrovatot, amelyben hivatkozni kell a tétel esetleges érvénytelenítésére, a helyrajzi szám további változására

és a végleges átvezetésre.
(4) Az elõ ze tes nyilvántartásban településenként, évente 1-tõl kezdõdõen, változási okiratonként kell a sorszámozást

végezni. A sorszámot mind a változási vázrajzon, mind pedig a mellékletét képezõ munkarészeken fel kell tüntetni.
A változás elõtti és a változással kialakult új földrészletek helyrajzi számát – a megfelelõ oszlopba – soronként kell
beírni.

(5) A bejegyzéssel egyidejûleg a területjegyzék „Utalás a változásokra” címû rovatában – az érintett földrészlettel egy
sorban – az elõ ze tes változásra utaló bejegyzéssel hivatkozni kell a nyilvántartásba vétel sor- és évszámára. További
változás esetén a területjegyzék mellékletében – a helyrajzi szám sorában – kell az elõ ze tes változás sor- és évszámára
utalni.

56.  § (1) Több egymásra épülõ elõ ze tes változás esetén a késõbb benyújtott változási vázrajzra a „Megelõzi
az E ../... számú változási vázrajz átvezetése.” záradékot vezeti rá a földhivatal.

(2) Ha az elõ ze tes változással érintett földrészletre vonatkozóan a záradék hatályának ideje alatt a földhivatalhoz újabb
változási vázrajz érkezik, melynek készítõje azonos az eredeti munka készítõjével, valamint a vázrajz tartalmában csak
módosítás történt, a változási vázrajzot az elõzmény átdolgozásának kell tekinteni, ha az elõzmény benyújtását
köve tõen a földrészletet érintõ további változást a földhivatal nem vette nyilvántartásba.

(3) A (2) bekezdés szerint átdolgozott vázrajzot az elõzmény egyidejû érvénytelenítése mellett, az eredeti változási
vázrajzzal azonos szám alatt kell nyilvántartani. Egyéb esetben az hatályos záradékkal rendelkezõ változási vázrajzot
a földhivatal az „Hatályon kívül helyezi az E ../... számú vázrajz.” szövegû záradékkal hatálytalanítja.

(4) Amennyiben azonos kiinduló adatok felhasználásával különbözõ tartalmú változási vázrajzokat nyújtanak be
záradékolásra, azokat elõ ze tes változásként egyidejûleg kell nyilvántartani az egyik változat jogerõre emelkedéséig.
Ilyen változási vázrajzokat csak folyamatban lévõ bírósági ügyek esetében – a bírósági végzés egyidejû csatolásával –
lehet benyújtani. Ezeket a változási vázrajzokat a „Jogerõre emelkedésével hatályon kívül helyezi az E ../... számú vázrajzot
(vázrajzokat).” záradékszöveggel kell ellátni.

(5) A változások elõ ze tes nyilvántartását a földhivatalnak rendszeresen felül kell vizsgálni. Azokat a tételeket, amelyekre
vonatkozóan – a záradékolástól számított egy éven belül – átvezetésre alkalmas okiratot (ingatlan-nyilvántartási
kérelmet) nem nyújtottak be, törölni kell.

57.  § (1) Az elõ ze tesen nyilvántartott változások végleges átvezetését az egységes ingatlan-nyilvántartási adatbázisban
ingatlan-nyilvántartási eljárás keretében kell végrehajtani.

(2) A jogerõre emelkedett változások átvezetését
a) az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban, valamint
b) a település területjegyzékében és annak mellékletében, vagy az ezzel egyenértékû számítógépes

nyilvántartásban
kell végrehajtani.

(3) Az ingatlan-nyilvántartás tartalmát érintõ változási vázrajznak a bejegyzési kérelemhez csatolt példányát átvezetés
után az ingatlan-nyilvántartási ügyirattal együtt, a földmérési vizsgálathoz benyújtott eredeti változási vázrajzot pedig 
a „Jogerõs .../... szám alatt” szövegû záradékkal, keltezéssel és aláírással ellátva a földhivatal adat- és térképtárában kell
tárolni.

(4) A jogerõs változási okirat megérkezése után – a változás végleges átvezetésével egyidejûleg – az elõ ze tes
nyilvántartás sorszámát érvényteleníteni kell, valamint a jegyzet rovatban fel kell tüntetni az ingatlan-nyilvántartási
határozat számát. A területjegyzékben a változási jegyzék, vagy a területjegyzék melléklete tételszámára  való utalás
bejegyzésekor az elõ ze tes nyilvántartás adatait érvényteleníteni kell, a szomszédos földrészletek topológiai
egyezõsége mellett.
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(5) Az állami alapadatok változásáról készített munkarészeket a késõbbi visszakereshetõség érdekében nyilvántartásba
kell venni. A változásvezetés következtében megszûnõ térképi információkat meg kell õrizni, azok
az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból fizikailag nem törölhetõek. Biztosítani kell, hogy a megszüntetett
adatok bármikor visszakereshetõek legyenek.

58.  § (1) Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis változásvezetésének általános követelményei:
a) a változásoknak az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisában folyamatosan, idõrendi sorrendben nyomon

követhetõnek kell lennie;
b) az elõ ze tesen és véglegesen átvezetett változások esetén a változás elõtti állapotnak bármikor visszaállíthatónak

kell lennie.
(2) A földhivatalhoz beérkezõ változási vázrajzok és változási állományok eredeti adathordozóit nyilvántartásba kell

venni, településenként be kell sorszámozni, és megfelelõ tárolásukról gondoskodni kell. Az eredeti adathordozó és
hozzátartozó változási vázrajz azonosíthatóságát biztosítani kell.

23. Felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítása

59.  § (1) Az Fttv. 11.  § (7) bekezdése szerinti felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítását a földhivatal az FM vhr.
3.  § e) pontjában biztosított hatósági jogkörében eljárva köteles lefolytatni, melynek során a rendelkezésére álló
munkarészek mellett a helyszíni állapotot is vizsgálnia kell.

(2) A felmérési, térképezési, területszámítási hiba kijavítása nem érinti és nem változtatja meg a természetbeni
határvonalat és a birtoklási viszonyokat. A hiba kijavításához nincs szükség elõ ze tes hatósági, bírósági határozatra
vagy engedélyre.

(3) A hiba kijavítását nem zárja ki a hibával terhelt földrészleteket érintõ, folyamatban lévõ bírósági eljárás. Ha
a folyamatban lévõ bírósági eljárásról a földhivatal tudomást szerzett, a hiba kijavításáról  szóló határozatot az eljáró
bíróságnak is meg kell küldeni.

(4) A hatályos térképi ábrázolás és a földrészlet ingatlan-nyilvántartási adata felmérési, térképezési vagy területszámítási
hiba jogcímén földhivatali hatáskörben akkor változtatható meg, ha a hiba bizonyíthatóan az alaptérkép vagy
a változási munkarészek készítése, vagy annak átvezetése során elkövetett mulasztásból vagy tévedésbõl származik.

(5) Bejelentési kötelezettség elmulasztása  miatt elmaradt változásátvezetés nem pótolható felmérési vagy térképezési
hiba kijavítása jogcímén.

(6) A hiba kijavításáról  szóló földhivatali határozathoz a helyrajzi számozás és a területszámítás helyessége szempontjából 
záradékolt változási vázrajzot kell mellékelni. A változási vázrajzot akkor is el kell készíteni, ha a hiba kijavítása
területváltozással nem jár.

60.  § (1) Felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítását földhivatali hatósági eljárásban a következõ esetekben
lehet végrehajtani:
a) a mérés során tévesen azonosították a határvonalat és a helyes határvonal helyett nem megfelelõ határvonalat

mértek;
b) fotogrammetriai feldolgozás során tévesen értékelték ki a látható határvonalat, s így a tényleges határvonal

helyett a térképre téves határvonal került (pl. szõlõlugas sort tévesen kerítésvonalnak értékeltek);
c) tévesen olvasták le vagy tévesen jegyezték fel (rögzítették) a mérési eredményeket;
d) a térképen tévesen ábrázolták a helyszínen mért (rögzített) méretet (rajzi elírás), és a téves térképi ábrázolás

alapján számították a földrészlet területét;
e) helyesen mértek és térképeztek, de a területszámítás során számítási hibát követtek el, nem a megfelelõ

geometriai alakzatot (pontokat) vonták be a területszámításba, és ez a téves adat került a tulajdoni lapon
átvezetésre;

f) a területi adat átvezetésekor elírás történt;
g) az elhatárolás során nem az Fttv. 13.  §-ában, valamint az FM vhr. 26.  §-ában elõírtak betartásával jártak el, és ezzel

a földrészlet határvonalának megállapítása hibásan történt;
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h) tervezett földrészlet határok hibás meghatározásából eredõ hiba esetén, amikor
ha) téves arányok szerint történt a földrészlet határvonalának tervezése;
hb) a régi térképrõl hibás méretet vettek le;
hc) a felhasznált mûszaki munkarészek felmérési hibát tartalmaztak;
hd) az eredeti térkép felmérési, térképezési vagy területszámítási hibával volt terhelt;

i) a felhasznált korábbi állami alapadatok hibás értékkel történõ átvétele, vagy az ebbõl eredõ tervezési hibák
esetén; vagy

j) az idõközi változási munkarészek készítése és átvezetése során elkövetett felmérési, térképezési vagy
területszámítási hibái, vagy a változás téves állományi rögzítésébõl eredõ hibák esetén.

(2) Az (1) bekezdés g) pontja szerinti esetben a kijavítás utáni határvonal eltérhet a természetbeni állapottól.
(3) Felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítását földhivatali eljárásban – az (1) bekezdésben foglaltakon

túlmenõen – az analóg térképek digitális átalakítása, vagy a digitális alaptérképek adatbázisának készítése során
elkövetett alábbi hibák esetén lehet végrehajtani:
a) a korábbi numerikus vagy digitális adatok átvételénél elkövetett azonosítási, számítási, adatrögzítési és

vonal-összekötési hibák esetén;
b) az analóg térképek digitalizálása során a digitalizálás, az azonosítás és az összekötések téves végrehajtásából

származó hibák esetén;
c) tévesen ábrázolták, vagy foglalták adatállományba a helyes mérési adatokat, vagy hibás összekötéseket hajtottak

végre a struktúrák elõállításánál, és ezek alapján végezték a területszámítást.

61.  § (1) Ha olyan határvonallal kapcsolatban válik szükségessé felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítása,
amelyet jogerõs bírósági ítélettel jogerõs földrészlet határként megállapítottak, vagy elfogadtak, a hiba kijavítását
elrendelõ jogerõs földhivatali határozatot az ille té kes bírósággal is közölni kell.

(2) Ha a hiba kijavítása ingatlan-nyilvántartási átvezetést is igényel, gondoskodni kell arról, hogy az átvezetés
megtörténjen. Ilyenkor a hiba kijavításával egyidejûleg dönt a földhivatal a bejegyzésrõl.

(3) A felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárásban érintett földrészletek változási
vázrajzát be kell sorolni a többi változási vázrajz közé.

(4) A felmérési és térképezési hiba kiigazítása során a forgalomban levõ térképre vonatkozó azonosítási és pontossági
elõ írásokat kell figye lembe venni. A digitális átalakítással készített alaptérképek esetén az átalakítás alapjául szolgáló
térképekre vonatkozó azonosítási és pontossági elõ írásokat kell alkalmazni.

(5) Forgalomba még nem adott ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisnak az ingatlan-nyilvántartás átalakítása elõtt
történõ kijavításáról nem kell határozatot hozni, azonban a változási munkarészeket e rendelet elõ írásai szerint el kell
készíteni és a változási vázrajzok közé be kell sorolni.

62.  § (1) Ha a határvonalak azonosítása során egy közigazgatási egység teljes belterületi vagy különleges külterületi fekvését
lefedõ ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis alapján a földrészlet határok jelentõs részénél a 1. vagy a 2. melléklet
táblázataiban megadott értékeket lényegesen meghaladó eltérések állapíthatók meg, akkor a megyei földhivatallal
egyezetett mûszaki, technológiai megoldást kell alkalmazni mindaddig, amíg az érintett közigazgatási egység vagy
fekvés újfelmérése nem történik meg.

(2) A megyei földhivatalnak a technológiai eljárás kialakítása során figye lembe kell vennie a változási vázrajz készítésének
célját, valamint az ellentmondások feloldására alkalmazható – gazdaságosan és rövid átfutási idõ alatt elvégezhetõ –
mûszaki megoldásokat.

24. Idõszakonként végzett helyszínelések

63.  § (1) A változott állami alapadatok átvezetésén túlmenõen az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis állami alapadat
tartalmát a földhivatal idõszakonkénti helyszíneléssel ellenõrzi. Az eljárás során az ellenõrzött területen vizsgálni kell
az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmának és a helyszíni állapotnak az egyezõségét. A feltárt eltéréseket
földrészletenként tételesen rögzíteni kell.

(2) A helyszínelés célja azoknak a természetbeni változásoknak a feltárása, amelyekkel kapcsolatban az Fttv. 12.  §
(4) bekezdésében elõírt változás-bejelentési kötelezettség teljesítését elmulasztották.

(3) A helyszínelést a közigazgatási egység vagy annak valamely fekvése teljes területére kiterjedõen kell végrehajtani.
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(4) A helyszínelést a megyei földhivatal által összeállított (a földhivatallal egyeztetett) ütemterv szerint, de egy-egy
település tekintetében legalább 10 évenként kell elvégezni.

64.  § (1) A helyszínelés során az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis állami alapadat tartalmában bekövetkezett
változásokat a 14.  § (1) bekezdésében elõírtak szerint kell felmérni.

(2) A terepi munka megszervezéséhez és végzéséhez felhasználhatók a rendelkezésre álló, friss információt tartalmazó
légifényképek is.

(3) A mérési eredményeket az érintett földrészletek helyrajzi számának sorrendjében összefûzött mérési vázlaton vagy
mérési jegyzeten kell feltüntetni.

(4) A helyszínelés során észlelt változásokról az e rendeletben meghatározott változási vázrajzokat kell készíteni, valamint
az elõírt munkarészeket kell mellékelni. A változási vázrajzokat a földhivatalnak vizsgálni és záradékolni kell.

(5) Termõföldön, valamint mezõ-, erdõgazdasági mûvelés alatt álló földön észlelt mûvelési ág változásokról eltérési
jegyzéket kell készíteni, melyet át kell adni a földhivatal földvédelmi szakterületének a szükséges intézkedések
megtételére.

25. Záró rendelkezések

65.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

66.  § Azokat az eljárásokat, amelyekben a sajátos célú földmérési és térképészeti munkához szükséges állami alapadatok
szolgáltatása a rendelet hatályba lépése elõtt már megtörtént, az adatszolgáltatás idõpontjában hatályos
rendelkezések szerint kell befejezni.

67.  § (1) Az FM vhr. 21.  §-ában az „a szakmai szabályzatokban” szövegrész helyébe az „az állami alapadatok felhasználásával
végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenység végzésének általános elõ írásairól  szóló jogszabály”
szöveg, valamint a 30.  § (2) bekezdésében az „a szakmai szabályzatban (szabvány) ” szövegrész helyébe az „az állami
alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenység végzésének általános
elõ írásairól  szóló jogszabály” szöveg lép.

(2) Az FM vhr. 24.  § (4) bekezdésében az „földhivatali vizsgálat és záradékolás után –„ szövegrész helyébe
az „az épületváltozások kivételével – a földhivatali vizsgálat és záradékolás után” szöveg lép.

68.  § Hatályát veszti
a) a digitális földmérési alaptérképi adatállományok készítésérõl és kezelésérõl  szóló 21/1995. (VI. 29.) FM rendelet,
b) az FM vhr. 23.  §-a, 24.  § (1), (3), és (5) bekezdése, 25.  §-a, valamint a 34.  § (1) bekezdés e) pontja.

69.  § A hatálybalépést követõ napon a 68.  § hatályát veszti. E § a hatálybalépést követõ 2. napon hatályát veszti.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez

Megengedett eltérések a határvonalak jogi (térképi) és természetbeni állapotának összehasonlítására

A) EOTR földmérési alaptérkép alapú adatbázis
Méretarány Megengedett eltérés egy-egy határvonal helyzetében

1:1000 ±0,35 m
1:2000 ±0,65 m
1:4000 ±1,30 m
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B) Régi vetületi rendszerû alaptérkép alapú adatbázis
Méretarány Megengedett eltérés egy-egy határvonal helyzetében

1:1000 ±0,45 m
1:2000 ±0,90 m
1:2880 ±1,30 m
1:4000 ±1,75 m

2. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez

Megengedett eltérések több földrészlet töréspontjainak folyamatos összemérésénél

A) EOTR földmérési alaptérkép alapú adatbázis esetén

Eredeti méretarány
Egy földrészlet

határvonalában

A mérési vonal hossza méterben

50 100 200 300

1:1000 ±0,35 ±0,40 ±0,45 ±0,50 ±0,55
1:2000 ±0,65 ±0,80 ±0,80 ±0,90 ±0,95
1:4000 ±1,30 ±1,55 ±1,65 ±1,75 ±1,90

B) Régi vetületi rendszerû alaptérkép alapú adatbázis esetén

Eredeti méretarány
Egy földrészlet

határvonalában

A mérési vonal hossza méterben

50 100 200 300

50 100 200 300
1:1000 ±0,45 ±0,50 ±0,55 ±0,60 ±0,65
1:2000 ±0,90 ±1,00 ±1,10 ±1,15 ±1,20
1:2880 ±1,30 ±1,45 ±1,55 ±1,65 ±1,75
1:4000 ±1,75 ±2,00 ±2,20 ±2,30 ±2,45

C) Szabatosan megjelölt és meghatározott részletpontok koordinátákból (mérési eredményekbõl) számított és
a terepen mért távolság közötti eltérés

fekvés/távolság 50 m 100 m 200 m 300 m

Szabatosan felmért
belterület

±0,20 ±0,25 ±0,35 ±0,45

Egyéb módszerrel
felmért belterület

±0,30 ±0,40 ±0,55 ±0,65

Külterület ±0,40 ±0,55 ±0,80 ±0,95

3. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez

Megengedett eltérések a határvonalak jogi (térképi) és természetbeni állapotának összehasonlítására
digitális alaptérképek esetén

A) A részletpontok meghatározott helyzete és az ellenõrzõ mérésbõl számított helyzet közötti
megengedett eltérés (± cm)

T1

T11 T21

R1 9 15
R2 15 21
R3 18 30
R4 24 57
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B) A méretek megengedett eltérése belterületen (±cm)
T11

R1 R2 R3 R4

R1 12 18 21 27
R2 21 24 27
R3 24 30
R4 33

C) A méretek megengedett eltérése külterületen (±cm)
T21

R1 R2 R3 R4

R1 21 27 33 39
R2 30 36 42
R3 39 45
R4 51

A tûrési osztályok jelentése:
T1 belterület
T11: digitális újfelméréssel és térképfelújítással történõ térképkészítés, valamint kiegészítõ terepi felmérésekkel
végzett digitális átalakítás
T2 külterület
T21: digitális újfelméréssel és térképfelújítással történõ térképkészítés, valamint kiegészítõ terepi felmérések digitális
átalakítás

A részletpontok rendûsége:
R1: a közigazgatási egységek és fekvések határvonalának töréspontjai, valamint a belterületi földrészletek
közterülettel érintkezõ valamennyi határpontja. Ezeket állandó módon, szabatosan kell megjelölni úgy, hogy
belterületen legalább ±3 cm, míg külterületen legalább ±5 cm pontossággal azonosíthatók legyenek, és
fennmaradásuk biztosított legyen,
R2: a közigazgatási egységek és fekvések, valamint a belterületi földrészletek elõbb fel nem sorolt határpontjai,
a külterületi földrészletetek állandó módon megjelölt határpontjai, továbbá az épületek, építmények és a vezetékek

felszíni létesítményeinek belterületen legalább ±5 cm, míg külterületen legalább ±7 cm pontossággal azonosítható
töréspontjai,
R3: a külterületi földrészletek elõzõekben fel nem sorolt határpontjai, az épületeknek, építményeknek és a vezeték
felszíni létesítményeinek minden további töréspontja, valamint a közlekedési és vízügyi létesítményeknek,
függõpályáknak és mûtárgyainak belterületen legalább ±6 cm, míg külterületen legalább ±10 cm pontossággal
azonosítható töréspontjai,
R4: azon részletpontok mindegyike, amelyek az elõzõ három rendbe nem sorolhatók be, és nem tartoznak az R5
rendbe. Ilyenek például a melléképületek sarokpontjai, alrészlethatárok pontjai és a különféle létesítmények elõzõ
rendûségekbe nem sorolható töréspontjai (pl. árok, töltés stb.), melyeket belterületen legalább ±8 cm, míg
külterületen legalább ±19 cm pontossággal lehet azonosítani.
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4. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez

A területszámítás megengedett hibahatárai
EOTR ingatlan-nyilvántartási térkép digitális átalakításával készült adatbázis esetén

Terület
A digitalizált térkép méretaránya

Terület
A digitalizált térkép méretaránya

1:500
1:1000

1:2000 1:4000
1:500

1:1000
1:2000 1:4000

m2 Megengedett eltérés ±m2 ha Megengedett eltérés ±m2

200 5 10 19 7,5 140 230 410
400 7 13 26 8,0 146 240 426
600 9 17 33 8,5 152 248 441
800 10 19 37 9,0 158 257 455

1 000 11 22 43 9,5 164 266 470
1 200 12 24 46 10,0 161 275 483
1 400 13 25 51 11,0 182 292 510
1 600 14 28 54 12,0 194 308 537
1 800 15 30 57 13,0 205 323 562
2 000 17 31 61 14,0 216 339 586
2 500 19 35 68 15,0 227 354 610
3 000 20 39 75 16,0 238 370 634
3 500 22 42 80 17,0 249 384 657
4 000 23 44 86 18,0 259 399 679
4 500 25 47 91 19,0 270 414 701
5 000 26 50 97 20,0 279 427 723
5 500 29 53 101 25,0 330 495 825
6 000 30 55 107 30,0 378 560 921
6 500 31 57 111 35,0 426 621 1 012
7 000 32 59 113 40,0 447 681 1 099
7 500 33 62 119 45,0 528 739 1 183
8 000 35 64 123 50,0 563 796 1 264
8 500 36 66 128 55,0 853 1 342
9 000 37 68 131 60,0 907 1 419
9 500 39 70 133 65,0 961 1 493

10 000 40 73 139 70,0 1 014 1 566
12 500 45 83 156 75,0 1 067 1 648
15 000 51 90 172 80,0 1 119 1 708
17 500 55 99 186 85,0 1 169 1 778
20 000 59 107 200 90,0 1 220 1 846
22 500 65 114 213 95,0 1 270 1 914
25 000 68 121 226 100,0 1 320 1 980
27 500 73 128 237 120,0 1 515 2 239
30 000 77 134 249 140,0 1 705 2 486
32 500 81 141 260 160,0 1 891 2 726
35 000 85 156 270 180,0 2 074 2 959
37 500 89 153 280 200,0 2 254 3 187
40 000 92 158 290 250,0 3 737
42 500 96 164 300 300,0 4 266
45 000 100 169 310 350,0 4 779
47 500 104 173 320 400,0 5 280
50 000 107 180 330 450,0 5 771
55 000 113 191 346 500,0 6 251
60 000 120 201 363 600,0 7 193
65 000 126 211 379 700,0 8 113
70 000 133 221 395 800,0 9 003
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5. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez

A területszámítás megengedett hibahatárai
EOTR elõtti vetületi rendszerû ingatlan-nyilvántartási térkép digitális átalakításával készült térképi
adatbázis esetén

A digitalizált térkép méretaránya

1 : 1000 1 : 2000 1 : 2880 1 : 4000

Megengedett eltérés a terület %-ában és m2-ben

Terület % ±m2 % ±m2 % ±m2 % ±m2

1000 m2 2,00 20 2,75 28 3,30 33 4,40 40
1200 24 33 40 48
1400 28 39 46 55
1500 30 41 50 59
1600 32 44 53 63
1800 36 50 59 71
2000 40 55 3,20 64 3,85 77
2200 44 61 70 85
2400 48 66 77 92
2600 52 72 83 100
2800 56 77 89 108
3000 60 83 96 116
3250 65 89 104 125
3500 70 96 112 135
3750 75 103 120 144
4000 80 110 128 154
4500 90 124 144 173
0,50 ha 1,90 95 2,65 132 3,10 155 3,75 188
0,55 104 146 170 3,60 198
0,60 114 2,55 153 3,00 180 216
0,65 124 166 195 3,50 228
0,70 133 178 210 245
0,75 1,80 135 2,40 180 2,85 214 262
0,80 144 192 228 3,40 272
0,85 149 204 242 289
0,90 154 216 256 306
0,95 159 228 271 323
1,00 1,65 165 2,30 230 2,75 275 3,30 330
1,50 206 345 412 2,75 412
2,00 247 1,75 350 2,10 420 550
2,50 288 1,65 412 525 2,30 575
3,00 1,10 330 495 630 2,20 660
4,00 415 660 840 2,10 840
5,00 1,00 500 1,45 725 1,65 980 2,00 1 000
10,00 0,75 750 1,10 1 100 1,30 1 300 1,55 1 550
15,00 0,65 975 1,00 1 500 1,10 1 650 1,30 1 950
30,00 0,45 1 350 0,65 1 950 0,80 2 400 0,90 2 700
60,00 0,35 2 100 0,45 2 700 0,55 3 300 0,65 3 900
100,00 – – 0,35 3 500 0,45 4 500 0,55 5 500
200,00 – – 0,20 4 000 0,35 7 000 0,45 9 000
400,00 – – – – 0,20 8 000 18 000
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6. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez

PONTKÓDOK
az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban

Sorszám

A pont Az állandósítás Határpont

DAT T_KOZEP-HIBA
kódrendûsége

kódja módja kódja jellege kódja

karakterhelyek

1. (2.) 2. (3.) 3. (4.)

1. ALAPPONTOK
1.1. Vízszintes alappontok

1.1.1. OGPSH 20 1
1.1.2. I–III. rendû 5 2
1.1.3. IV. rendû 1 3
1.1.4. V. rendû 2 4
1.1.5. felmérési, földi 3 5
1.1.6. felmérési, fotós 4

ideiglenes jelölés 0
kõ 1
kõ halom 2
vb. mérõtorony 3
templomtorony 4
vasszekrény 5
gyárkémény 6
egyéb 7
csap, szeg 8
egyéb felszíni 9

nem határpont 0
államhatár pont 1
megyehatár pont 2
községhatár pont 3
fekvéshatár pont 4
földrészlet
határpont

5

egyéb részletpont 6
1.2. Magassági alappontok

1.2.1. gravimetriai
alappont

6 0 0 24

1.2.2. 0. rendû
kéregmozgási

6 földalatti jel 0 26

1.2.3. I. rendû 7 27
1.2.4. II. rendû 8 28
1.2.5. III. rendû 9 29
1.2.6. IV. rendû 10 30

kõben gomb 1
csap 2
tárcsa 3
gomb 4
egyéb 5

Balti 1
EOMA 2
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Sorszám

A pont Az állandósítás Határpont

DAT T_KOZEP-HIBA
kódrendûsége

kódja módja kódja jellege kódja

karakterhelyek

1. (2.) 2. (3.) 3. (4.)

2. RÉSZLETPONTOK
2.1. Vízszintes részletpontok
2.1.1. Numerikus részletpontok

1. I. rendû
a) újfelmérés 31 6, 8
b) digitális átalakítás 36 7, 9
2. II. rendû
a) újfelmérés 32 10, 12
b) digitális átalakítás 37 11, 13
3. III. rendû
a) újfelmérés 33 14, 16
b) digitális átalakítás 38 15, 17
4. IV. rendû
a) újfelmérés 34 18, 20
b) digitális átalakítás 39 19, 21
5. V. rendû 35 22

terepen nem
jelölt

1

ideiglenes jelölés 2
építm. domináns
pontja

3

kõ 4
csap 5
festés 6
szeg 7
határdomb 8
egyéb azonosító
jelölés

9

államhatár pont 1
megyehatár pont 2
községhatár pont 3
fekvéshatár pont 4
földrészlet
határpont

5

egyéb részletpont 6
2.1.2. Grafikus (digitalizált) részletpontok

1. I. rendû 41 7, 9
2. II. rendû 42 11, 22
3. III. rendû 43 15, 17
4. IV. rendû 44 19, 21

terepen nem
jelölt

1

építmény
domináns pontja

3

kõ 4
csap 5
határdomb 8
egyéb azonosító
jelölés

9
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Sorszám

A pont Az állandósítás Határpont

DAT T_KOZEP-HIBA
kódrendûsége

kódja módja kódja jellege kódja

karakterhelyek

1. (2.) 2. (3.) 3. (4.)

államhatár pont 1
megyehatár pont 2
községhatár pont 3
fekvéshatár pont 4
földrészlet
határpont

5

egyéb részletpont 6
5. V. rendû 45 terepen nem

jelölt
1 6 22

2.1.3. Elméleti részletpontok
1. páros pontokból 51
2. egyéb elméleti 52

terepen nem
jelölt

1

államhatár pont 1
megyehatár pont 2
községhatár pont 3 rendûségnek

megfelelõfekvéshatár pont 4
földrészlet
határpont

5

egyéb részletpont 6
3. jelkulcs beszúrási

pontja
52 terepen nem

jelölt
1 6

2.2. Magassági részletpontok
2.2.1. Mért részletpontok
2.2.1.1. Balti alapszint

1. I. rendû
a) belterületen M1 61 31
b) külterületen M1 66 32
2. II. rendû
a) belterületen M1 62 33
b) külterületen M1 67 34
3. III. rendû
a) belterületen M1 63 35
b) külterületen M1 68 36

állandósított
vízsz. alappont.

4

egyéb azonosító
jelölés

9

megyehatár pont 2
községhatár pont 3
fekvéshatár pont 4
földrészlet
határpont

5

egyéb részletpont 6
2.2.1.2. EOMA

1. I. rendû
a) belterületen M1 71 31
b) külterületen M1 76 32
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Sorszám

A pont Az állandósítás Határpont

DAT T_KOZEP-HIBA
kódrendûsége

kódja módja kódja jellege kódja

karakterhelyek

1. (2.) 2. (3.) 3. (4.)

2. II. rendû
a) belterületen M1 72 33
b) külterületen M1 77 34
3. III. rendû
a) belterületen M1 73 35
b) külterületen M1 78 36

állandósított vízsz.
alappont

4

egyéb azonosító
jelölés

9

megyehatár pont 2
községhatár pont 3
fekvéshatár pont 4
földrészlet
határpont

5

egyéb részletpont 6
2.2.2. Grafikus részletpontok
2.2.2.1. Balti alapszint

1. fõ- és
alapszintvonal

81 1 0 37

2. mellékszintvonal
(felezõ,
negyedelõ)

82 1 0 37

3. domborzati idom 83 1 0 37
4. kótált pont 84 1 0

2.2.2.2. EOMA
1. fõ- és

alapszintvonal
91 1 0 37

2. mellékszintvonal
(felezõ,
negyedelõ)

92 1 0 37

3. domborzati idom 93 1 0 37
4. kótált pont 94 1 0
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7. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez
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8. m
elléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM

 rendelethez
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9. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 62. szám 13561



10. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez
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11. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez
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12. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez
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13. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez
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14. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez

13566 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 62. szám



15. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez
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26. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez

A mûszaki leírás kötelezõ tartalma
...........................................
a munkát végzõ neve
.................................
a munka száma

MÛSZAKI LEÍRÁS

1. A munka megnevezése:
2. A földmérési munkát végzõ szerv neve és címe:
3. A megbízó neve és címe:
4. Mely községekre terjed ki a munka:
5. A munka megkezdésének idõpontja (év, hónap, nap):
6. A munka befejezésének idõpontja (év, hónap, nap):
7. Felhasznált alapadatok:
8. A munka elvégzése milyen utasítás vagy szabályzat szerint történt:
9. A munka elkészítésének rövid leírása (különös tekintettel a szabályzat/utasítás elõ írásaitól eltérõ megoldásokra):

10. A munkára vonatkozó egyéb feljegyzés:
11. A munka belsõ vizsgálója:
12. A munka minõségét tanúsító neve:

Kelt:

.........................................................
felmérést végzõ aláírása

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 47/2010. (IV. 27.) FVM rendelete
a globális mûholdas helymeghatározó rendszerek alkalmazásával végzett pontmeghatározások
végrehajtásáról, dokumentálásáról, ellenõrzésérõl, vizsgálatáról és átvételérõl

A földmérési és térképészeti tevékenységrõl  szóló 1996. évi LXXVI. törvény 29.  § (2) bekezdés b) és d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1.  § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

I. FEJEZET
ÉRTELMEZÕ RENDELKEZÉSEK

1.  § E rendelet alkalmazásában:
1. GNSS: a globális mûholdas helymeghatározó rendszerek (GPS NAVSTAR, GLONASSZ, Galileo, COMPASS, GINSS) közös

elnevezése;
2. WGS 84: a GPS rendszer hivatalos vonatkoztatási rendszere, geocentrikusan elhelyezett ellipszoid;
3. ETRS89: a GNSS méréseknek az európai kontinensen érvényes térbeli derékszögû (XYZ) vonatkoztatási rendszere;
4. EUREF: az európai szintû geodéziai vonatkoztatási rendszerek fenntartásáért és fejlesztéséért felelõs szakmai szervezet;
5. EPN (EUREF Permanens Hálózat): az ETRS89 referencia rendszert a gyakorlatban megtestesítõ aktív GNSS hálózat;
6. Aktív GNSS hálózat: GNSS referencia állomások magyarországi hálózata;
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7. EOV (Egységes Országos Vetületi rendszer): ferdetengelyû, szögtartó, süllyesztett hengervetület, az állami térképek
vetületi rendszere;

8. HD72: a magyarországi vízszintes alappont-hálózat vonatkoztatási rendszere;
9. EOVA (Egységes Országos Vízszintes Alaphálózat): az egységes országos vetületi rendszert fizikailag képviselõ vízszintes

alappontok hálózata;
10. OGPSH (Országos GPS Hálózat): az EOVA hálózatból kiválasztott, az ETRS89 rendszerben GPS mérésekkel

meghatározott alappontokból álló hálózat;
11. EOMA (Egységes Országos Magassági Alaphálózat): a balti alapszintre vonatkozó normál magassági rendszer;
12. Integrált geodéziai alappont: több mérési technikával – GNSS, szintezés, és lehetõleg gravimetriai mérés is –

meghatározott mérõszámokkal jellemzett alappont;
13. Permanens állomás: ismert alapponton folyamatosan észlelõ GNSS vevõberendezés;
14. Referencia állomás: az aktív GNSS hálózat részét képezõ, hitelesített és minõségbiztosítással ellátott permanens

állomás;
15. Bázisállomás: korábban meghatározott alapponton felállított, a relatív helymeghatározásokhoz szükséges

referencia-méréseket végzõ GNSS vevõberendezés;
16. Virtuális állomás: a referencia állomások méréseire támaszkodva, az aktív GNSS hálózattal lefedett terület tetszõleges

helyére generált virtuális mérési adatok, korrekciók;
17. Fázis-többértelmûség: a GNSS vevõ és a mûhold közötti távolságra esõ vivõhullám egész ciklusszámának

bizonytalansága;
18. Fix megoldás: a fázis-többértelmûség egész számként történõ meghatározása;
19. Float megoldás: sikertelen fix megoldás esetén alkalmazott közelítõ megoldás;
20. PDOP: a mûholdak geometriai helyzetébõl levezethetõ, a háromdimenziós pozíció várható pontosságát jellemzõ

mérõszám;
21. Ppm (parts per million): relatív pontossági egység, az adott egység egy milliomod része;
22. Konfidencia intervallum: adott szignifikancia-szinten a becsült változó alsó és felsõ korlátja;
23. Root Mean Square (RMS): a térbeli vektor meghatározási középhibája;
24. RTK (Real Time Kinematic):  valós idejû kinematikus helymeghatározás, amikor a helymeghatározást végzõ vevõk

különálló bázis-, permanens- vagy referencia állomásokra támaszkodnak;
25. Hálózati RTK: az országos hálózatban elhelyezett referencia állomások méréseire támaszkodó, a felhasználó pozíciójára 

optimalizált  valós idejû adatok elõállítása a homogén pontosságú helymeghatározások biztosítására;
26. Félkinematikus módszer: „stop and go” technikával végzett mérés;
27. RINEX: utófeldolgozáshoz használt, a vevõk típusától független egységes GNSS ASCII adatformátum;
28. EHT2 (EUREF-EOV Hivatalos Helyi Térbeli Transzformáció): az OGPSH-ra támaszkodó, egységes, országos, ETRS89-EOV

referencia rendszerek közötti lokális, 7 paraméteres Helmert transzformáció;
29. VITEL:  valós idejû GNSS helymeghatározásnál használatos terepi transzformációs eljárás, az EHT2  valós idejû változata;
30. GNSS Szolgáltató Központ: a helymeghatározás pontosságának javítására a beérkezett GNSS mérési adatok

feldolgozásával  valós idejû korrekciókat és utófeldolgozáshoz szükséges adatokat elõállító és szolgáltató szervezet.
31. Epocha: GNSS mérések egységnyi idõtartama, átlagos értéke utófeldolgozással  való mérés esetén 15 másodperc,  valós 

idejû mérésnél 1 másodperc.

II. FEJEZET
GNSS VONATKOZTATÁSI RENDSZEREK

2.  § (1) A GNSS vonatkozatási rendszerének a fizikai meg valósítását az OGPSH-, valamint az aktív GNSS hálózat pontjai
képezik. E hálózatok létesítése, fenntartása és üzemeltetése a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továb biak ban:
FÖMI) hatáskörébe tartozik.

(2) Az OGPSH hálózat létesítése során 80 km2/pont sûrûséggel kell biztosítani az EOVA, EOMA geodéziai vonatkoztatási
rendszerekkel  való kapcsolatot, valamint az OGPSH vonatkozási rendszere és az EOV közötti transzformáció
végrehajtását.

(3) Az aktív GNSS hálózat pontjait képezõ referencia állomások létesítése során biztosítani kell a 3000 km2/állomás
pontsûrûséget az általános földmérési és térképészeti feladatok ellátásához.
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(4) A GNSS referencia állomások létesítését, fenntartását, üzemeltetését, a  valós idejû korrekciók és utólagos
felhasználású referencia mérések elõállítását, valamint a GNSS felhasználók támogatását a FÖMI GNSS Szolgáltató
Központja végzi.

3.  § (1) Az aktív GNSS hálózat referencia állomásának létesítése során biztosítani kell, hogy
a) a referencia pont periodikus mozgásának amplitúdója vízszintes értelemben kisebb legyen, mint 5 mm és

magassági értelemben kisebb legyen, mint 10 mm;
b) a pontnak a környezõ pontokhoz viszonyított relatív sebessége ne haladja meg az 5 mm/év értéket.

(2) A referencia állomás pontleírásának tartalmaznia kell

a) a referencia pont koordinátáinak értékeit ETRS89 (X, Y, Z és j, l, h), valamint EOV(y, x, H) vonatkozási
rendszerekben, és

b) az antenna és környékének fényképét az elsõdleges környezeti hatások bemutatása céljából.
(3) A felhasználók számára tájékoztatás céljából nyilvános számítógépes hálózaton on-line módban a referencia

állomásokra vonatkozóan a FÖMI GNSS Szolgáltató Központjának elérhetõvé kell tenni a következõ adatokat:
a)  valós idõben mely mûholdakra történik az észlelés,
b) az észlelt mûholdak számát az idõ függvényében lehetséges, vagy tényleges ábrával, és
c) a referencia állomás koordinátáinak változását éves idõsor ábrában, a napi rendszerességgel végzett ellenõrzõ

feldolgozások eredményének grafikus ábrázolásával.

4.  § (1) Új referencia állomás létesítése esetén az állomás tervezett helyén a GNSS frekvenciákon interferencia-méréseket kell
végezni. Zavaró rádiójelek kimutatása esetén, annak megszüntetése céljából, értesíteni kell a zavarás
megszüntetésére hatáskörrel rendelkezõ hatóságot.

(2) A referencia állomás tervezett helyén el kell végezni az észlelést befolyásoló környezeti hatások vizsgálatát.
A referencia állomást úgy kell elhelyezni, hogy 15 fokos magassági szög felett ne legyen kitakaró objektum, és ez
az állapot hosszabb távon is fenntartható legyen.

(3) Az új referencia állomás koordinátáit az állami földmérés aktív GNSS hálózatára, valamint az EPN-re támaszkodva kell
meghatározni.

(4) A meghatározást legkevesebb három hétig tartó, napi 24 órás mérésekkel, tudományos szintû feldolgozó programmal 
kell elvégezni.

III. FEJEZET
A GNSS ALKALMAZÁSÁVAL VÉGZETT PONTMEGHATÁROZÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

1. Az alappontok meghatározása

5.  § Az állami alapadatok felhasználásával végzett földmérési és térképészeti tevékenység keretében a GNSS technológia
alkalmazásával történõ pontmeghatározásokat – a felmérési alappontok és részletpontok meghatározása – csak a 2.  §
(1) bekezdésében meghatározott vonatkoztatási rendszerekre támaszkodva kell végezni.

6.  § (1) A rendelet alkalmazásában az ötödrendû és a felmérési alappontok (a továb biak ban: felmérési alappontok)
meghatározásának módja és pontossága azonos. Az újonnan meghatározott pontok állandósítását a rendûségének
meg fele lõen kell elvégezni.

(2) Alappontok meghatározását utólagos vagy  valós idejû feldolgozással kell végrehajtani.
(3) A felmérési alappontok meghatározásához szükséges állami alapadatok:

a) a megyei földhivataloktól, országos szinten a FÖMI adat- és térképtárától,
b) nyilvános számítógépes hálózaton keresztül a FÖMI szolgáltatása alapján, vagy
c)  valós idejû meghatározáshoz a FÖMI GNSS Szolgáltató Központ által nyújtott szolgáltatás keretében szerezhetõk

be.
(4) Alappontot egyetlen ismert pontról mért vektorral meghatározni nem szabad, ilyen esetekben a pont

meghatározásához további fölös méréseket kell mérni ismert pontokra. A fölös méréseket be kell vonni az új pontok
koordinátáinak meghatározásába.
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(5) Alappont meghatározást kézben tartott vevõvel végezni tilos. Az antennát a meghatározandó ponton a mérés idejére
mûszerállványon vagy igazított libellával és kitámasztókkal ellátott antennatartó rúdon kell helyezni és a ponton
rögzíteni.

7.  § (1) Korábban meghatározott, adott koordinátájú pontok esetében azon a pontjelen kell a mérést végezni, amelyen
az eredeti meghatározás történt. A vasbetonlapos védõberendezéssel ellátott pontokon a fejelõkövet el kell távolítani
és az anyaponton kell a mérést végezni.

(2) Az iránypontok eredeti koordinátái a vasbetonlapokkal körülvett felsõ kõre vonatkoznak, ezért ezeknek a pontoknak
a védõberendezését megbontani tilos.

8.  § (1) A GNSS mérésekrõl a mérés helyszínén mérési jegyzõkönyvet kell készíteni. A jegyzõkönyv lehet elektronikus vagy
manuális. A jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell
a) az álláspont azonosítóját, valamint utalást arra, hogy mérés végrehajtása virtuális állomás- vagy hálózati RTK

alkalmazásával történt,
b) a mérés dátumát, a GNSS vevõ és GNSS antenna azonosítóját, az antennamagasságot, és
c) az észlelõ nevét.

(2) Elektronikus jegyzõkönyvezésre nem alkalmas vevõknél manuális jegyzõkönyvben kell rögzíteni a mérési periódus
kezdetének és befejezésének idõpontját, a mérési fájl azonosítóját, valamint a mérést végzõ nevét.

(3) A nem  valós idejû méréseket úgy kell dokumentálni, hogy a dokumentáció alapján a mérési adatokból
a pontmeghatározás nyomon követhetõ és újból számítható legyen.

(4) Az antennának az alappont fölötti magasságát az antenna vonatkoztatási pontjáig kell mérni. A konkrét megoldást
rajzzal vagy fotóval is lehet dokumentálni.

(5) Egyfrekvenciás vevõk geodéziai célú pontmeghatározásnál legfeljebb 15 km-es bázistávolságig használhatók.
(6) Minden mérésnek ki kell elégítenie a pontmeghatározásra vonatkozó hibahatárt, az 1. mellékletben megadott

követelmények szerint.

2. Utólagos feldolgozással végzett alappont-meghatározás

9.  § (1) Saját bázisállomására támaszkodó alappont-meghatározás esetén a mérés szempontjából referencia pontként kell
felhasználni
a) OPGSH pontot, integrált geodéziai alappontot vagy az OPGSH vonatkoztatási rendszerében korábban már

meghatározott, állami alapadatként elfogadott pontot, vagy
b) ideiglenes, a mérés végrehajtása elõtt még ismeretlen pontot, amelynek ETRS89 rendszerû koordinátáit legalább

két OGPSH pontra vonatkozó GNSS-mérések felhasználásával, vagy az aktív GNSS hálózatra támaszkodva meg
kell határozni.

(2) A térbeli vektorok mérése szempontjából az alappont-sûrítést poláris vagy hálózatszerû elrendezéssel kell megoldani.
(3) Poláris elrendezés esetén a relatív méréshez kiválasztott referencia ponton fel kell állítani a referencia-vevõ antennáját

és mindaddig végezni kell a folyamatos észlelést, ameddig az újonnan meghatározandó pontokon mérések folynak.
(4) Hálózatszerû elrendezést akkor kell alkalmazni, ha az új pontok meghatározása azonos idõintervallumban, több vevõ

alkalmazásával történik.
(5) Az új pontokon végzett méréseknél a mérés idõtartamát – a referencia vevõ távolságának, az észlelhetõ mûholdak

számának, valamint a PDOP értékének függvényében – úgy kell megválasztani, hogy a fázis-többértelmûség feloldása
egész számként, fix megoldással nagy biztonsággal elvégezhetõ legyen. Alappont-meghatározás esetén float
megoldás nem fogadható el.

10.  § (1) Alappontok meghatározásánál ellenõrzés céljából fölös mérési adatokat kell biztosítani.
(2) Egyetlen referencia pont használata esetén a mérést egyszerre több új ponton, több vevõvel, szinkronban kell

végrehajtani. Ebben az esetben a feldolgozás során vektorzárást vagy térbeli hálózatkiegyenlítést kell végezni.
A referencia pont ellenõrzésére az új – meghatározandó – pontok közé fel kell venni legalább egy ismert, korábban
már meghatározott pontot is.

(3) Ha a mérés csak egy vevõpárral történik, az új pontok meghatározását legalább két referencia pontról kell elvégezni.
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(4) Az ellenõrzés elvégezhetõ hagyományos mérõeszközzel végzett irány- és távméréssel is. Irány- és távmérésnél két
tájékozó irány és egy távolság mérését biztosítani kell. Csak irányméréssel történõ ellenõrzés esetén legalább két – de
lehetõség szerint több – korábban meghatározott alappontra menõ tájékozó irányt kell mérni, ahol az iránypároknak

90 ±30 fokos szöget kell bezárni; a megengedett legnagyobb irányeltéréseket az 1. melléklet tartalmazza.
(5) A hagyományos mérõeszközökkel végzett ellenõrzõ méréseket mérési és számítási jegyzõkönyvben dokumentálni

kell.

11.  § (1) GNSS infrastruktúrára támaszkodó alappont-meghatározás során a mérések végrehajtásához szükséges  valós vagy
virtuális referencia állomásokra vonatkozó ETRS89 rendszerbeli koordinátákat, nyers mérési adatokat RINEX
formátumban a GNSS Szolgáltató Központ biztosítja. A hozzáférési jogosultsággal rendelkezõ felhasználók részére
a referencia állomások adatai nyilvános számítógépes hálózaton keresztül letölthetõk.

(2) Alappont-meghatározás céljából végzett mérések ellenõrzését fölös mérési adatokat kell biztosítani
a) két vagy több referencia állomás, vagy virtuális referencia állomás mérési adatainak felhasználásával,
b) egy referencia állomás használata esetén több vevõvel egyidejûleg több új ponton történõ méréssel, amellyel

meghatározható a vektorzárás, vagy elvégezhetõ a hálózatkiegyenlítés,
c) egy referencia állomásra támaszkodó méréssel abban az esetben, ha legkevesebb 15 perc elteltével – új

inicializálás mellett – megismételt mérést végeztek, vagy
d) hagyományos mérõeszközökkel a 10.  § (4) és (5) bekezdése szerint.

3. Valós idõben végzett alappont-meghatározás

12.  § (1) A  valós idõben végzett alappont-meghatározások vonatkoztatási rendszereként az OGPSH hálózatot vagy az aktív
GNSS hálózatot kell használni. Ha a meghatározás egyedi alappontokra támaszkodva történik, akkor referencia
pontként az OGPSH rendszerében korábban, vagy a munka során már meghatározott és a rendûségének meg fele lõen
azonosítható alappont használható fel.

(2) A meghatározandó ponton a mérést az RTK fix megoldás elérése után – másodpercenkénti beállítással – legkevesebb
180 epochán keresztül kell folytatni.

13.  § (1) Saját bázisállomásra támaszkodó, saját bázist használó RTK mérésnél alappont-meghatározás ellenõrzéséhez
szükséges fölös mérési adatokat kell biztosítani.

(2) Ha az alappont-meghatározás egyetlen OGPSH hálózatban meghatározott ponton létesített bázisállomásra
támaszkodik, valamennyi új alappontra vonatkozóan legalább 15 perc elteltével – új inicializálás mellett – megismételt 
mérést kell végezni. A bázisállomás ellenõrzésére a meghatározandó pontok közé legalább egy másik, az OGPSH
hálózatban már meghatározott ponton is kell mérni. Ha a bevont OGPSH pont esetében hibahatárt meghaladó eltérés
jelentkezik, akkor az ellenõrzésbe másik ismert OGPSH pontot is be kell vonni, és a hibahatárt meghaladó eltéréssel
rendelkezõ pontról a FÖMI-t tájékoztatni kell.

(3) A fölös mérési adatok valamennyi új alappontra vonatkozó, egy másik bázisállomásra támaszkodó megismételt
méréssel is biztosíthatók.

(4) Hagyományos mérõeszközökkel végzett mérés esetében a 10.  § (4) és (5) bekezdése szerint kell eljárni.

14.  § (1) GNSS infrastruktúrára támaszkodó, alap- és részletpontok meghatározására irányuló mérések esetében
a hagyományos alappontokkal meghatározott referencia rendszert az aktív GNSS hálózat helyettesíti. RTK mérést csak
az aktív GNSS hálózatra támaszkodva lehet végezni.

(2) A FÖMI által mûködtetett hálózaton kívüli külsõ permanens állomás koordinátáit minden földmérési munkánál
ismételten meg kell határozni a hivatalos vonatkoztatási rendszerben, és csatolni kell a leadandó munkarészekhez.
A külsõ permanens állomás meghatározása és az új alappontok meghatározására irányuló mérések között eltelt idõ
nem lehet több 7 napnál.

(3) Az alappont-meghatározást egyetlen referencia állomásra vagy több referencia állomás adatainak együttes
felhasználására, hálózati RTK-ra támaszkodva kell elvégezni. Mindkét esetben a mérés megismétlése szükséges,
az ismételt mérést új inicializálással kell végezni. Az alappont-meghatározásra referencia állomásokat használó RTK
mérésnél az ellenõrzéshez szükséges fölös mérési adatokat kell biztosítani.

13582 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 62. szám



(4) Egyetlen referencia állomásra támaszkodó alappont-meghatározás esetén valamennyi új alappontra vonatkozóan
legkevesebb 15 perc elteltével – új inicializálás mellett – a mérést meg kell ismételni. Ha a referencia állomás távolsága
és a feldolgozó szoftver lehetõvé teszi, az újbóli RTK méréshez az elsõtõl különbözõ referencia állomást kell választani.

(5) Ha az alappont-meghatározás valamelyik hálózati RTK módszerrel történik, akkor valamennyi új alappontra
vonatkozóan a mérést legkevesebb 15 perc elteltével, új inicializálás mellett meg kell ismételni.

(6) Hagyományos mérõeszközökkel végzett mérés esetében a 10.  § (4) és (5) bekezdése szerint kell eljárni.

IV. FEJEZET
A GNSS RÉSZLETMÉRÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

4. A részletpontok meghatározása

15.  § (1) Részletpontok meghatározása esetén referencia állomás lehet
a) az aktív GNSS hálózat referencia állomása,
b) a virtuális referencia állomás, az aktív GNSS hálózat vonatkoztatási rendszerének felhasználásával,
c) az aktív GNSS hálózaton kívül üzemeltetett külsõ permanens állomás a 13.  § (1) bekezdésében meghatározottak

szerint,
d) OGPSH hálózat pontja, vagy az OGPSH rendszerében korábban meghatározott és a földhivatal által átvett pont,

vagy
e) EOVA alappont, EOV-OGPSH transzformációval a 22.  § elõ írásai szerint.

(2) Az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben a vonatkoztatási rendszer ellenõrzésére a meghatározandó
pontok közé legalább egy másik, már korábban meghatározott országos alappontot is be kell vonni.

(3) Ideiglenes WGS 84 koordinátákkal meghatározott helyi térbeli rendszerû, vagy közelítõ koordinátákkal rendelkezõ
ismeretlen pont esetében a végleges koordinátákat csak EOV rendszerben kell kiszámítani.

(4) Az egyedi transzformációs paraméterekkel végzett lokális transzformáció végrehajtását dokumentálni kell.

5. Utólagos feldolgozással végzett részletmérés

16.  § (1) Utólagos feldolgozással végzett részletmérés során csak azok a mért pontok fogadhatók el, amelyekre
a fázis-többértelmûség értékét egész számként lehetett meghatározni. A részletpontok koordinátáinak
meghatározására a float megoldás nem fogadható el.

(2) A részletpontok koordinátáinak meghatározását ellenõrzõ méréssel vizsgálni kell. Az ellenõrzött részletpontok számát
a 2. mellékletben megadott táblázat szerint kell meghatározni.

(3) A mintavételezés a minõségellenõrzés tárgyát képezõ adatállomány által lefedett földrajzi térség teljes területét
kihasználva, véletlenszerû kiválasztással történik. A mintaelemek kiválasztásakor ügyelni kell arra, hogy
meghatározott részletpontokból a megfelelõ mennyiségû részletpont kiválasztása történjen meg, a mérés kiterjedése
szerinti csoportokban és területileg is egyenletes eloszlásban.

(4) A félkinematikus módszerrel mért részletpontok ellenõrzése történhet:
a) új inicializálással történõ megismételt félkinematikus GNSS méréssel, ugyanazon referencia pont mellett,
b) megismételt GNSS méréssel, az eredetitõl eltérõ referencia pont alkalmazásával,
c) megismételt GNSS méréssel, az eredetitõl eltérõ mérési módszerrel, utófeldolgozással vagy  valós idejû (RTK)

módszerrel, vagy
d) a részletpontok közötti távolságok mérésével, legalább két, korábban már meghatározott ismert pont

bevonásával.
(5) A részletmérés során meghatározott részletpontok ellenõrzése elvégezhetõ hagyományos mérõeszközökkel végzett

irány- és távméréssel, az alábbi módon:
a) alapponton vagy az ellenõrzésbe bevont pontokkal azonos rendû részletponton létesített álláspontról

az ellenõrzendõ részletpontokra vagy korábban meghatározott alappontokra irány- és távolságmérést, vagy
távolságmérést kell végezni,

b) a mérési eredmények alapján számítani kell a tájékozás irány- és hossz eltéréseit, az ellenõrzésbe vont
részletpontok poláris koordinátaméréssel meghatározott koordinátáit, és

c) az irány-, hossz- és a koordináta eltérések mértékét az 1. melléklet szerint kell meghatározni.
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6. Valós idõben végzett részletmérés

17.  § (1) Saját bázisra támaszkodó,  valós idõben végzett részletmérés esetén a saját bázist az OPGSH pontjaira vagy az ETRS89
rendszerben korábban meghatározott és a földhivatal által átvett alappontokra támaszkodva kell létesíteni. Mérési
adatok rögzítését akkor szabad megkezdeni, amikor a mérõeszközön kijelzett pontossági érték – vízszintes értelmû

ponthiba, 95%-os konfidenciánál – el nem éri a ±3 cm-t. A részletponton a mérést – másodpercenkénti mérés
beállítással – legkevesebb 2 epochán keresztül kell folytatni.

(2) A részletpontok ellenõrzését a 16.  § (2)–(5) bekezdése szerint kell elvégezni.

18.  § (1) GNSS infrastruktúrára támaszkodó,  valós idõben végzett részletmérés során a mérési adatok rögzítését akkor szabad
megkezdeni, amikor a mérõeszközön kijelzett pontossági érték – vízszintes értelmû ponthiba, 95%-os konfidenciánál –

el nem éri a ±3 cm-t. A részletponton a mérést – másodpercenkénti mérés beállítással – legkevesebb 2 epochán keresztül
kell folytatni.

(2) A részletpontok ellenõrzését a 16.  § (2)–(5) bekezdése szerint kell elvégezni.

19.  § Részletpontok GNSS technikával  való kitûzése során a kitûzést köve tõen valamennyi kitûzött részletpontot be kell
mérni. Az ellenõrzõ RTK bemérés dokumentálására a 29.  § elõ írásait kell alkalmazni.

V. FEJEZET
A GNSS MÉRÉSEK FELDOLGOZÁSA

7. Az utófeldolgozás szabályai

20.  § (1) Térbeli vektorok számítása esetén a vektorszámítást a mérést végzõ akkor fogadhatja el, ha a fázis-többértelmûség
egész szám. A fázis-többértelmûségre vonatkozó információt a vektorkiértékelési naplófájlban tárolni kell.

(2) Egy térbeli vektor meghatározási középhibája nem haladhatja meg a ±10 mm + 1 ppm értéket.
(3) Ha a meghatározott térbeli vektorokból zárt poligonokat alakítanak ki, akkor a vektorzárás komponensenként nem

haladhatja meg a ±2 cm-t. A vektorzárás számítható külön vízszintes és magassági komponensekre, ez esetben

a ±2 cm-es hibahatár csak a vízszintes komponensekre vonatkozik. Hálózatkiegyenlítés esetén a vektorzárás
bemutatása nem szükséges.

21.  § (1) Az új pontok ETRS89 rendszerû koordinátáinak számításához adott pontként az OGPSH hálózat pontjait, az aktív GNSS
hálózat referencia állomásait, valamint az ETRS89 rendszerben meghatározott EOVA alappontokat kell felhasználni.

(2) Az új pontok ETRS89 végleges koordinátáit – az adott pontok és a mért vektorok felhasználásával – közepeléssel vagy
térbeli hálózat-kiegyenlítéssel kell kiszámítani.

(3) Ha az alappontok térbeli koordinátáinak számítása közepeléssel történik, és csak egy referencia pont kerül
felhasználásra, akkor a koordináta középértéke és a számításba bevont koordináta közötti eltérés nem lehet több mint

±3 cm.
(4) Ha az alappontok számítása közepeléssel történik, és több adott pont kerül felhasználásra, akkor a koordináta

középértéke és a számításba bevont koordináta közötti eltérés nem lehet több mint ±3 cm.
(5) Ha az alappontok térbeli koordinátáinak számítása hálózatkiegyenlítéssel történik, a kiegyenlítés akkor fogadható el,

ha az új pontok koordináta középhibái vízszintes értelemben nem haladják meg a ±3 cm-t.
(6) Az ETRS89 rendszerû koordinátákat térbeli derékszögû koordináták (X, Y, Z), vagy földrajzi ellipszoidi koordináták

(j, l, h) formájában lehet dokumentálni. A metrikus adatokat mm élességgel, a földrajzi koordinátákat 0,0001”
élességgel kell közölni.

22.  § (1) A GNSS eljárásokkal meghatározott pontokat OGPSH-EOV transzformáció alkalmazásával az állami térkép vetületi
rendszerébe kell transzformálni.

(2) Utófeldolgozás esetében a hitelesített EHT2 alkalmazást vagy azzal egyenértékû szoftvert kell használni.
(3) Nem hitelesített transzformációs eljárás alkalmazása esetén az eljárás megfelelõségét az EHT2 alkalmazással kell

ellenõrizni, legalább két pont újbóli átszámításával.
(4) Utófeldolgozás esetében a hitelesített EHT2 alkalmazást kell használni, mely esetben az ott megadott dokumentáció

csatolása szükséges digitálisan vagy nyomtatott formában.
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(5) Bármely más, azonos eredményt szolgáltató, nem hitelesített transzformációs eljárás vagy transzformációs modell
alkalmazása esetén az eljárás megfelelõségét az EHT2 alkalmazással kell ellenõrizni, legalább két pont újbóli
átszámításával.

23.  § (1) A geocentrikus koordináták átszámítását az EOV/EOMA rendszerbe nem hitelesített transzformációs eljárás
alkalmazásával, legkevesebb 4 közös pont alapján kell elvégezni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a közös pontokat elsõsorban a munkaterületen lévõ, valamint az azt körülvevõ OGPSH 
pontokból, vagy integrált geodéziai alappontok közül úgy kell kiválasztani, hogy
a) a legtávolabbi közös pontok közötti távolság ne haladja meg a 30 kilométert,
b) a jobb vízszintes értelmû helyi illeszkedés érdekében a közös pontok közé be lehet vonni az ETRS89 rendszerben

adott koordinátákkal is rendelkezõ EOVA alappontok is, és
c) a közös pontok geometriája optimális legyen, minden égtáj irányában legyen kiválasztott pont.

24.  § (1) A transzformáció végrehajtása után a maradék ellentmondások vízszintes értelemben nem léphetik túl a ±10 cm-t.

Azokat a pontokat, ahol a maradék ellentmondás ±10 cm-nél nagyobb, a transzformációból ki kell zárni, valamint felül
kell vizsgálni a pontok EOV és OGPSH koordinátáit. Ha a felülvizsgálat során egy OGPSH pont koordinátáinak
megbízhatósága kérdésessé válik, arról a FÖMI-t tájékoztatni kell.

(2) Ha a mérés során a pontok magasságágának meghatározását is végzik, a magasságmérés megbízhatóságának
fokozása érdekében szintezési alappontokat és integrált geodéziai alappontokat is be kell vonni a GNSS mérésbe,
valamint a transzformációba.

8. A  valós idejû feldolgozás szabályai

25.  § (1) Valós idejû mérések esetében a feldolgozást a mozgó vevõ végzi a helyszínen. A mérési paraméterek megfelelõ
beállítása és a beállított hibahatárok ellenõrzése a mérést végzõ feladata.

(2) A mérés során a beállított mérési paraméterekre, a felhasznált referencia pontra és a részletpontok pontossági
mérõszámaira vonatkozó adatokat 28.  § elõ írásai szerint kell dokumentálni.

VI. FEJEZET
ELLENÕRZÉS

26.  § (1) Ha az alappont meghatározásakor a mérést végzõ az ellenõrzõ méréshez szükséges fölös méréseket biztosította, és
a számítást az összes mérés figye lembe véte lével, a megadott hibahatárok betartásával végezte el, további ellenõrzõ
méréseket nem kell végezni.

(2) Ellenõrzési jegyzõkönyvet kell készíteni, ha külön ellenõrzõ mérésekre kerül sor, vagy olyan mérések esetében,
amelyeket az új pontok meghatározásába nem vontak be.

(3) Ha az új pontok között ellenõrzés céljából adott koordinátájú pontokat is meghatároztak, akkor az EOV rendszerben

adott koordináták és a GNSS mérés alapján számított vízszintes koordináták közötti eltérés legfeljebb ±5 cm lehet.
Ennél nagyobb eltérés esetén a pontot ellenõrzésbe bevonni nem lehet.

(4) Alappontok mérése esetén, ha az eredeti pontmeghatározástól függetlenül, de ugyanazon adott pontok, vagy
az eredeti meghatározásba bevont pontok felhasználásával az alappontok koordinátáit újból meghatározzák, akkor

az eredeti és az újbóli mérésbõl kapott EOV koordináták közötti eltérés legfeljebb ±3 cm lehet.
(5) Részletpontok ismételt meghatározása során az eredeti és az ismételt mérésbõl kapott EOV koordináták közötti eltérés 

meghatározására az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységrõl 
 szóló 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet 3. mellékletének A) táblázatában foglalt eltéréseket kell figye lembe venni.

27.  § (1) Hagyományos mérõeszközök alkalmazásával végzett ellenõrzõ mérések kiértékelése esetén az irány- és
távolságeltéréseket az 1. melléklet elõ írásai szerint kell számítani.

(2) A GNSS vektorok vagy GNSS koordináták, valamint az irány- és távmérések felhasználásával együttes hálózat
alakítható ki. Ebben az esetben az irányeltérésekre és a távolságeltérésekre vonatkozó hibahatárként
az 1. mellékletben szereplõ hibahatár 75%-át kell figye lembe venni.
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VII. FEJEZET
A GNSS PONTMEGHATÁROZÁS DOKUMENTÁLÁSA

9. Utófeldolgozással történõ mérés dokumentálása

28.  § (1) A GNSS mérések utófeldolgozása során a mérõeszközhöz tartozó feldolgozó programmal elõállított dokumentumban
szereplõ idegen nyelvû meghatározásokat magyar nyelvû fordítással kell ellátni.

(2) A mérés dokumentálásához szükséges munkarészeket – a mérési és feldolgozási folyamat automatizáltságára és
az adatok nagy terjedelmére tekintettel – csak elektronikus formában kell elkészíteni. Az elektronikus munkarészek
elkészítése meghatározott formátumhoz nincs kötve.

(3) A mérõeszközhöz tartozó feldolgozó program által elõállított elektronikus munkarészek alapvetõ tartalmi
követelményeit a 30. és 31.  § elõ írásai határozzák meg. A munkarészek ennél több adatot is tartalmazhatnak, ha
a megjelenõ adatok mennyisége és formátuma a felhasználó által szabályozható.

(4) Elektronikusan vagy nyomtatott formában a 30.  § (2)–(3) és (5) bekezdésében, valamint a 31.  § (1),
(4)–(6) bekezdésében meghatározott munkarészeket kell leadni.

(5) A nyomtatásban leadandó munkarészeket címlappal kell ellátni. A címlapnak tartalmaznia kell
a) a munkaterület megnevezését,
b) a készítés idõpontját,
c) a munka elvégzésével megbízott vállalkozás nevét és
d) a munka azonosítóját, valamint a munkaszámot.
A rajzi munkarészekhez külön címlapot készíteni nem kell, a szükséges adatokat a rajzon kell feltüntetni.

(6) A GNSS mérés végeredménye az újonnan meghatározott pontok koordináta-jegyzéke EOV rendszerben a balti
alapszintre vonatkozó magassági adatokra vonatkoztatva.

10. A  valós idejû mérés dokumentálása

29.  § (1) A  valós idejû mérés dokumentációját úgy kell elkészíteni, hogy az egybázisos RTK eljárás, és a hálózati RTK eljárás
alkalmazása megkülönböztethetõ legyen. Az egybázisos RTK eljárásban a referencia pont lehet bázisállomás,
permanens állomás, valamint referencia állomás.

(2) Az egybázisos  valós idejû mérést a (3) bekezdésben és a 31.  §-ban meghatározott munkarészekkel, valamint olyan RTK
jegyzõkönyvvel kell dokumentálni, amely tartalmazza
a) a felhasznált referencia pont azonosítóját és ETRS89 vagy EOV rendszerbeli koordinátáit, valamint
b) az aktív GNSS hálózat állomásai kivételével a referencia pont antennamagasságát és az antenna típusát.

(3) Mindkét mérési típusnál dokumentálni kell
a) az aktív GNSS hálózat használatánál a GNSS Szolgáltató Központ honlapjáról letölthetõ igazolást, a méréseket

dokumentáló, kódszámmal ellátott listával,
b) a méréseket végzõ személy nevét,
c) a mért részletpontokon használt antenna típusát és az antennamagasságot,
d) az alkalmazott OGPSH-EOV transzformációs eljárás dokumentációját,
e) VITEL alkalmazása esetén a felhasználói licenc számát,
f) saját számítású lokális transzformáció esetén az alkalmazott szoftver nevét, azonosítóját,
g) a mért pontok koordinátáit EOV rendszerben és a pont mérésének idõpontját, valamint
h) a mért pontok pontossági mérõszámait (vízszintes ponthiba, magassági középhiba, térbeli ponthiba és

koordináta-középhibák).

11. A GNSS pontmeghatározás leadandó munkarészei

30.  § (1) A GNSS pontmeghatározások földhivatali vizsgálatához és átvételéhez a (2)–(6) bekezdésben és a 31.  §-ban
meghatározott munkarészeket kell leadni.

(2) A pontmeghatározásokról meghatározási tervet kell készíteni, amely alkalmas méretarányban megjeleníti
a felhasznált, már korábban meghatározott alappontokat, az újonnan meghatározott alappontokat és a számított
vektorokat. Poláris elrendezés esetén referencia pontonként külön-külön is elkészíthetõ.
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(3) Ha a rajz telítettsége  miatt a vázlat nem áttekinthetõ, akkor a meghatározási terv helyettesíthetõ a mérések idõbeli
lefolyását bemutató grafikonnal (idõdiagram, Gannt diagram). Hálózatkiegyenlítés esetén a meghatározási tervnek
ábrázolnia kell a kiegyenlítésbe bevont összes vektort, valamint az adott és új pontokat.

(4) A mérési jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell a 8.  § (1), (2) és (4) bekezdésében meghatározott adatokat elektronikus
formában vagy manuálisan elkészítve. Az elektronikus mérési jegyzõkönyvet a vektorkiértékelési naplófájl helyettesíti, 
ha az a megadott adatokat tartalmazza. Utólagos feldolgozásnál a nyers mérési adatokat – beleértve
a referencia-méréseket is – elektronikus (RINEX) formátumban kell benyújtani.

(5) Az ellenõrzési jegyzõkönyvben dokumentálni kell a felhasznált pontok koordinátáit vagy az azokból számított
adatokat, a vizsgálati adatokat, az eltéréseket és a hibahatárokat.

(6) A térbeli kiegyenlítés jegyzõkönyvének tartalmaznia kell a felhasznált pontok és az újonnan meghatározott pontok
koordinátáit, az új pontok kiegyenlített koordinátáit és középhibáit, a számításba bevont vektorok összetevõit és
javításaikat.

31.  § (1) A transzformációs jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell a transzformációs eljárás jellegét, a közös pontok azonosítóit és
a maradék-ellentmondásokat, külön vízszintes és magassági értelemben (EHT2 output lista).

(2) A transzformációs vázlaton a közös pontok elhelyezkedését kell ábrázolni alkalmas méretarányban, a munkaterület
körvonalával kiegészítve. Ha a transzformáció a VITEL vagy az EHT2 alkalmazással történt, transzformációs vázlatot
nem kell készíteni.

(3) A vektorkiértékelési naplófájlnak tartalmaznia kell a kiértékelt vektor kezdõ- és végpontjának azonosítóját, a mérés
kezdõ és záró idõpontját (vagy idõtartamát), a vektor-összetevõket és a kovariancia elemeket. A fázis-többértelmûség
feloldására alkalmazott megoldásra utalni kell. Ha a naplófájl a mérõeszköz pontraállásra (antennatípusra,
antennamagasságra) vonatkozó adatait is tartalmazza, külön mérési jegyzõkönyvet nem kell készíteni.

(4) Az ETRS89 koordináta-jegyzékben számsorrendben fel kell tüntetni a felhasznált alappontok és az újonnan

meghatározott pontok számát, állandósításának módját és ETRS89 koordinátáit, X, Y, Z vagy j, l, h formában.
Részletmérés esetén csak a felhasznált alappontok ETRS89 koordinátáit kell közölni.

(5) Az EOVA és az EOMA koordináta-jegyzékben számsorrendben kell feltüntetni a felhasznált pontok és az újonnan
meghatározott pontok számát, állandósításának módját, EOV koordinátáit (y, x) és Balti alapszint feletti M magasságát
cm élességgel, valamint az ingatlan-nyilvántartás tartalmát érintõ sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenység
végzésének általános elõ írásairól  szóló jogszabály szerinti pontkódokat. A felhasznált vízszintes és magassági
alappontokat a pontok rendûségének meg fele lõen el kell különíteni.

(6) Mûszaki leírást kell készíteni az elvégzett munkafeladat és az alkalmazott technológia rövid leírásával, amely
tartalmazza a vonatkoztatási rendszerre, a transzformációs megoldásra, valamint a mérés és feldolgozás
körülményeire utaló leírást is.

VIII. FEJEZET
A GNSS TECHNIKÁVAL VÉGZETT MUNKÁK FÖLDHIVATALI VIZSGÁLATA ÉS ÁTVÉTELE

32.  § GNSS alkalmazásával végzett geodéziai munkák földhivatali átvételét a 3. mellékletben meghatározott „GNSS
alkalmazásával végzett pontmeghatározások és kitûzések átvételi jegyzõkönyve” alapján kell végezni.

33.  § (1) Az átvételi jegyzõkönyv 1–2. pontjában a hivatalos referencia rendszer és a hivatalos transzformáció kötelezõ
használatának ellenõrzését kell dokumentálni.

(2) A felhasználónak a 29.  § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint igazolnia kell, hogy a munka során az állami
földmérés referencia rendszerére támaszkodott.

(3) Az igazolást a regisztrált felhasználóknak kell lekérni a GNSS Szolgáltató Központ honlapján található ellenõrzõ
rendszer segítségével. Az igazolás lista formátumban tartalmazza, hogy az aktív GNSS hálózatot használva mely
idõpontokban történtek a be- és kilépések.

(4) Az igazolásnak tartalmaznia kell a GNSS Szolgáltató Központ által adott, 8 karakterbõl álló azonosítót, amely alapján
a földhivatal ellenõrizheti a mérés helyére és idejére vonatkozó információkat.
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34.  § (1) Az egységes transzformációs eljárás használatának ellenõrzése érdekében a felhasználónak kell igazolnia, hogy
a GNSS koordinátarendszerbõl az EOV rendszerbe  való átszámítást milyen transzformációs eljárással végezte el.

(2) Valós idejû pontmeghatározás és a VITEL alkalmazás használata esetén a földhivatalnak az ellenõrzést a felhasználó
által leadott VITEL licencszám, és mûszerszám beírásával a GNSS Szolgáltató Központ adatbankjából kell elvégeznie.

(3) Utólagos feldolgozással történõ pontmeghatározásnál az EHT2 használatának ellenõrzését az alkalmazás output
listájának megtekintésével, azonosításával kell elvégezni.

(4) Más transzformációs eljárás használata esetén a földhivatalnak az ellenõrzést az EHT2 alkalmazással, legalább két
pontra kell elvégezni. A transzformációt akkor lehet elfogadni, ha a lineáris eltérések (térbeli távolság) nagysága

±3cm-nél kisebb.
(5) Ha az EHT2 alkalmazásával végzett ellenõrzés szisztematikus eltéréseket mutat, a 24.  § (1) bekezdésében foglaltak

szerint kell eljárni.

35.  § (1) Az ellenõrzés során kiemelten vizsgálni kell:
a) felmérési alappontok meghatározását (ha végeztek ilyen meghatározást),
b) részletpontok meghatározását,
c) készítõ által végzett ellenõrzõ méréseket, és
d) a mérés dokumentálását.

(2) A földhivatal a munkát akkor veheti át, ha az a 3. mellékletben foglalt követelmények valamennyi pontjának megfelelt.
(3) A munka átvétele az átvevõ földhivatal vizsgálója által aláírt átadási jegyzõkönyv kiadásával zárul.

IX. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

36.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 47/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez

GNSS alkalmazásával végzett pontmeghatározások ellenõrzése

1. Tájékozás számítása a hagyományos mérõeszközök alkalmazásával, csak irányméréssel végzett ellenõrzõ mérések
kiértékelése esetén

1.1. ha a tájékozásban csak a GNSS pontmeghatározásból származó pontok vannak

az irányeltérés (e) nem haladhatja meg az  e‘‘=
10

t
 értéket, ahol t az irány hossza km-ben,

1.2. ha a tájékozásba más ismert vízszintes alappontokat is bevonnak, akkor

a hibahatár e‘‘=
20

t
, ahol t az irány hossza km-ben.

2. Tájékozás számítása a hagyományos mérõeszközök alkalmazásával csak távméréssel végzett ellenõrzõ mérések
kiértékelése esetén
a koordinátákból számítható távolság és a mért távolság különbsége, a távolságeltérés (E)

2.1. csak a GNSS pontmeghatározásból származó pontok esetében

nem haladhatja meg az E[cm]=5• t értéket, ahol t a mért hossz kilométerben, vagy

2.2. ha az ellenõrzõ mérésbe más ismert vízszintes alappontokat is bevontak, akkor
nem haladhatja meg E[cm]=7,5• t értéket, ahol t a mért hossz kilométerben.

13588 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 62. szám



2. melléklet a 47/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez

Az ellenõrzendõ részletpontok számának meghatározása

A B

meghatározott részletpontok
száma

ellenõrizendõ részletpontok száma

1. 0–50 15
2. 51–100 20
3. 101–200 30
4. 201–320 40
5. 321–500 55
6. 501–800 75
7. 801–1200 115
8. 1201–3200 150
9. 3201–8000 225

10. 8001–20000 300
11. 20001–100000 450
12. 100001-tõl 750

3. melléklet a 47/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez

GNSS alkalmazásával végzett pontmeghatározások és kitûzések átvételi jegyzõkönyve

A munkát végzõ cég/személy:
Munkaterület:
Munkafeladat:
Leadás dátuma:

1. GNSS vonatkoztatási
rendszer alkalmazásának
ellenõrzése

1. Az alappontok, valamint részletpontok meghatározása
az OGPSH vagy az aktív GNSS hálózat vonatkoztatási rendszerre
támaszkodva történt-e? (Mûszaki leírás,  valós idejû referencia
mérések igazolásának kódszáma alapján)

igen
nem

2. ETRS89-HD72
transzformáció

2.1. VITEL vagy EHT2 használata esetén (VITEL felhasználói
licencszám vagy EHT2 output lista)

igen
nem

2.2. egyéb megoldás esetén eltérések nagysága ±3 cm-nél
kisebb az EHT2-el számított koordinátáktól

igen
nem

3. Általános elõ írások
betartása

3.1. felmérési alappontok meghatározása elfogadható
nem fogadható el

3.2. részletpontok meghatározása elfogadható 
nem fogadható el

3.3. ellenõrzések végrehajtása elfogadható
nem fogadható el

3.4. dokumentálás kielégítõ
nem kielégítõ

Dátum ............................

..................................
átvevõ
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 48/2010. (IV. 27.) FVM rendelete
az ingatlan-nyilvántartásról  szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról  szóló 
109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet és a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerbõl lekérdezés
útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási
szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának
megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól  szóló 
 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet módosításáról

Az ingatlan-nyilvántartásról  szóló 1997. évi CXLI. törvény 90.  § (1) bekezdésében kapott, a 92.  §, a 94.  § és a 96.  § tekintetében
az illetékekrõl  szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról
 szóló 1996. évi LXXXV. törvény 33.  § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl
 szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben, 
a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  §-ának
h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:

1.  § Az ingatlan-nyilvántartásról  szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról  szóló 109/1999. (XII. 29. ) FVM rendelet
(a továb biak ban: Inyvhr.) az 1.  §-t megelõzõen a következõ fejezetcímmel egészül ki:

„I. FEJEZET
A TULAJDONI LAP”

2.  § Az Inyvhr. 1.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„1. A tulajdoni lap részei”

3.  § Az Inyvhr. 2.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.  § A tulajdoni lap I. része az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a mûvelési ág és a mûvelés alól kivett terület elnevezése, alrészlet jele,
b) a minõségi osztály, kataszteri tisztajövedelem,
c) az épület fõ rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülõ, gazdasági épület stb.),
d) utalás az ingatlan mindenkori tulajdonosát megilletõ telki szolgalmi,  illetve földhasználati jogra,
e) az ingatlan jogi jellege,
f) a település neve, ahol az ingatlan fekszik,
g) az ingatlan helyrajzi száma, fekvésének (belterület, külterület) megjelölése és területnagysága,
h) a zártkert megjelölés a termõföldrõl  szóló tör vény hatályba lépése elõtt zártkertinek minõsülõ ingatlanok esetében
i) belterületen – és amennyiben rendelkezésre áll – külterületen lévõ ingatlannál az utca (tér, körút stb.) neve és
a házszám (helyrajzi szám),
j) ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adat,
k) bejegyzés sorszáma,
l) bejegyzõ határozat száma, és a bejegyzés alapjául szolgáló beadvány érkezésének idõpontja,
m) törlõ határozat száma, és a törlés alapjául szolgáló beadvány érkezésének idõpontja,
n) törölt bejegyzésre  való utalás,
o) kiegészítõ szöveges bejegyzés.”

4.  § Az Inyvhr. 3.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3.  § A tulajdoni lap II. része az ingatlan tulajdonosára,  illetve a vagyonkezelõi jog jogosultjára, továbbá az ingatlanra
vonatkozó alábbi adatokat tartalmazza:
a) a bejegyzés sorszáma,
b) a tulajdonost megilletõ tulajdoni hányad,
c) a tulajdonszerzés jogcíme,
d) tulajdonosi jogállás,
e) a tulajdonos természetes személy természetes személyazonosító adatai, lakcíme, kiskorúsága, vagy gondnokság
alá helyezés ténye; jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet esetén annak megnevezése,
székhelye (telephelye),
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f) állami tulajdonban álló ingatlan esetén az állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezet megnevezése vagy személy
neve,
g) a vagyonkezelõ megnevezése, székhelye (telephelye), és a vagyonkezelõi jogállás, a vagyonkezelõ kezelésében
lévõ hányad vagy terület,
h) bejegyzõ határozat száma, és a bejegyzés alapjául szolgáló beadvány érkezésének idõpontja,
i) törlõ határozat száma, és a törlés alapjául szolgáló beadvány érkezésének idõpontja,
j) törölt bejegyzésre  való utalás,
k) kiegészítõ szöveges bejegyzés.”

5.  § Az Inyvhr. 4.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4.  § (1) A tulajdoni lap III. része az ingatlanhoz kapcsolódó következõ jogokat,  illetve azok jogosultját tartalmazza:
a) földhasználati jog, haszonélvezeti jog és használat joga,
b) lakásszövetkezeti tagot megilletõ állandó használati jog,
c) az ingatlant terhelõ telki szolgalmi jog,
d) állandó jellegû földmérési jelek, valamint villamosberendezések elhelyezését biztosító használati jog, továbbá
vezetékjog, vízvezetési és bányaszolgalmi jog, valamint tör vény rendelkezésén alapuló közérdekû szolgalmi és
használati jog,
e) elõ- és visszavásárlási, valamint vételi jog,
f) tartási és életjáradéki jog,
g) jelzálogjog (önálló zálogjog) és végrehajtási jog.
(2) A tulajdoni lap III. része tartalmazza továbbá az ingatlanhoz vagy a bejegyzett jogokhoz,  illetve annak
jogosultjaihoz kapcsolódó következõ tényeket:
1. a III. részen bejegyzett jogosult kiskorúsága vagy gondnokság alá helyezésének ténye,
2. a jogosulttal szemben megindított felszámolási eljárás, végelszámolás ténye az ügyszám megjelölésével,
3. a külföldi székhelyû vállalkozás fióktelepének, kereskedelmi képviseletének cégnyilvántartásból történõ törlésének 
ténye,
4. bírósági ítéleten alapuló tulajdoni korlátozás,
5. bírósági vagy hatósági határozaton alapuló telekalakítási és építési tilalom elrendelésének ténye, valamint egyéb
építésügyi korlátozás,
6. kisajátítási és telekalakítási eljárás megindításának ténye,
7. ingatlanügyi hatósági döntéssel szembeni fellebbezés,  illetve bírósági jogorvoslati kérelem benyújtásának ténye,
8. a bejegyzés, feljegyzés és az adatváltozás átvezetése alapjául szolgáló, vagy azzal kapcsolatos bírósági döntés elleni 
felülvizsgálati kérelem benyújtásának ténye,
9. elidegenítési és terhelési tilalom,
10. a tv. 64.  §-ában meghatározott perek és büntetõeljárás megindítása,
11. az árverés, a nyilvános pályázat kitûzésének ténye,
12. a zárlat, zár alá vétel, zár alá vételt megelõzõ biztosítási intézkedés, valamint az Európai Unió által elrendelt
pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés végrehajtására irányuló zárlat ténye,
13. tulajdonjog fenntartással történt eladás ténye,
14. a bejegyzés, feljegyzés és az adatváltozás átvezetése iránti kérelem vagy megkeresés elutasítása,
15. a törölt zálogjog ranghelyének fenntartása, a ranghellyel  való rendelkezés jogáról  való lemondás, valamint
jelzálogjog ranghelyének elõ ze tes biztosítása,
16. ranghely megváltoztatása,
17. az ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztésének ténye,
18. jogerõs hatósági vagy bírósági határozattal megállapított tartós környezetkárosodás ténye, mértéke és jellege,
19. az épület létesítésének vagy lebontásának ténye,
20. a társasházakról  szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 10.  § (2) bekezdés szerinti, a közös tulajdon átruházására az összes
tulajdoni hányad legalább kétharmadát képviselõ tulajdonostársakat feljogosító alapító okirat elfogadása,
módosítása, a módosítás idõpontja, vagy a társasházakról  szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 10.  § (3) bekezdés szerinti,
az összes tulajdoni hányad legalább négyötödét képviselõ tulajdonostársaknak a közös tulajdon átruházásáról  szóló
közgyûlési határozata szerinti alapító okirat módosítása, a módosítás idõpontja,
21. földminõsítési mintatér megjelölése,
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22. olyan egyéb jog vagy tény, amelynek bejegyzését vagy feljegyzését tör vény elrendeli.
(3) A tulajdoni lap III. része tartalmazza továbbá az ingatlan III. részen szereplõ adataihoz, vagy a III. részen bejegyzett
jogokhoz, feljegyzett tényekhez,  illetve azok jogosultjaihoz kapcsolódó következõ adatokat.
a) a bejegyzés, feljegyzés sorszáma;
b) a jog, tény megnevezése;
c) a bejegyzett joghoz, feljegyzett tényhez kapcsolódó lejárati dátum;
d) a jogosult természetes személy természetes személyazonosító adatai, lakcíme; jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkezõ szervezet esetén annak megnevezése, székhelye (telephelye),
e) bejegyzõ határozat száma, és a bejegyzés alapjául szolgáló beadvány érkezésének idõpontja,
f) törlõ határozat száma, és a törlés alapjául szolgáló beadvány érkezésének idõpontja,
g) törölt bejegyzésre  való utalás,
h) kiegészítõ szöveges bejegyzés.
(4) A tulajdoni lap természetes személy jogosult esetén tartalmazza a személyi azonosítót, a statisztikai számjelrõl
 szóló jogszabály hatálya alá tartozó szervezet esetén annak statisztikai számjelét.
(5) A tulajdoni lap tartalmazza továbbá a széljegyet.”

6.  § Az Inyvhr. a következõ 4/A.  §-sal egészül ki:
„4/A.  § (1) Az 1–4.  §-ban foglaltakon kívül a tulajdonilap-másolat az alábbiakat tartalmazza:
a) az ingatlan fekvése szerint ille té kes földhivatal neve és címe,
b) aktuális oldalszám, és az oldalak száma,
c) tulajdoni lap megnevezés,
d) tulajdonilap-másolat típusa (teljes, szemle),
e) dátumként:
ea) elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tulajdonilap-másolat esetén az idõbélyegzõ dátuma;
eb) elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolat esetén a lekérdezés dátuma;
ec) papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat esetén a kiállítás dátuma,
f) a megrendelés száma,
g) záradékként:
ga) elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tulajdonilap-másolat esetén: „Az E-hiteles tulajdoni lap
másolat tartalma a kiadást megelõzõ napig megegyezik az ingatlan-nyilvántartásban szereplõ adatokkal. A szemle
másolat a fennálló bejegyzéseket, a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus
dokumentum kinyomtatva nem minõsül hiteles bizonyító erejû dokumentumnak”;
gb) papíralapú teljes hiteles tulajdonilap-másolat esetén: „A hiteles tulajdonilap-másolat tartalma a kiadást megelõzõ
napig megegyezik az ingatlan-nyilvántartásban szereplõ adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket,
a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az elektronikus dokumentumként szolgáltatott
a) hiteles tulajdonilap-másolaton az E-hiteles tulajdoni lap másolat megnevezés,
b) nem hiteles tulajdonilap-másolaton a nem hiteles tulajdoni lap másolat megnevezés, valamint a másolat minden
oldalán – tartalmának olvashatóságát nem korlátozó formában – átlósan elhelyezve a „bizonyító erõvel nem
rendelkezik” felirat
szerepel.
(3) Az elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolat oldalképe nyomtatható, amely
az (1) bekezdés g) pont ga) alpontjában, valamint a (2) bekezdésében foglaltakon túl nem térhet el az elektronikus
dokumentumként szolgáltatott hiteles tulajdonilap-másolat oldalképétõl.
(4) A tulajdonilap-másolat nem tartalmazza a 4.  § (4) bekezdésében meghatározott azonosítókat.
(5) A tulajdonilap-másolat a jogosult természetes személy természetes személyazonosító adatai közül kizárólag
családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési évét, és anyja születési családi és utónevét tartalmazza.”
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7.  § (1) Az Inyvhr. 5.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:
„2. Bejegyzés, feljegyzés és az adatváltozás átvezetése a tulajdoni lapon”

(2) Az Inyvhr. 5.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Minden bejegyzésben fel kell tüntetni a beadvány iktatószámát és érkezésének idejét. Meg kell nevezni a jogot
vagy tényt és annak jogosultját, ennek hiányában a megkeresõ szervet. Meg kell jelölni azt a korábbi bejegyzést,
amelyre az újabb bejegyzés vonatkozik.”

8.  § Az Inyvhr. 6.  §-át megelõzõ Fejezetcím, valamint alcím helyébe a következõ Fejezetcím és alcím lép:

„II. FEJEZET
JOGOK BEJEGYZÉSE
2. Tulajdonjog”

9.  § Az Inyvhr. 7.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„3. Vagyonkezelõi jog”

10.  § Az Inyvhr. 8.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„4. Lakásszövetkezeti tagot megilletõ állandó használati jog”

11.  § Az Inyvhr. 9.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„5. Földhasználati jog”

12.  § Az Inyvhr. 10.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„6. Haszonélvezeti jog”

13.  § Az Inyvhr. 11.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„7. Használat joga”

14.  § Az Inyvhr. 12.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„8. Telki szolgalmi jog”

15.  § Az Inyvhr. 13.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„9. Közérdekû használati jogok”

16.  § Az Inyvhr. 14.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:
„10. Elõ- és visszavásárlási jog”

17.  § Az Inyvhr. 15.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„11. Vételi jog”

18.  § Az Inyvhr. 16.  §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:

„12. Tartási és életjáradéki jog
16.  § Tartási és életjáradéki jogot az átruházott egész ingatlanra, egész tulajdoni illetõségre vagy ezek eszmei
hányadára lehet bejegyezni.”

19.  § Az Inyvhr. 17.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„13. Jelzálogjog”

20.  § Az Inyvhr.19.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A vagyont terhelõ zálogjog a kielégítési jog megnyíltával akkor alakul át ingatlant terhelõ jelzálogjoggá, ha ezt
az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzik. A bejegyzéshez szükséges a felek közötti alapszerzõdésen kívül a tv. 32.  § (3)
vagy (5) bekezdésében meghatározott alakban tett nyilatkozata a vagyont terhelõ zálogjog jogosultjának arról, hogy
a vagyont terhelõ zálogjogot ingatlan jelzálogjoggá alakította át, valamint annak igazolása, hogy ezt az átalakító
nyilatkozatot a zálogjogosult a zálogkötelezettel közölte (tértivevény, átvételi elismervény stb.). Ezt a szabályt kell
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alkalmazni akkor is, ha az elzálogosított vagyon – kielégítést veszélyeztetõ mértékû – csökkenése  miatt a zálogjogosult 
az átalakító jognyilatkozatot a kielégítési jogának megnyílta elõtt teszi meg.”

21.  § Az Inyvhr. 20.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„14. Önálló zálogjog”

22.  § Az Inyvhr. 21.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„15. Végrehajtási jog”

23.  § Az Inyvhr. 21/A.  §-át megelõzõ Fejezetcím, valamint alcím helyébe a következõ Fejezetcím és alcím lép:

„III. FEJEZET
TÉNYEK FELJEGYZÉSE
16. A jogosult kiskorúsága,  illetve gondnokság alá helyezése”

24.  § Az Inyvhr. 22.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„17. Felszámolási eljárás, végelszámolás”

25.  § Az Inyvhr. 23.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„18. Tulajdoni korlátozás”

26.  § Az Inyvhr. 24.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„19. Telekalakítási és építési tilalom, egyéb építésügyi korlátozás”

27.  § Az Inyvhr. 25.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„20. Kisajátítási és telekalakítási eljárás megindítása”

28.  § Az Inyvhr. 26.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„21. Fellebbezés”

29.  § Az Inyvhr. 27.  §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:

„22. Bírósági jogorvoslati kérelem, felülvizsgálati kérelem
27. § Bírósági jogorvoslati kérelemre, valamint az annak alapján indult perben hozott bírósági döntés ellen rendkívüli
perorvoslatként elõterjesztett felülvizsgálati kérelem benyújtására vonatkozó feljegyzésben fel kell tüntetni annak
a döntésnek a számát és annak a bejegyzésnek a sorszámát, amellyel kapcsolatban a bírósági jogorvoslati kérelmet
vagy a felülvizsgálati kérelmet benyújtották.”

30.  § Az Inyvhr. 28.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„23. Elidegenítési és terhelési tilalom”

31.  § Az Inyvhr. 29.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„24. Perindítás”

32.  § Az Inyvhr. 30.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„25. Árverés”

33.  § Az Inyvhr. 31.  §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:

„26. Zárlat
31. § (1) A zárlatot, a zár alá vételt, a zár alá vételt megelõzõ biztosítási intézkedést, valamint az Európai Unió által
elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés végrehajtására irányuló zárlat tényét az egész ingatlanra, egész
tulajdoni illetõségre vagy ezek eszmei hányadára lehet feljegyezni.
(2) A zárlat, a zár alá vétel, a zár alá vételt megelõzõ biztosítási intézkedés, valamint az Európai Unió által elrendelt
pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés végrehajtására irányuló zárlat tényének feljegyzése után jogokat
– jogszabályon, bírósági vagy hatósági határozaton alapuló, továbbá a tv. 16.  § e)–f) pontjában meghatározott jogok
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kivételével – csak a zárlat, a zár alá vétel, a zár alá vételt megelõzõ biztosítási intézkedés tényének törlésétõl függõ
hatállyal lehet bejegyezni. Erre a bejegyzésben utalni kell.”

34.  § Az Inyvhr. 32.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„27. Tulajdonjog fenntartással történt eladás”

35.  § Az Inyvhr. 33.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„28. Kérelem elutasítása”

36.  § Az Inyvhr. 34.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„29. Törölt jelzálogjog és önálló zálogjog ranghelyének fenntartása”

37.  § Az Inyvhr. 35.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„30. Jelzálogjog ranghelyének elõ ze tes biztosítása”

38.  § Az Inyvhr. 36.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„31. A jelzálogjog ranghelyével  való rendelkezés közös szabályai”

39.  § Az Inyvhr. 37.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„32. Lemondás a jelzálogjog ranghelyével  való rendelkezés jogáról”

40.  § Az Inyvhr. 38.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép, valamint a 38.  §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„33. Ranghely megváltoztatása
38. § A bejegyzések ranghelyének megváltoztatása tényét az összes érdekelt fél okiratba foglalt nyilatkozata alapján
lehet az ingatlan-nyilvántartásba feljegyezni. A feljegyzésben utalni kell a megváltozott ranghelyû bejegyzések
sorszámára. Jelzálogjog ranghelyének megváltoztatásához az ingatlan tulajdonosának hozzájárulása szükséges.”

41.  § Az Inyvhr. 39.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„34. Tartós környezetkárosodás”

42.  § Az Inyvhr. 39/A.  §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:

„35. Jogi jelleg
39/A.  § (1) Az ingatlan jogi jellegeként feljegyezhetõ a társasház, szövetkezeti ház, bányatelek, mûemlék, mûemléki
terület (mûemléki jelentõségû terület, történeti táj, mûemléki környezet), tanya, helyi vagy országos jelentõségû
védett természeti terület, tör vény erejénél fogva védett forrás, láp, barlang, víznyelõ, szikes tó, kunhalom, földvár,
természeti terület, Natura 2000 terület, ökológiai folyosó, régészeti lelõhely, kiemelten vagy fokozottan védett
régészeti lelõhely, – a (2)–(4) bekezdésben foglaltak figye lembe véte lével – az Országos Erdõállomány Adattárban
erdõként nyilvántartott terület is, továbbá olyan egyéb, a tulajdonjog közérdekû korlátozásával járó tény, amelynek
ingatlan-nyilvántartási feljegyzését tör vény elrendeli. Jogi jelleget egész ingatlanra vagy annak területi mértékben
meghatározott részére lehet feljegyezni.
(2) Az Országos Erdõállomány Adattárban erdõként nyilvántartott terület jogi jelleg feljegyzése vagy törlése
az erdészeti hatóság megkeresésére, annak jogerõs határozata alapján történik.
(3) Az Országos Erdõállomány Adattárban erdõként nyilvántartott terület jogi jelleg erdõ mûvelési ágban
nyilvántartott földrészletre nem jegyezhetõ fel.
(4) Az Országos Erdõállomány Adattárban erdõként nyilvántartott terület jogi jelleg az 1 hektárnál kisebb belterületi
földrészleten csak az egész ingatlanra jegyezhetõ fel.”

43.  § Az Inyvhr. 39/B.  §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:

„36. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztésének ténye
39/B.  § Az ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztése tényének tulajdoni lapra történõ feljegyzésekor annak
idõtartamát is fel kell tüntetni, vagy utalni kell arra, hogy a felfüggesztés az eljáró hatóság döntésének jogerõre
emelkedéséig tart. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztése tényének törlésérõl a földhivatalnak legkésõbb
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a feljegyzésben meghatározott idõpontban, vagy az eljáró hatóság jogerõs döntésének földhivatali beérkezését
köve tõen hozott döntésében kell rendelkeznie.”

44.  § (1)  Az Inyvhr. 40.  §-át megelõzõ Fejezetcím, és alcím helyébe a következõ Fejezetcím és alcím lép:

„IV. FEJEZET
A MÛVELÉSI ÁGAK
37. Szántó”

(2)  Az Inyvhr. 40.  § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen szántó mûvelési ágban kell nyilvántartani még]
„b) a magnyerés céljából fûmaggal bevetett, valamint a gyepszõnyeg elõállítására szolgáló területet,”

45.  § Az Inyvhr. 41.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„38. Rét”

46.  § (1)  Az Inyvhr. 42.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„39. Legelõ”
(2)  Az Inyvhr. 42.  § (2) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen legelõ mûvelési ágban kell nyilvántartani még az erdõrõl, az erdõ
védelmérõl és az erdõgazdálkodásról  szóló tör vény (a továb biak ban: Evt.) szerinti fás legelõ és vadföld területét.”

47.  § Az Inyvhr. 43.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„40. Szõlõ”

48.  § (1)  Az Inyvhr. 44.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„41. Kert”
(2)  Az Inyvhr. 44.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen kert mûvelési ágban kell nyilvántartani még:
a) a komló ültetvényeket,
b) a fóliasátrak, valamint a melegágyak és a palántanevelõ telepek területét,
c) az Evt.-ben meghatározott erdõgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületek közül az erdészeti
szaporítóanyag, karácsonyfa, díszítõgally, vadgyümölcs és vesszõ termelését szolgáló területet,
d) faiskolát, csemetekertet.”

49.  § Az Inyvhr. 45.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„42. Gyümölcsös”

50.  § Az Inyvhr. 46.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„43. Nádas”

51.  § Az Inyvhr. 47.  §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:

„44. Erdõ
47. § (1) Erdõ mûvelési ágban kell nyilvántartani – a 48.  § (1) bekezdés d) pont da) alpont szerinti szabad rendelkezésû
erdõ kivételével – azt a területet, amely az Evt. szerint erdõnek minõsül.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen erdõ mûvelési ágban kell nyilvántartani az Evt.-ben meghatározott
erdõgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületek közül
a) a tisztást,
b) a kopárt,
c) az erdei farakodó és készletezõ helyet,
d) az erdészeti létesítményhez tartozó területet,
e) a 6 méternél szélesebb nyiladékot és tûzpásztát.”
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52.  § Az Inyvhr. 48.  §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:

„45. Fásított terület
48. § (1) Fásított terület mûvelési ágban kell nyilvántartani
a) a nem erdei fafajokkal borított területet,
b) a település külterületén az arborétum által elfoglalt területet,
c) az üzemmel, majorral, közüzemi létesítményekkel, továbbá úttal, vasúttal, töltéssel, árokkal, csatornával, valamint
az egyéb vonalas mûszaki létesítménnyel azonos földrészleten lévõ
ca) olyan fával borított területet, amelynek területnagysága egy hektárnál kisebb vagy
cb) olyan egy hektár vagy annál nagyobb fával borított sáv területét, amelynek kiterjedése – a szélsõ fák egymástól
mért tõtávolsága szerint – átlagosan húsz méternél keskenyebb,
d) az Evt.-ben meghatározott
da) szabad rendelkezésû erdõ területét,
db) facsoport és fasor (fásítások) által elfoglalt területet.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen fásított terület mûvelési ágban kell nyilvántartani még a hengeres
típusú fás szárú energetikai ültetvényt.”

53.  § Az Inyvhr. 49.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„46. Halastó”

54.  § (1) Az Inyvhr. 50.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„47. A mûvelés alól kivett területek”
(2) Az Inyvhr. 50.  § (3) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A termeléssel és szolgáltatással kapcsolatban mûvelés alól kivett területek:
a) az üzemek telepei, beruházási terület, meddõhányók és egyéb lerakóhelyek,
b) a felszíni mûvelésû, mûködõ vagy felhagyott bányák és bányatavak,
c) állandó jelleggel tárolásra használt beépítetlen területek,
d) a vízmûvek és a hozzájuk tartozó védõterületek (védõsávok),
e) a szennyvíztisztító telepek és a hozzájuk tartozó védõterületek (védõsávok),
f) az állandó jellegû mezõgazdasági telephelyek (majorok, gépjavító állomások stb.),
g) az állandó jellegû növényházak által elfoglalt területek,
h) a szennyvíz természetközeli tisztítására vagy utótisztítására szolgáló területek,
i) állati hulladéktemetõ, készenléti dögterek,
j) a talaj természeti adottságánál fogva terméketlen területek,
k) a 400 m2 -t elérõ kiterjedésû, az Evt. szerinti erdészeti magánút, erdei vasúti pálya, valamint az önálló földrészletként 
vagy alrészletként nyilvántartott egyéb erdészeti létesítmény és az ahhoz tartozó terület,
l) a vásárterek és a kiállítási területek,
m) a temetõ céljára kijelölt területek,
n) kedvtelésbõl tartott állatok kegyeleti temetõje,
o) állandó jellegû, bezárt vagy mûködõ hulladéklerakó.”

(3) Az Inyvhr. 50.  § (6) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
[A honvédelemmel és a rendészettel kapcsolatban mûvelés alól kivett területek:]
„d) honvédelmi,  illetve rendészeti célból feleslegessé nyilvánított olyan terület, amelynek a szükséges
környezetvédelmi, vegyvédelmi és tûzszerészeti mentesítése igazolt módon nem történt meg.”

55.  § (1) Az Inyvhr. 51.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„48. Az alrészlet”
(2) Az Inyvhr. 51.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A település belterületén az egy hektárt meghaladó földrészleten és a külterületen valamennyi földrészleten belül
a különbözõ mûvelési ágak területét, továbbá a mûvelés alól kivett területet – a (3) bekezdésben foglaltakra
figyelemmel – alrészletként kell nyilvántartani, ha azok nagysága legalább 400 m2.”
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56.  § Az Inyvhr. 52.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„49. Társasház nyilvántartása”

57.  § Az Inyvhr. 56.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„50. A szövetkezeti ház nyilvántartása”

58.  § Az Inyvhr. 59.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„51. Önálló épület nyilvántartása”

59.  § Az Inyvhr. 60.  §-a és az azt megelõzõ Fejezetcím, és alcím helyébe a következõ Fejezetcím, alcím és rendelkezés lép:

„V. FEJEZET
AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁS
52. Az eljárás megindítása
60. § (1) A kérelmet – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló tör vény ben
(a továb biak ban: Ket.) meghatározottakon túl az 1. mellékletben meghatározott adattartalommal – a körzeti
földhivatalnál kell benyújtani. A formanyomtatványt az ingatlan-nyilvántartásért felelõs miniszter rendszeresíti,
melyet közzé kell tenni a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a földhivatalok honlapján.
A kérelem benyújtására az jogosult, akinek az a bejegyzett jogát érinti,  illetve aki a bejegyzés által jogosulttá válik.
(2) A tv. alapján elektronikus úton benyújtható kérelmet – a Ket.-ben meghatározottakon túl a 6. mellékletben
meghatározott adattartalommal – a körzeti földhivatal részére kell megküldeni. A formanyomtatványt
az ingatlan-nyilvántartásért felelõs miniszter rendszeresíti, melyet közzé kell tenni a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a földhivatalok honlapján.
(3) A megkeresésnek tartalmaznia kell a megkeresõ szerv nevét, címét, az érintett ingatlan fekvése szerinti település
nevét, az érintett ingatlan helyrajzi számának és annak a jognak, ténynek vagy adatnak a megjelölését, amelynek
bejegyzésére, feljegyzésére vagy átvezetésére a megkeresés irányul.”

60.  § Az Inyvhr. 61.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„61.  § A kérelem, a megkeresés visszavonása esetén a körzeti földhivatal az eljárást megszüntetõ végzésével együtt
a kérelem,  illetve a megkeresés összes mellékletét visszaküldi a kérelmezõnek,  illetve a megkeresõnek.”

61.  § Az Inyvhr. 62.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Mûvelési ág változásnak minõsül, ha a földrészleten belül alrészletként nyilvántartott mûvelési ág határvonala
megváltozik, vagy a földrészlet nyilvántartott mûvelési ágát más mûvelési ágra alakítják át, továbbá az is, ha a terület
végleges más hasznosításának meg valósításához szükséges jogerõs engedélyeket beszerezték (62/A.  §), vagy a terület 
végleges más célú hasznosítását megkezdték (62/B.  §), vagy meg valósították (62/C.  §), vagy ha a mûvelés alól kivett
területet mezõ- vagy erdõgazdasági mûvelésre alkalmassá tették, feltéve, hogy a változás után az alrészlet területe
a legkisebb területi mértéket eléri. Ha a földrészleten belül a mûvelési ágat azért nem tartották nyilván, mert területe
nem érte el az alrészlet legkisebb területi mértékét, de a mûvelési ág határvonalának megváltoztatása következtében
eléri vagy meghaladja azt, a változást mûvelési ág változásnak kell tekinteni.”

62.  § Az Inyvhr. a következõ 62/C.  §-sal egészül ki:
„62/C.  § (1) A termõföld végleges más célú hasznosításával összefüggõ, nem beruházási területre történõ mûvelési ág
változás átvezetéséhez szükséges:
a) a termõföld végleges más célú hasznosításának engedélyezésérõl rendelkezõ jogerõs határozat,
b) az a) pontban foglalt engedélyben meghatározott földvédelmi járulék megfizetése, és
c) az a) pont szerinti határozatban megjelölt termõföld hasznosítási céllal összhangban álló olyan jogerõs hatósági
engedély, amely annak jogosultját a meg valósult létesítmény használatbavételére, üzemeltetésére, vagy
az engedélyezett tevékenység végzésére jogosítja.
(2) Ha a termõföld igénybevételével járó tevékenység végzése, vagy létesítmény elhelyezése nem engedélyköteles
tevékenység, a termõföld végleges más célú hasznosításával összefüggõ, nem beruházási területre történõ mûvelési
ág változás átvezetéséhez szükséges:
a) a termõföld végleges más célú hasznosításának engedélyezésérõl rendelkezõ jogerõs határozat,
b) az a) pontban foglalt engedélyben meghatározott földvédelmi járulék megfizetése,
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c) a tevékenység jogszerû végzését, vagy a létesítmény jogszerû elhelyezését igazoló hatósági bizonyítvány, és
d) a körzeti földhivatal által hivatalból kiállított hatósági bizonyítvány, mely igazolja, hogy az a) pontban foglalt
engedély és a c) pontban foglalt hatósági bizonyítvány szerint a terület végleges más célú hasznosítását
meg valósították.”

63.  § (1) Az Inyvhr. 64.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„53. Az adatváltozás átvezetése alapjául szolgáló okiratok”
(2) Az Inyvhr. 64.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Erdõ és a 48.  § (1) bekezdés d) pont szerinti fásított terület mûvelési ág, valamint az Evt. szerint fás legelõ és vadföld
megállapítására vagy megváltoztatására irányuló eljárás esetén, a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez
az erdészeti hatóság jogerõs határozata,  illetve az általa kiállított hatósági bizonyítvány, halastó mûvelési ág
megállapítására vagy megváltoztatására irányuló eljárás esetén pedig a vízügyi hatóság jogerõs üzemeltetési
engedélye szükséges.”

64.  § (1) Az Inyvhr. 65.  §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A bejelentés-köteles épületváltozás, továbbá az építési tevékenységgel nem járó rendeltetésmód változás
ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez az építésügyi hatóság által kiállított – az épület rendeltetését megjelölõ –
hatósági bizonyítvány szükséges.”

(2) Az Inyvhr. 65.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és az Inyvhr. 65.  §-a az alábbi (5)–(6) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) Az épület feltüntetésére vonatkozó változási vázrajzot a használatbavételi engedély jogerõre emelkedésétõl
számított harminc napon belül kell benyújtani a földhivatalhoz.
(5) Helyi vagy országos jelentõségû védett természeti terület, tör vény erejénél fogva védett forrás, láp, barlang,
víznyelõ, szikes tó, kunhalom, földvár, természeti terület, Natura 2000 terület, Országos Erdõállomány Adattárban
erdõként nyilvántartott terület jogi jelleg feljegyzéséhez a (2) bekezdésben meghatározott változási vázrajz helyett
az ingatlan-nyilvántartási térkép másolatán elkészített olyan helyszínrajz is elfogadható, amelyen a megkeresõ
hatóság megjelöli az ingatlan érintett részét, egyben megadja annak nagyságát négyzetméter pontossággal. A terület 
nagyságának ellenõrzéséhez a határoló vonal koordinátáit EOV rendszerben kell megadni.
(6) Egyéb önálló ingatlanokat, valamint társasháznál a közös tulajdonban, szövetkezeti háznál a szövetkezeti
tulajdonban lévõ épületrészeket érintõ telki szolgalmi és egyéb jog bejegyzése vagy jogilag jelentõs tény feljegyzése
céljából benyújtott okirathoz a tv. 21.  § (4) bekezdésében meghatározott alaprajz másolatán elkészített helyszínrajzot
kell mellékelni, amelyen a bejegyzendõ joggal, feljegyzendõ ténnyel érintett területet meg kell jelölni.”

65.  § Az Inyvhr. 66.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A honvédelmi és rendészeti célokat szolgáló,  illetve e célokból feleslegessé nyilvánított ingatlanokat érintõ
változások helyszíni ellenõrzésének lefolytatására az ezen ellenõrzésekre vonatkozó jogszabály rendelkezései
az irányadók.”

66.  § Az Inyvhr. 68.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„54. Jogok bejegyzése és tények feljegyzése alapjául szolgáló okiratok”

67.  § Az Inyvhr. 69.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„55. Az okiratok kellékei”

68.  § Az Inyvhr. 73.  § (2) bekezdése az alábbi f) ponttal egészül ki:
[Az alapító okiratnak tartalmaznia kell:]
„f) a társasházakról  szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 10.  § (2) bekezdés alapján, a tulajdonostársak erre irányuló
megállapodása esetén a közös tulajdon átruházására az összes tulajdoni hányad legalább kétharmadát képviselõ
tulajdonostársakat feljogosító rendelkezést, vagy a társasházakról  szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 10.  § (3) bekezdés
szerinti, az összes tulajdoni hányad legalább négyötödét képviselõ tulajdonostársaknak a közös tulajdon
átruházásáról  szóló közgyûlési határozata szerinti módosítást.”
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69.  § Az Inyvhr. 77.  §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:

„56. Több körzeti földhivatalt érintõ beadvány benyújtása
77. § (1) Ha a csereszerzõdés alapján több körzeti földhivatalnál nyilvántartott ingatlanra kérik a tulajdonjog
bejegyzését, az a körzeti földhivatal, amelyhez az okiratot benyújtották (a továb biak ban: megkeresõ körzeti
földhivatal), ha nála a bejegyzésnek nincs akadálya, az eljárást felfüggeszti, és – az okirat megküldésével – megkeresi
a többi körzeti földhivatalt (a továb biak ban: megkeresett körzeti földhivatal). Ha a megkeresett körzeti földhivatalnál
sincs akadálya a bejegyzésnek, a tulajdonjogot bejegyzi és a fellebbezési határidõ eredménytelen leteltét,  illetve
a fellebbezési jogról lemondó nyilatkozat beérkezését köve tõen határozatának két példányával visszaküldi az okiratot
a megkeresõ körzeti földhivatalnak, amely ekkor jegyzi be a változást. A megkeresõ körzeti földhivatal az illeték
kiszabáshoz szükséges iratokat az okiratban elsõ helyen megjelölt ingatlan fekvése szerint ille té kes állami
adóhatóságnak továbbítja.
(2) Ha a megkeresõ körzeti földhivatal elutasítja a kérelmet, errõl a fellebbezési határidõ eredménytelen leteltét,
 illetve a fellebbezési jogról lemondó nyilatkozat beérkezését köve tõen döntése megküldésével értesíti a megkeresett
körzeti földhivatalt, amely az eljárást megszünteti.
(3) Ha a megkeresett körzeti földhivatalnál van akadálya a bejegyzésnek, és ez a körzeti földhivatal utasítja el
a kérelmet, errõl a fellebbezési határidõ eredménytelen leteltét,  illetve a fellebbezési jogról lemondó nyilatkozat
beérkezését köve tõen döntése megküldésével értesíti a megkeresõ körzeti földhivatalt, amely az eljárást
megszünteti.”

70.  § Az Inyvhr. 79.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„57. Közbensõ intézkedések”

71.  § Az Inyvhr. 83/A.  § (2) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Soron kívüli ügyintézés engedélyezése esetén a körzeti földhivatal vezetõje a kérelmet záradékolja.”

72.  § Az Inyvhr. 85.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„58. Széljegyzés”

73.  § (1) Az Inyvhr. 86.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„59. A határozat”
(2) Az Inyvhr. 86.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A bejegyzésrõl  szóló határozatban meg kell jelölni a bejegyzés alapjául szolgáló okiratot, a bejegyzett jogot vagy
tényt, a jogosult tulajdonilap-másolaton szereplõ adatait, továbbá a település nevét, az ingatlan fekvését és helyrajzi
számát.”

74.  § Az Inyvhr. 95.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A közigazgatási határváltozás átvezetésérõl  szóló határozatnak tartalmaznia kell a csökkenõ település nevét,
az átcsatolt ingatlanok helyrajzi számát, továbbá a növekvõ területû település nevét. Ezt a határozatot csak az érintett
települések önkormányzatának kell kézbesíteni.”

75.  § Az Inyvhr. 98.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„60. A döntés kézbesítése”

76.  § Az Inyvhr. 100.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„61. A határozat,  illetve a bejegyzés kijavítása”

77.  § Az Inyvhr. 101.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„62. Jogorvoslat”

78.  § Az Inyvhr. 102.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„102.  § A fellebbezés visszavonása esetén a megyei földhivatal eljárást megszüntetõ végzése alapján a körzeti
földhivatal törli a fellebbezés benyújtásának tényére vonatkozó feljegyzést.”
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79.  § Az Inyvhr. 106.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„106.  § A körzeti földhivatal a fellebbezést iratjegyzékkel terjeszti fel a megyei földhivatalhoz.”

80.  § Az Inyvhr. 109.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A körzeti földhivatal a jogerõs bírósági határozat alapján szükséges bejegyzéssel, vagy feljegyzéssel egyidejûleg
törli a bírósági jogorvoslati kérelem benyújtásának tényére vonatkozó feljegyzést és errõl az érdekelteket értesíti.”

81.  § Az Inyvhr. 110.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„63. Perfeljegyzés”

82.  § Az Inyvhr. 111.  §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:
„64. Az ingatlan-nyilvántartás adatainak felhasználása és az adatszolgáltatás
111.  § Az elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolatnak e rendelet rendelkezései
szerint különböznie kell a papír alapon kiállított hiteles másolattól, és az elektronikusan hitelesített másolattól.”

83.  § Az Inyvhr. 111/A.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„111/A.  § (1) A tulajdonilap-másolat szolgáltatása iránti kérelmet – a Ket-ben meghatározottakon túl a 3. mellékletben
meghatározott adattartalommal – a körzeti földhivatalnál kell benyújtani. A formanyomtatványt
az ingatlan-nyilvántartásért felelõs miniszter rendszeresíti, melyet közzé kell tenni a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a földhivatalok honlapján.
(2) A tulajdoni lapba történõ betekintés iránti kérelmet – a Ket-ben meghatározottakon túl a 4. mellékletben
meghatározott adattartalommal – a körzeti földhivatalnál kell benyújtani. A formanyomtatványt
az ingatlan-nyilvántartásért felelõs miniszter rendszeresíti, melyet közzé kell tenni a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a földhivatalok honlapján”

84.  § Az Inyvhr. az alábbi 114.  §-sal egészül ki:
„114.  § A TakarNet szolgáltatások igénybevétele iránti kérelmet – Ket-ben meghatározottakon túl az 5. mellékletben
meghatározott adattartalommal – a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnál kell benyújtani.
A formanyomtatványt az ingatlan-nyilvántartásért felelõs miniszter rendszeresíti, melyet közzé kell tenni
a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a földhivatalok honlapján.”

85.  § Az Inyvhr. 118.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„118.  § (1) Kérelemre a település egész területére vagy annak egy részére (fekvés) vonatkozó, az ingatlanok
(3) bekezdésben meghatározott adatait tartalmazó földkönyv,  illetve legalább tíz ingatlanra vonatkozó földkönyvi
kivonat készíthetõ.
(2) A földkönyv vagy földkönyvi kivonat szolgáltatása számítástechnikai adathordozón vagy kinyomtatott formában
történhet.
(3) A földkönyv vagy földkönyvi kivonat tartalmazza az ingatlanok címét, helyrajzi számát, és alrészletenkénti
bontásban azok területnagyságát, mûvelési ágát, minõségi osztályát, valamint aranykorona értékét.
(4) A tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv – a (3) bekezdésben foglaltakon túl – tartalmazza a tulajdonos
nevét és az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett lakcímét.”

86.  § Az Inyvhr. 119.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„65. Az ingatlan-nyilvántartás átalakítása”

87.  § (1) Az Inyvhr. 119/F.  § (3) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A felszólalásban foglaltakat a körzeti földhivatalnak soron kívül meg kell vizsgálnia és határozatot kell hoznia.”

(2) Az Inyvhr. 119/F.  § (5) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az ingatlan-nyilvántartás átalakításáról  szóló határozat – a (2) bekezdés szerinti felszólalástól és a (3) bekezdés
szerinti határozat jogerõre emelkedésétõl függetlenül – a közszemle utolsó napját követõ napon hatályba lép.”
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88.  § Az Inyvhr. 120.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„66. Rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos eljárás”

89.  § Az Inyvhr. 122.  §-át köve tõen a következõ Fejezetcímmel egészül ki:

„VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK”

90.  § Az Inyvhr. a következõ 126.  §-sal egészül ki:
„126.  § Ahol e rendelet hatósági határozatot vagy hatósági megkeresést említ, azon a közjegyzõnek a nemperes
eljárásban hozott határozatát, valamint a közjegyzõnek a nemperes eljárásban a földhivatalhoz intézett megkeresését, 
továbbá a bírósági végrehajtónak a bírósági végrehajtásról  szóló tör vény alapján tett intézkedését és a bírósági
végrehajtásról  szóló tör vény alapján a földhivatalhoz intézett megkeresését is érteni kell.”

91.  § Az Inyvhr. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, az Inyvhr. 3. számú melléklete helyébe e rendelet
2. melléklete, az Inyvhr. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete, az Inyvhr. 5. számú melléklete helyébe
e rendelet 4. melléklete, az Inyvhr. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

92.  § A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerbõl lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási
adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási
szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól  szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM
rendelet (Díjvhr.) 4.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4.  § (1) A tulajdonilap-másolat szolgáltatásáért beszedett igazgatási szolgáltatási díj azon részét, amely nem a körzeti
földhivatal saját ille té kességi területén fekvõ ingatlanra vonatkozó adatszolgáltatásból származik, a megyei
földhivatalok – a (2) és (3) bekezdésekben meghatározottak szerint – kötelesek a tárgyhónap utolsó napját követõ
15 napon belül átutalni az adatszolgáltatásban érintett ingatlanok fekvése szerint ille té kes megyei földhivatal,  illetve
a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továb biak ban: FÖMI) számlájára.
(2) A megyei földhivatal ille té kességi területén fekvõ ingatlant érintõ adatszolgáltatás esetén az (1) bekezdés szerinti
díjbevétel 65%-a a megyei földhivatalt, 35%-a a FÖMI-t illeti meg.
(3) A megyei földhivatal ille té kességi területén kívül fekvõ ingatlant érintõ adatszolgáltatás esetén az (1) bekezdés
szerinti díjbevétel 32,5%-a az adatszolgáltatás helye szerint ille té kes megyei földhivatalt, 32,5%-a az ingatlan fekvése
szerint ille té kes megyei földhivatalt, 35%-a pedig a FÖMI-t illeti meg.”

93.  § Az Inyvhr. a következõ 127.  §-sal egészül ki:
„127. § E rendeletnek az ingatlan-nyilvántartásról  szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról  szóló 109/1999. (XII. 29.) 
FVM rendelet módosításáról  szóló 48/2010. (IV. 27.) FVM rendelet (a továb biak ban: Mr.)
1. 3.  §-ával módosított 2.  §-t,
2. 4.  §-ával módosított 3.  §-t,
3. 5.  §-ával módosított 4.  §-t,
4. 6.  §-ával módosított 4/A.  §-át,
5. 7.  § (2) bekezdésével módosított 5.  § (2) bekezdést,
6. 18.  §-ával módosított 16.  §-t,
7. 20.  §-ával módosított 19.  § (3) bekezdést,
8. 29.  §-ával módosított 27.  §-t,
9. 33.  §-ával módosított 31.  §-t,
10. 40.  §-ával módosított 38.  §-t,
11. 42.  §-ával módosított 39/A.  §-t,
12. 43.  §-ával módosított 39/B.  §-t,
13. 44.  § (2) bekezdésével módosított 40.  § (2) bekezdés b) pontját,
14. 46.  § (2) bekezdésével módosított 42.  § (2) bekezdését,
15. 48.  § (2) bekezdésével módosított 44.  § (2) bekezdését,
16. 51.  §-ával módosított 47.  §-t,
17. 52.  §-ával módosított 48.  §-t,
18. 54.  § (2) bekezdésével módosított 50.  § (3) bekezdését,
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19. 54.  § (3) bekezdésével módosított 50.  § (6) bekezdés d) pontját,
20. 55.  §(2) bekezdésével módosított 51.  § (1) bekezdését,
21. 59.  §-ával módosított 60.  §-t,
22. 60.  §-ával módosított 61.  §-t,
23. 61.  §-ával módosított 62.  § (2) bekezdését,
24. 62.  §-ával módosított 62/C.  §-át,
25. 63.  §-ával módosított 64.  § (3) bekezdését,
26. 64.  § (1) bekezdésével módosított 65.  § (3a) bekezdését,
27. 64.  § (2) bekezdésével módosított 65.  § (4)–(6) bekezdését,
28. 65.  §-ával módosított 66.  § (2) bekezdését,
29. 68.  §-ával módosított 73.  § (2) bekezdés f) pontját,
30. 69.  §-ával módosított 77.  §-t,
31. 71.  §-ával módosított 83/A.  § (2) bekezdését,
32. 73.  § (2) bekezdésével módosított 86.  § (1) bekezdését,
33. 74.  §-ával módosított 95.  § (1) bekezdését,
34. 78.  §-ával módosított 102.  §-át,
35. 79.  §-ával módosított 106.  §-át,
36. 80.  §-ával módosított 109.  § (1)–(2) bekezdését,
37. 82.  §-ával módosított 111.  §-át,
38. 83.  §-ával módosított 111/A.  §-át,
39. 84.  §-ával módosított 114.  §-át,
40. 85.  §-ával módosított 118.  §-át,
41. 87.  § (1) bekezdésével módosított 119/F.  § (3) bekezdését,
42. 87.  § (2) bekezdésével módosított 119/F.  § (5) bekezdését,
43. 90.  §-ával módosított 126.  §-át,
44. 95.  §-ával módosított
44. a) 5.  § (3) bekezdését,
44. b) 26.  §-át,
44. c) 51.  § (3) bekezdés a) és b) pontját,
44. d) 62/A.  § (1) bekezdését,
44. e) 62/B.  § c) pontját
44. f) 65.  § (1) bekezdését,
44. g) 65.  § (2) bekezdését,
44. h) 65.  § (3) bekezdését,
44. i) 67.  §-át
44. j) 68.  § (2) bekezdését,
44. k) 75.  § (1) bekezdését,
44. l) 78.  §-át,
44. m) 79.  § (2) bekezdését,
44. n) 83/A.  § (3) bekezdését,
44. o) 87.  §-át,
44. p) 92.  § (2) bekezdését,
44. q) 99.  §-át,
44. r) 108.  §-át,
44. s) 109.  § (2) bekezdését,
44. t) 117.  §-át,
44. u) 119/C.  § (1) bekezdését,
44. v) 119/F.  § (1) bekezdését,
44. w) 120.  § (1) bekezdését,
44. x) 121.  §-át az Mr. hatálybalépését köve tõen indult ügyekben kell alkalmazni.”
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94.  § A Díjvhr. 17.  §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerbõl lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási
adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási
szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól  szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM
rendelet módosításáról  szóló 48/2010. (IV. 27.) FVM rendelet (a továb biak ban: Mr.)
a) 92.  §-ával módosított 4.  §-át,
b) 96.  §-ával módosított 8.  §-át a Mr. hatálybalépését köve tõen indult ügyekben kell alkalmazni.”

95.  § Az Inyvhr. 5.  § (3) bekezdésében a „határozat” szövegrész helyébe a „döntés” szöveg, a 26.  §-ában a „földhivatali
határozat” szövegrész helyébe „földhivatali döntés” szöveg, és a „megtámadott határozat” szövegrész helyébe
„megtámadott döntés” szöveg, az 51.  § (3) bekezdés a) és b) pontjában a „bekezdés a) pontjában” szövegrész helyébe
a „bekezdésében” szöveg, a 62/A.  § (1) bekezdésében az „a 62.  § (2) bekezdésében meghatározott – a terület végleges
más célú hasznosításával összefüggõ – mûvelési ág változás átvezetéséhez (a továb biak ban: beruházási területre
történõ átvezetés) szükséges:” szövegrész helyébe az „a terület végleges más célú hasznosításával összefüggõ,
beruházási területre történõ mûvelési ág változás átvezetéséhez szükséges:” szöveg, a 62/B.  § c) pontjában az „az
ille té kes földhivatal” szövegrész helyébe az „a körzeti földhivatal” szöveg, a 65.  § (1) bekezdésében a „záradékolt”
szövegrész helyébe a „hatályos záradékkal ellátott” szöveg, a 65.  § (2) bekezdésében a „záradékolt” szövegrész helyébe 
a „hatályos záradékkal ellátott” szöveg, a „feltüntetéséhez” szövegrész helyébe a „feljegyzéséhez” szöveg, a 65.  §
(3) bekezdésében a „záradékolt” szövegrész helyébe a „hatályos záradékkal ellátott” szöveg, a 67.  §-ában az „1996. évi
LXXVI. törvény 12.  § (5) bekezdése” szövegrész helyébe a „tör vény vonatkozó rendelkezései” szöveg, a 68.  §
(2) bekezdésében az „öröklési bizonyítvány” szövegrész helyébe a „hagyatéki leltár, más hagyatéki vagyontárgyra
vonatkozó hagyatékátadó végzés” szöveg, a 75.  § (1) bekezdésében a „– (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével
–„szövegrész helyébe „– ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik –” szöveg, a 78.  §-ában az „illetékhivatalnak”
szövegrész helyébe az „állami adóhatóságnak” szöveg, a 79.  § (2) bekezdésében a „15 napos” szövegrész helyébe a „10
munkanapos” szöveg, a „15 nappal” szövegrész helyébe a „10 munkanappal” szöveg, a 83/A.  § (3) bekezdésében
az „érdemi döntést” szövegrész helyébe a „határozatot vagy eljárást megszüntetõ végzést” szöveg, a 87.  §-ában
a „tulajdoni igényt” szövegrészt helyébe a „a tulajdonjog bejegyzése iránti kötelmi igényt” szöveg, a 92.  §
(2) bekezdésében a „bírósági határozat” szövegrész helyébe a „bírósági vagy hatósági határozat” szöveg, a 99.  §-ában
a „határozat” szövegrész helyébe a „döntés” szöveg, és a „határozatnak” szövegrész helyébe a „döntésnek” szöveg,
a 108.  §-ában a „nyolc” szövegrész helyébe az „öt” szöveg, a 109.  § (2) bekezdésében az „a kérelmezõt” szövegrész
helyébe az „az érdekelteket” szöveg, a 117.  §-ában a „földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter” szövegrész
helyébe az „ingatlan-nyilvántartásért felelõs miniszter” szöveg, a 119/C.  § (1) bekezdésében az „az érdekeltek
meghallgatásával szükség esetén helyszíni ellenõrzéssel kell megállapítani” szövegrész helyébe az „a földhivatal
megvizsgálja” szöveg, a 119/F.  § (1) bekezdésében az „az ille té kes földhivatal” szövegrész helyébe az „a földhivatal”
szöveg, a 120.  § (1) bekezdésében az „eljárást megelõzõen” szövegrész helyébe az „eljárás során” szöveg, a 121.  §-ában
a „magánokiratra” szövegrész helyébe a „teljes bizonyító erejû magánokiratra” szöveg lép.

96.  § A Díjvhr. 8.  §-ában az „a jogszabályban” szövegrész helyébe a „jogszabályokban” szöveg lép.

97.  § E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az Inyvhr. bevezetõ részét megelõzõ alcím, az 57.  §
(1) bekezdésében a „vagy a tagok közös” szövegrész, a 62/A.  § (3) bekezdésében a „határozatban” szövegrész, a 64.  §
(4) bekezdése, a 66.  § (3) bekezdése, a 79.  § (1) bekezdése, a 84.  §-t megelõzõ alcím, a 98.  §, a 103.  §, a 108.  §-ában az „az
érintett ingatlan tulajdoni lapjának másolatával” szövegrész, 109.  § (2) bekezdésében az „errõl a kérelmezõt külön nem 
értesíti” szövegrész, a 119.  § (1) bekezdése, a 119/F.  § (4) bekezdése és a 123.  § (2) bekezdése.

98.  § E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az Inyvhr. 2. számú melléklete.

99.  § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.
(2) Az 54.  § (3) bekezdése 2011. január 1-jén lép hatályba.

100.  § E rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 48/2010. (IV. 27.)  FVM rendelethez
„1. számú melléklet a 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelethez

1. Az ingatlan-nyilvántartási kérelem elsõ része az alábbi adatokat tartalmazza:
1.1. a kérelmezõ értesítési címe, ügyintézõjének neve;
1.2. a kérelmezõ személyi azonosítója,  illetve statisztikai számjele;
1.3. a kérelemhez kapcsolódó földhivatali iktatószám;
1.4. a változással érintett ingatlanok darabszáma;
1.5. a kérelmezõ soron kívüli ügyintézés igénylésére vonatkozó nyilatkozata;
1.6. az egyes ingatlanokra is tekintettel fizetendõ összes igazgatási szolgáltatási díj megjelölése;
1.7. fizetés módjának megjelölése (készpénzbefizetés, készpénz-átutalási megbízás, átutalási megbízás);
1.8. egyéb megjegyzés;
1.9. mellékletek megjelölése;
1.10. a kérelem keltének helye és ideje;
1.11. a kérelmezõ, vagy képviselõ aláírása;
1.12. készpénzbefizetés vagy bankkártyával történõ fizetés esetén a földhivatali pénztáros nyilatkozata;
1.13. az ingatlan-nyilvántartási kérelem vizsgálatával kapcsolatos földhivatali megállapítások.
2. Az ingatlan-nyilvántartási kérelem második része a változással érintett ingatlan (ingatlanok) tekintetében az alábbi

adatokat tartalmazza:
2.1. sorszámszerû megjelölés;
2.2. település megnevezése;
2.3. helyrajzi szám megjelölése;
2.4. a kérelem tárgyának meghatározása;
2.5. személyes vagy tárgyi mentességre vonatkozó nyilatkozat;
2.6. a fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj mértékének megjelölése;
2.7. a kérelmezõ, vagy képviselõ aláírása.”

2. melléklet a 48/2010. (IV. 27.)  FVM rendelethez
„3. számú melléklet a 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelethez

A tulajdonilap-másolat szolgáltatása iránti kérelem az alábbi adatokat tartalmazza:
1. tulajdoni lap másolatot igénylõ természetes személy anyja születési családi és utónevét, születési helyét, születési

idejét;
2. amennyiben a tulajdoni lap másolatot igénylõ jogi személy, vagy jogi személyisséggel nem rendelkezõ egyéb

szervezet nevében jár el, akkor a fenti adatokon túl fel kell tüntetni a jogi személy, vagy jogi személyisséggel nem
rendelkezõ a statisztikai számjelrõl  szóló jogszabály hatálya alá tartozó szervezet statisztikai számjelét, bélyegzõjének
lenyomatát;

3. a költségviselõ adatainak megjelölése: költségviselõ neve, vagy megnevezése, költségviselõ címe, vagy székhelye;
4. a kérelemmel érintett ingatlan (ingatlanok) megjelölése: település neve, ingatlan fekvése, ingatlan helyrajzi száma,

másolat típusa (hiteles, teljes, szemle), igényelt másolatok száma;
5. a kérelem keltének helye és ideje;
6. a kérelmezõ aláírása;
7. személyazonosításra szolgáló okmány megnevezése és száma;
8. a kérelemben megjelölt – a személyazonosságot,  illetve a képviseleti jogosultságot igazoló – adatok ellenõrzésére

vonatkozó ügyintézõi záradék;
9. a kérelmezõ tulajdonilap-másolat átvételét igazoló aláírása.”
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3. melléklet  48/2010. (IV. 27.)  FVM rendelethez
„4. számú melléklet a 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelethez

A tulajdoni lapba történõ betekintés iránti kérelem az alábbi adatokat tartalmazza:
1. a betekintõ természetes személy anyja születési családi- és utónevét, születési helyét, születési idejét;
2. amennyiben a betekintõ jogi személy, vagy jogi személyisséggel nem rendelkezõ egyéb szervezet nevében jár el,

akkor a fenti adatokon túl fel kell tüntetni a jogi személy, vagy jogi személyisséggel nem rendelkezõ a statisztikai
számjelrõl  szóló jogszabály hatálya alá tartozó szervezet statisztikai számjelét, bélyegzõjének lenyomatát;

3. a betekintéssel érintett ingatlan (ingatlanok) megjelölése: település neve, ingatlan fekvése, ingatlan helyrajzi száma;
4. a kérelem keltének helye és ideje;
5. a kérelmezõ aláírása;
6. személyazonosításra szolgáló okmány megnevezése és száma;
7. a betekintõ betekintés megtörténtét igazoló aláírása.”

4. melléklet a 48/2010. (IV. 27.)  FVM rendelethez
„5. számú melléklet a 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelethez

1. A TakarNet szolgáltatások igénybevétele iránti kérelem természetes személy kérelmezõ esetén az alábbi adatokat
tartalmazza:

1.1. az igénylõ anyja születési családi- és utóneve, igénylõ születési neve, születési hely, születési idõ;
1.2. az igénylõ tevékenységének jellege (például: közjegyzõ, ügyvéd, bírósági végrehajtó stb.);
1.3. kamarai tagság kezdete;
1.4. érvényes kamarai tagság száma;
1.5. igénylõ értesítési címe;
1.6. a költségviselõ neve és címe, amennyiben személye nem egyezik az igénylõvel;
1.7. a kérelem indoklása;
1.8. mellékletek megjelölése;
1.9. a kérelem keltének helye és ideje;
1.10. az igénylõ aláírása, és bélyegzõjének lenyomata.
2. A TakarNet szolgáltatások igénybevétele iránti kérelem jogi személy vagy jogi személyiség nélküli egyéb szervezet

kérelmezõ esetén az alábbi adatokat tartalmazza:
2.1. az igénylõ tevékenységének jellege (például: bank, önkormányzat, ingatlaniroda stb.);
2.2. az igénylõ képviseletében eljáró személy beosztása;
2.3. a statisztikai számjelrõl  szóló jogszabály hatálya alá tartozó szervezet igénylõ esetén annak statisztikai számjele;
2.4. az igénylõ értesítési címe;
2.5. az igénylõ telephelye;
2.6. a kérelem indoklása;
2.7. mellékletek megjelölése;
2.8. a kérelem keltének helye és ideje;
2.9. az igénylõ szabályszerû aláírása.”

5. melléklet a 48/2010. (IV. 27.)  FVM rendelethez
„6. számú melléklet a 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelethez

1. A tv. alapján elektronikus úton benyújtható kérelem természetes személy kérelmezõ esetén az alábbi adatokat
tartalmazza:

1.1. a kérelemmel érintett ingatlan (ingatlanok) megjelölése: település neve, ingatlan fekvése, ingatlan helyrajzi száma;
1.2. a kérelem tárgyának megjelölése;
1.3. a kérelemhez kapcsolódó, korábban a földhivatalhoz benyújtott kérelmek, beadványok iktatószámának megjelölése;
1.4. a kérelem keltének helye és ideje.
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2. A tv. alapján elektronikus úton benyújtható kérelem jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ egyéb
szervezet kérelmezõ esetén az alábbi adatokat tartalmazza:

2.1. a statisztikai számjelrõl  szóló jogszabály hatálya alá tartozó szervezet kérelmezõ esetén statisztikai számjel;
2.2. a kérelemmel érintett ingatlan (ingatlanok) megjelölése: település neve, ingatlan fekvése, ingatlan helyrajzi száma;
2.3. a kérelem tárgyának megjelölése;
2.4. a kérelemhez kapcsolódó, korábban a földhivatalhoz benyújtott kérelmek, beadványok iktatószámának megjelölése;
2.5. a kérelem keltének helye és ideje.”

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 49/2010. (IV. 27.) FVM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések
beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl  szóló 
26/2008. (III. 7.) FVM rendelet módosításáról

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

1.  § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl  szóló 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet (a továb biak ban: R.) 5.  § (1) bekezdés
a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Támogatás igénybevételére jogosult]
„a) az a mezõgazdasági termelõ, aki a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó
EK-rendeletek módosításáról  szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
I. Melléklete szerinti – az adózás rendjérõl  szóló tör vény alapján az állami adóhatósághoz bejelentett – 01.1–01.3. és
01.5. alágazatba tartozó tevékenységek valamelyikét végzi;”

2.  § (1) Az R. 6.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelmet 2011. március 1. és március 31. között lehet benyújtani a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal (a továb biak ban: MVH) által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon, amelynek
adattartalmát a 4. számú melléklet határozza meg.”

(2) Az R. 6.  § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A támogatási kérelemhez csatolni kell:]
„c) ha az ügyfél zöldség-gyümölcs termelõi csoport vagy termelõi szervezet leányvállalata, akkor az agrárpolitikáért
felelõs miniszter igazolását a leányvállalati minõségérõl.”

(3) Az R. 6.  § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló határidõ utolsó napját köve tõen a támogatási határozat jogerõre
emelkedéséig a kérelem részlegesen is visszavonható. A részleges visszavonás kizárólag gépre, a hozzá kapcsolódó
darabszámra vagy összegre vonatkozhat.”

3.  § (1) Az R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az R. a 3. melléklet szerinti 4. számú melléklettel egészül ki.

4.  § Az R. 7.  § (1) bekezdésében az „az Eljárási tör vény” szövegrész helyébe az „a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,
valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl  szóló 2007. évi
XVII. törvény (a továb biak ban: Eljárási tör vény)” szöveg lép.
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5.  § Hatályát veszti az R. 6.  § (2) bekezdés a) pontja, 6.  § (5) bekezdése és 8.  § a) pontja.

6.  § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl  szóló 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet 9.  § (1) bekezdés b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A kifizetési kérelmet]
„b) 2010. április 1. és 2010. május 31.,”
[között lehet benyújtani az MVH-nak a kifizetési kérelemben szereplõ tevékenység meg valósítási helye szerint ille té kes
kirendeltségéhez, több meg valósítási hely esetén az MVH-nak az ügyfél székhelye szerint ille té kes kirendeltségéhez.]

7.  § (1) A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében meg valósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól
 szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet (a továb biak ban: NDP Vhr.) 9.  § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[A kifizetési kérelmet]
„a) 2010. április 1. és május 31.,”
[közötti idõszakban lehet benyújtani az MVH-hoz.]

(2) Az NDP Vhr. 10.  § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A kifizetést az MVH az ügyfélnek az MVH-nál az ügyfél-regisztrációs rendszerben nyilvántartott bankszámlájára történõ
átutalással teljesíti]
„a) a 2010. április 1. és május 31. közötti idõszakban benyújtott kifizetési kérelem esetében 2010. szeptember 1. és
szeptember 30. között,”

8.  § (1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészeti ültetvények korszerûsítéséhez, korszerû ültetvények
létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl  szóló 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelet [a továb biak ban:
35/2010. (IV. 9.) FVM rendelet] 4.  § (2) bekezdésében a „b) pontjában” szövegrész helyébe a „c) pontjában” szöveg lép.

(2) A 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat C oszlop 1. sor mezõjében a „4.  §” szövegrész helyébe
a „6.  §” szöveg lép.

9.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

13608 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 62. szám



1. melléklet a 49/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez
„1. számú melléklet a 26/2008. (III. 7.) FVM rendelethez

Értékelési szempontok

1. Szakmai szempontok
A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés/ellenõrzés módja Pontszám

2 Az ügyfél zöldség-gyümölcs termelõi csoport,
annak tagja vagy leányvállalata.
Az ügyfél termelõi szervezet, annak tagja vagy
leányvállalata.
Az ügyfél a kertészeti és a burgonya ágazatban
mûködõ véglegesen elismert termelõi csoport vagy
annak tagja

Igazolás arról, hogy az ügyfél
a zöldség-gyümölcs termelõi
csoport, annak tagja vagy
leányvállalata, termelõi szervezet,
annak tagja vagy leányvállalata.
A kertészeti és a burgonya
ágazatban mûködõ véglegesen
elismert termelõi csoport
tevékenységérõl és az ügyfél
tagságról  szóló igazolás

15

3 Az ügyfél nem a dohánytermesztés speciális gépére 
nyújtotta be kérelmét

Támogatási kérelem alapján 10

4 A beruházás keretében megvásárolni kívánt gépek
mindegyike 1-es korszerûségi mutatóval szerepel
a gépkatalógusban

Gépkatalógus alapján 10

2. Horizontális szempontok
2.1. Általános horizontális szempontok

A B C D

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés/ellenõrzés módja Pontszám

2 A támogatási kérelem benyújtását megelõzõ 12 hónap átlag 
létszámának szinten tartása (legalább 1 fõ)

– 8

3 A támogatási kérelem
benyújtását megelõzõ 
12 hónap átlag
létszámához képest
a foglalkoztatottak
számának bõvítése
a fejlesztés hatására.

0–25 000 000 Ft/új munkahely – 16
4 25 000 001–50 000 000 Ft/új

munkahely
– 14

5 50 000 001–75 000 000 Ft/új
munkahely

– 12

6 Az igényelt támogatás
összege/új
munkahelyek száma

75 000 001–100 000 000 Ft/új
munkahely

– 10

7 100 000 001–
125 000 000 Ft/új munkahely

– 8

8 125 000 001–
150 000 000 Ft/új munkahely

– 6

9 150 000 001–
175 000 000 Ft/új munkahely

– 4

10 175 000 001 Ft/új munkahely felett – 2
11 Az ügyfél részt vesz az agrár-környezetgazdálkodási

programban. A támogatási kérelem benyújtásakor érvényes
helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozattal
rendelkezik.

– 7

12 Az ügyfél székhelye a Vhr. szerinti hátrányos helyzetû
területen van.

– 7
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2.2. A nem természetes személy ügyfelekre vonatkozó horizontális szempontok

A B C D

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés/ellenõrzés módja Pontszám

2 A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat vagy Országos
Cigány Önkormányzat nyilatkozata arról, hogy támogatja
a beruházást.

Nyilatkozat alapján 3

3 Nõk foglalkoztatása a foglalkoztatottak
számának több mint 50%-a
nõ

Nyilatkozat alapján 3

4 a foglalkoztatottak
számának 20–50%-a nõ

Nyilatkozat alapján 2

5 a foglalkoztatottak
számának kevesebb mint
20%-a nõ

Nyilatkozat alapján 1

6 Csökkent munkaképességû
foglalkoztatása

Nyilatkozat alapján 2

2.3. A természetes személy ügyfelekre vonatkozó horizontális szempontok
A B C D

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés/ellenõrzés módja Pontszám

2 Az ügyfél roma
származású

Nyilatkozat alapján 3

3 Az ügyfél nõ Támogatási kérelem
alapján

3

4 Az ügyfél csökkent
munkaképességû

Nyilatkozat alapján 2

3. Pénzügyi tervhez kapcsolódó értékelési szempontok
3.1. Nem termelõi csoport, zöldség-gyümölcs termelõi csoport, termelõi szervezet pénzügyi tervéhez kapcsolódó

értékelési szempontok

A B C D

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés/ellenõrzés módja Pontszám

2 A vállalkozás pénzügyi
tervének koherenciája

befektetett eszközök változása – 1
3 saját tõke változása a beruházás 

idõtartama alatt
– 1

4 értékcsökkenés változása – 2
5 saját tõke változása

a mûködtetési idõszak alatt
– 2

6 Vállalatértékelés termelési érték – 2
7 A vállalkozás pénzügyi

táblájában feltüntetett bázis
adatainak összevetése
referenciaadatokkal

adózás elõtti eredmény – 2
8 termelési értékarányos

jövedelmezõség
– 1

9 Pénzügyi terv  valóságtartalom
vizsgálata

termelési érték – 1
10 adózás elõtti eredmény – 1
11 Pénzügyi tábla adatainak

összevetése
referenciaadatokkal a
mûködtetés alatt

termelési értékarányos
jövedelmezõség

– 1

12 Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági
vizsgálata

Az üzem által a bázisévhez
képest a benyújtás évétõl
számított 4. évre vállalt
mezõgazdasági terület nõ,
akkor 5 százalékpontonkénti
növekedésre 1 pont adható,
maximum 5 pont

– 5
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3.1. Termelõi csoport, zöldség-gyümölcs termelõi csoport, termelõi szervezet pénzügyi tervéhez kapcsolódó értékelési
szempontok

A B C D

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés/ellenõrzés módja Pontszám

2 A vállalkozás pénzügyi
tervének koherenciája

befektetett eszközök
változása

– 2

3 saját tõke változása
a beruházás idõtartama
alatt

– 2

4 értékcsökkenés változása – 2
5 saját tõke változása

a mûködtetési idõszak alatt
– 2

6 Vállalatértékelés 16 millió forintot Induló termelõi csoport
esetében a számítást
a pályázat és az azt követõ 
2 év tervadatai alapján
kell elvégezni

6
7 A vállalkozás bázisévében

az egy tagra jutó árbevétel
értéke meghaladja a

12 millió forintot 3
8 8 millió forintot 2

9 Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági
vizsgálata

a vállalkozás 1 tagra jutó
árbevétele a benyújtás
évétõl számított 4. évre
nézve a benyújtás évéhez
képest több, mint 20%-kal
bõvül

– 2

10 a vállalkozás 1 tagra jutó
árbevétele a benyújtás
évétõl számított 4. évre
nézve a benyújtás évéhez
képest több, mint 10%-kal
bõvül

– 1

11 induló termelõi csoport
esetében, ha az 1 tagra jutó
árbevétel eléri a 9,6 millió
forintot

– 2

12 induló termelõi csoport
esetében, ha az 1 tagra jutó
árbevétel eléri 8,8 millió
forintot

– 1

13 ha az ügyfél a benyújtást
követõ 3 évben tervezett
árbevétele a benyújtás
évében tervezett
árbevételéhez képest
a növekmények értéke eléri
a támogatás 1,4-szeresét

– 3

14 ha az ügyfél a benyújtást
követõ 3 évben tervezett
árbevétele a benyújtás
évében tervezett
árbevételéhez képest
a növekmények értéke eléri
a támogatás 1,2-szeresét

– 2

4.
4.1. Az 1. pontban foglalt táblázat alapján adható pontszámok maximális értéke: 35 pont
4.2. A 2. és 3. pontban foglalt táblázatok alapján adható pontszámok maximális értéke: 65 pont
4.3. Az 1–3. pontban foglalt táblázat alapján adható pontszámok maximális értéke: 100 pont”
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2. melléklet a 49/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez
„2. számú melléklet a 26/2008. (III. 7.) FVM rendelethez

A rendelet alapján támogatható gépváltozatok a gépkatalógusban szereplõ gépváltozat azonosító száma, 
megnevezése, mûszaki, technikai tulajdonságai alapján

1. 1111 Kerekes traktorok közül a maximum 74 kW teljesítményû, valamint a 3. számú mellékletben meghatározott
traktorok

2. 1112 Lánctalpas traktorok közül a maximum 74 kW teljesítményû, valamint a 3. számú mellékletben meghatározott
lánctalpas traktorok

3. 1113 Gumihevederes traktorok közül a maximum 74 kW teljesítményû, valamint a 3. számú mellékletben szereplõ
gumihevederes traktor

4. 1121 Hidas kivitelû szõlõmûvelõ eszközhordók, valamint a 3. számú mellékletben szereplõ eszközhordozók
5. 1123 Mezõgazdasági abronccsal szállított, három pont felfüggesztéssel és TLT kihajtással rendelkezõ traktorok,

valamint a 3. számú mellékletben szereplõ többcélú traktorok
6. 1212 Kukoricabetakarítók közül a csemegekukorica-betakarítók
7. 1216 Paradicsombetakarítók
8. 1217 Zöldborsó- és zöldbab-betakarítók
9. 1218 Egyéb zöldségbetakarítók

10. 1219 Egyéb szántóföldi növényeket betakarító gépek közül a dohánybetakarítók
11. 1291 Gyümölcsbetakarítók
12. 1292 Szõlõbetakarítók
13. 1914 Targoncák, tereptargoncák
14. 1992 Permetezõk közül a 3. számú mellékletben meghatározott gépek
15. 1999 Egyéb magajáró gépek közül a dohány kacsgátlók, valamint a 3. számú mellékletben meghatározott gépek
16. 2152 Sorközmûvelõ kultivátorok közül a 3. számú mellékletben meghatározott gépek
17. 2153 Ültetvénykultivátorok
18. 2159 Egyéb kultivátorok közül a 3. számú mellékletben meghatározott gépek
19. 2179 Egyéb kombinált talajlazítók
20. 2183 Talajmarók
21. 2184 Ásógépek
22. 2185 Bakhátkészítõk, ágyáskészítõk, burgonyatöltögetõk
23. 2193 Gödörfúrók
24. 2214 Zöldség- és aprómagvetõ gépek
25. 2221 Burgonyaültetõ gépek
26. 2222 Palántázógépek
27. 2223 Csemeteültetõ gépek
28. 2229 Egyéb ültetõgépek
29. 2293 Fóliafektetõk, fólia alagútkészítõk, fólia begyûjtõk
30. 2311 Permetezõ-, porozó- és folyékony mûtrágya kijuttató gépek közül az ültetvénypermetezõk
31. 2441 Burgonyakiszedõk
32. 2442 Burgonyafelszedõk, kocsirakók
33. 2443 Egymenetes burgonyabetakarítók
34. 2449 Egyéb burgonyabetakarító gépek
35. 2463 Zöldborsó- és szárazborsó-betakarító gépek, adapterek
36. 2464 Zöldbab- és szárazbab-betakarító gépek, adapterek
37. 2465 Hagymabetakarító gépek
38. 2466 Gyökérzöldség-betakarító gépek
39. 2467 Paradicsom- és egyéb zöldségbetakarító gépek
40. 2469 Mák, tök és egyéb szántóföldi növények speciális betakarítógépei
41. 2491 Gyümölcsbetakarító gépek, rázógépek, gyûjtõernyõk
42. 2492 Szõlõbetakarító gépek
43. 2511 Vontatott és rászerelt rakodógépek közül a 3. számú mellékletben meghatározott gépek
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44. 2512 Rakodógépek adapterei, munkaeszközei közül a raklapemelõ villák, valamint a 3. számú mellékletben
meghatározott gépek

45. 2531 Törzstisztítók
46. 2532 Metszõk, szõlõcsonkázók, -levéltépõk, -kötözõk
47. 2533 Mulcsozók, zúzók, sorkaszák
48. 2539 Oszlopnyomók és egyéb szõlõ-, gyümölcsápolási gépek
49. 2591 Permetlékeverõk, keverõfeltöltõk
50. 2592 Komposztálók, zúzók
51. 3115 Csepegtetõ öntözõberendezések
52. 3123 Öntözõ szivattyúk
53. 3191 Szûrõk, víztisztítók
54. 3192 Mûtrágya-, növényvédõszer- stb. adagolók
55. 3211 Szállítószalagok közül a 3. számú mellékletben meghatározott gépek
56. 3215 Beépített fogadógaratok közül a 3. számú mellékletben meghatározott gépek
57. 3216 Mobil fogadógaratok közül a 3. számú mellékletben meghatározott gépek
58. 3217 Anyagmozgatók kiegészítõ egységei közül burgonyaszállítás gépei, valamint a 3. számú mellékletben

meghatározott gépek
59. 3221 Mechanikus üzemû raktári felszedõ- és rakodógépek közül a burgonya felszedõ és rakodógépek, valamint

a 3. számú mellékletben meghatározott gépek
60. 3321 Burgonyatisztító, osztályozó és feldolgozó gépek
61. 3324 Szõlõfeldolgozás gépei
62. 3329 Egyéb termények tisztítását osztályozását, feldolgozását végzõ gépek közül a 3. számú mellékletben

meghatározott gépek
63. 3334 Dohányszárítók
64. 3335 Fûszer- és gyógynövényszárítók
65. 3913 Burgonya-, zöldség- és gyümölcstárolók speciális gépei, berendezései
66. 3993 Ködképzõ gépek
67. 3999 Növénytermelés egyéb stabil és kézi gépei közül a 3. számú mellékletben meghatározott gépek
68. 5991 Mûszerek, laboratóriumi berendezések közül a gépek helyzetmeghatározására, irányítására szolgáló sorvezetõ,

párhuzamos kormányzási és automatakormányzási rendszerek és berendezések (GPS, DGPS, RTKGPS), valamint
az agrometeorológiai állomások”

3. melléklet a 49/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez
„4. számú melléklet a 26/2008. (III. 7.) FVM rendelethez

A támogatási kérelemhez rendszeresített formanyomtatvány adattartalma

1. az 1. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázatok szerinti értékelési szempontokra vonatkozó adatok

2. nyilatkozat, hogy az ügyfél a támogatást induló vállalkozásként, termelõi csoportként, zöldség-gyümölcs termelõi
csoportként, termelõi szervezetként, annak leányvállalataként, magánszemély esetében õstermelõként vagy egyéni
vállalkozóként igényli, valamint termelõi csoport, zöldség-gyümölcs termelõi csoport vagy zöldség-gyümölcs
termelõi szervezet ügyfél esetében a tagok létszáma

3. a mezõgazdasági tevékenység megkezdésére vonatkozó nyilatkozat

4. a támogatás igénybevételéhez kapcsolódóan az Eljárási tör vény, az államháztartásról  szóló tör vény, a Vhr. és
az e rendelet szerinti nyilatkozatok

5. az ÁFA alanyiságra vonatkozó nyilatkozat

6. a tervezett elszámolható kiadásokra vonatkozó adat, valamint a tervezett támogatási összeg

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 62. szám 13613



7. a támogatás igénybevételével megvásárolni tervezett gép, berendezés
7.1. gépkatalógus szerinti 8 jegyû gépkódja
7.2. beszerezni tervezett darabszáma
7.3. tervezett beszerzési ára
7.4. állandó tárolási helye
7.5. tervezett üzembe helyezési idõpontja

8. a mezõgazdasági üzem termelési szerkezetének adatai a Vhr. 1. számú melléklete szerinti bontásban

9. az 1. számú melléklet 3. pontjában foglalt táblázatok szerinti értékelési szempontok értékeléséhez a beruházás,
az ügyfél jövõben tervezett, valamint az induló vállalkozásnak nem minõsülõ ügyfélnek a múltbeli gazdálkodásának
adatai

9.1. a kifizetési kérelmek tervezett benyújtása szerinti ütemezésben a beruházás tervezett költsége, az igénybe venni
tervezett támogatás összege

9.2. befektetett és forgóeszközök állományára vonatkozó adatok
9.3. forrásokra vonatkozó adatok
9.4. árbevételekre, bevételekre vonatkozó adatok
9.5. költségekre és ráfordításokra vonatkozó adatok
9.6. a gazdálkodás eredményére vonatkozó adatok”

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 50/2010. (IV. 27.) FVM rendelete
az erdõgazdálkodás szakszerûségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási
tevékenységhez nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatásról

Az 1–12.  § tekintetében a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (4) bekezdésében, a 13–15.  § tekintetében az erdõrõl, az erdõ
védelmérõl és az erdõgazdálkodásról  szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112.  § (2) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § a) és
g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. Értelmezõ rendelkezések

1.  § E rendelet alkalmazásában:
1. csekély összegû támogatás: 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 (a továb biak ban:
általános „de minimis” rendelet) alapján nyújtott támogatás;

2. erdészeti szakirányítási tevékenység: az erdõgazdálkodás szakszerûsége érdekében az erdészeti szakszemélyzet által
az erdõgazdálkodó javára végzett erdészeti szakmai irányítási tevékenységek összessége, beleértve az erdõrõl, az erdõ 
védelmérõl és az erdõgazdálkodásról  szóló 2009. évi XXXVII. tör vény ben és annak felhatalmazása alapján kiadott
rendeletekben az erdészeti szakszemélyzet részére meghatározott kötelezettségek teljesítését is.

2. A támogatás célja, jellege

2.  § (1) A támogatás célja a többségében nem állami tulajdonú erdõkben folytatott erdõgazdálkodás szakmai színvonalának
emelése, az erdészeti szakirányítási tevékenység igénybevételének és gyakorlásának biztosítása.

(2) E rendelet alapján vissza nem térítendõ támogatás igényelhetõ az erdészeti szakirányítási tevékenység végzéséhez.
(3) A támogatás kedvezményezettjének értesítése, a támogatás ellenõrzése és folyósítása során az általános „de minimis”

rendelet 2. és 3. cikkében meghatározottak szerint kell eljárni.
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3. A támogatás forrása, mértéke, igénylési idõszaka

3.  § (1) A támogatás kifizetéséhez szükséges 2010. évi forrást a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
költségvetési fejezet 10. cím, 5. alcím, 6. jogcímcsoport, 5. Fenntartható erdõgazdálkodás támogatása jogcím
költségvetési tör vény ben meghatározott elõirányzata biztosítja a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által
meghatározott keretösszeg mértékéig.

(2) A támogatás mértéke a jogosult erdészeti szakszemélyzet által végzett erdészeti szakirányítási tevékenységgel
érintett erdõrészletek területe után hektáronként 4000 forint.

(3) A támogatási kérelmet e rendelet hatályba lépését köve tõen 2010. június 15-ig lehet benyújtani.

4. A támogatás igénylésének feltételei

4.  § (1) Támogatás igénylésére jogosult
a) az az egyéni vállalkozó, jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, akinek a gazdasági

tevékenysége keretében a jogosult erdészeti szakszemélyzet az erdészeti szakirányítási tevékenységet végzi,
valamint

b) az erdõgazdálkodó
(a továb biak ban együtt: igénylõ).

(2) A támogatás igénylésének további feltétele, hogy az igénylõ
a) a kérelem benyújtásakor tett nyilatkozatával, valamint a nyilatkozott tényekben bekövetkezõ változásokról

a kérelem benyújtására nyitva álló idõszak végéig tett bejelentésével igazolja, hogy:
aa) nem áll csõd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt,  illetve nem áll a gazdálkodási tevékenységével

összefüggõ végrehajtási eljárás alatt,
ab) nincs köztartozása,
ac) megfelel az államháztartásról  szóló tör vény ben elõírt rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó

követelményeknek, és
ad) nem minõsül nehéz helyzetben lévõ vállalkozásnak, valamint

b) nyilatkozik a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ két pénzügyi évben és a folyamatban lévõ pénzügyi
évben kapott, valamint igényelt és el nem bírált valamennyi, az általános „de minimis” rendelet hatálya alá tartozó
csekély összegû támogatásról.

(3) A támogatás összegének megállapításakor nem vehetõ figye lembe olyan erdõ, amely a Magyar Állam többségi
tulajdonában van.

(4) A megítélt támogatás alapjául szolgáló erdõrészletek összes területe
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylõ esetén 200 hektárnál,
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti igénylõ esetén – kivéve, ha az igénylõ az (1) bekezdés a) pontja szerinti

minõségében is jogosulttá válik támogatásra –100 hektárnál
kisebb nem lehet.

5. A támogatási kérelem

5.  § (1) A támogatási kérelmet és a (2) bekezdés szerinti pótlapot az igénylõ állandó lakóhelye vagy székhelye szerint ille té kes
erdészeti hatóságnál lehet benyújtani a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továb biak ban: MVH) központi
szerve által rendszeresített és a honlapján, valamint az erdészeti hatóság központi szervének honlapján közzétett,
legalább az alábbi adatokat tartalmazó formanyomtatványon:
a) az igénylõ

aa) ügyfélazonosító adatai,
ab) erdõgazdálkodó esetén erdõgazdálkodói kódszáma,
ac) jogosult erdészeti szakszemélyzet esetén erdészeti hatósági nyilvántartási száma,

b) az igényelt támogatás összege,
c) az igénylõ 4.  § (2) bekezdésben elõírt nyilatkozatai.
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(2) A támogatási kérelem pótlapján
a) a 4.  § (1) bekezdés a) pont szerinti igénylõ esetén erdõgazdálkodónként és jogosult erdészeti

szakszemélyzetenként,
b) a 4.  § (1) bekezdés b) pont szerinti igénylõ esetén jogosult erdészeti szakszemélyzetenként rendezett módon,

az Országos Erdõállomány Adattárban alkalmazott azonosító adatok megjelölésével tételesen fel kell sorolni
a támogatás alapjául szolgáló erdõrészleteket, az erdõrészletek erdõgazdálkodóinak megnevezését és
erdõgazdálkodói kódszámát, valamint az erdõrészletekhez kapcsolódó szakirányítási tevékenységet végzõ
jogosult erdészeti szakszemélyzet nevét, és erdészeti hatósági nyilvántartási számát.

(3) Ha
a) a 4.  § (1) bekezdés a) pont szerinti igénylõ a támogatást a pótlapon feltüntetett erdõgazdálkodó erdõgazdálkodói

nyilvántartásba bejegyzett összes erdõrészlete után igényli, vagy
b) a 4.  § (1) bekezdés b) pont szerinti igénylõ a támogatást az erdõgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett összes

erdõrészlete után igényli, és az erdészeti szakirányítási tevékenységet részére egy jogosult erdészeti
szakszemélyzet végzi,

akkor a támogatási kérelem pótlapján ennek a ténynek a feltüntetése mellett elhagyható az erdõrészletek tételes
felsorolása.

(4) A 4.  § (1) bekezdés a) pont szerinti igénylõ esetén a támogatási kérelem pótlapjának tartalmaznia kell a feltüntetett
jogosult erdészeti szakszemélyzet arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a személyéhez kapcsolódóan felsorolt
erdõrészletek vonatkozásában az erdészeti szakirányítási tevékenységet az igénylõ gazdasági tevékenysége
keretében végzi.

(5) A 4.  § (1) bekezdés b) pont szerinti igénylõ esetén a támogatási kérelem pótlapjának tartalmaznia kell a jogosult
erdészeti szakszemélyzetként feltüntetett személyek arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a személyéhez kapcsolódóan
felsorolt erdõrészletek vonatkozásában az erdészeti szakirányítási tevékenységet õ végzi.

(6) Egy igénylõ e rendelet alapján a 4.  § (1) bekezdés szerinti jogosultsági címenként csak egy támogatási kérelmet
nyújthat be. A támogatási kérelem tekintetében hiánypótlásnak nincs helye.

6.  § (1) Az erdészeti hatóság a beérkezett támogatási kérelemben szereplõ adatokra vonatkozóan a kérelem benyújtására
nyitva álló idõszak utolsó napján hatályos Országos Erdõállomány Adattárból, erdõgazdálkodói nyilvántartásból és
erdészeti szakszemélyzeti névjegyzékbõl adatot szolgáltat az MVH részére.

(2) Az erdészeti hatóság a beérkezett kérelmeket, azok mellékleteivel, valamint az (1) bekezdés szerinti adatokat a 3.  §
(3) bekezdés szerinti benyújtási idõszakot követõ 22 munkanapon belül továbbítja az MVH részére.

(3) A támogatási kérelmet az MVH bírálja el. Ha a támogatási kérelmekben foglalt jogos igény összességében meghaladja
a rendelkezésre álló keretet, az MVH arányos visszaosztást végez.

(4) Nem adható támogatás arra az erdõrészletre, amelyre vonatkozóan
a) a 4.  § (1) bekezdés szerinti igénylõk közül többen is nyújtottak be támogatási kérelmet, vagy
b) egy igénylõ a 4.  § (1) bekezdés szerinti mindkét jogosultsági címen igényelt támogatást.

(5) Az MVH az általános „de minimis” rendelet szerinti egyéni keretet meghaladó támogatási igénybõl a kereten felüli
összeget elutasítja.

(6) A támogatási határozatnak tartalmaznia kell, hogy az ügyfél csekély összegû támogatásban részesül, továbbá utalnia
kell az általános „de minimis” rendeletre, hivatkozva annak pontos címére, az Európai Közösség Hivatalos Lapjában
 való kihirdetése napjára, valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét euróban és forintban kifejezve.

7.  § (1) Az MVH a döntésekrõl a kérelmek feldolgozását köve tõen elektronikus úton tételes adatszolgáltatást küld az erdészeti
hatóság központi szerve részére.

(2) Az MVH a támogatási döntés jogerõre emelkedésétõl számított 30 napon belül intézkedik a támogatás kifizetésérõl.
(3) A támogatási összeg euróra történõ átszámításakor, a támogatási kérelem erdészeti hatósághoz történõ benyújtására

nyitva álló idõszak elsõ munkanapján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási
árfolyamot kell alkalmazni.
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6. Ellenõrzés, nyilvántartás

8.  § (1) A támogatásokhoz kapcsolódó ellenõrzéseket az MVH a támogatási kérelem benyújtását követõ év végéig végezhet.
(2) Az ellenõrzés során az igénylõ és a jogosult erdészeti szakszemélyzet között fennálló, 4.  § (1) bekezdés szerinti

jogviszony igazolására különösen
a) a támogatási kérelem benyújtásának évére vonatkozó, és az erdészeti szakirányítási tevékenységre egyértelmûen 

utaló
aa) munkaszerzõdés és kifizetési bizonylatok, vagy
ab) megbízási szerzõdés és annak teljesítését igazoló bizonylatok, vagy
ac) a teljesítést igazoló számlák, vagy

b) tagi jogviszonyt igazoló társasági szerzõdés, vagy
c) egyéni vállalkozói igazolvány vagy nyilvántartási száma
vehetõ figye lembe.

7. Jogkövetkezmények

9.  § (1) Ha az erdészeti hatóság a 8.  § (1) bekezdés szerint ellenõrzésre nyitva álló idõszakban jogerõre emelkedett döntésében 
a támogatási kérelemben szereplõ erdõrészlethez kapcsolódó erdészeti szakirányítási tevékenységre vonatkozóan
a támogatási kérelem benyújtása évében elkövetett jogszerûtlenséget állapít meg, akkor az erdõrészlet után fizetett
támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minõsül.

(2) Ha az erdészeti hatóság a (1) bekezdés szerinti döntésében a jogosult erdészeti szakszemélyzetet az erdészeti
szakszemélyzeti névjegyzékbõl törli, akkor a jogosult erdészeti szakszemélyzet erdészeti szakirányításával érintett
erdõrészletek után fizetett összes támogatás – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – jogosulatlanul igénybevett
támogatásnak minõsül.

(3) A 4.  § (1) bekezdés b) pontja szerinti igénylõ részére fizetett támogatás nem minõsül jogosulatlanul igénybevett
támogatásnak, ha a döntés a támogatási kérelem benyújtása évét köve tõen emelkedik jogerõre vagy ha annak
meghozatalára nem az igénylõ gazdálkodásával érintett erdõrészlethez fûzõdõ jogszerûtlenség  miatt került sor, és
az igénylõ a döntés jogerõre emelkedését követõ 30 napon belül másik jogosult erdészeti szakszemélyzet
közremûködését jeleneti be az erdészeti hatóság részére.

(4) Ha a támogatási kérelem benyújtása évének végéig a támogatással érintett erdõrészlet erdõgazdálkodója vagy
az erdõrészletben szakirányítási tevékenységet végzõ jogosult erdészeti szakszemélyzet személyében a támogatási
kérelem pótlapján feltüntetett adatokhoz képest a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõ okból változás áll be, akkor
az erdõrészlet után fizetett támogatás – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – jogosulatlanul igénybevett
támogatásnak minõsül.

(5) A kifizetett támogatás nem minõsül jogosulatlanul igénybevett támogatásnak, ha
a) az igénylõ a támogatási kérelem pótlapján szereplõ jogosult erdészeti szakszemélyzet közremûködésének

megszûnését követõ 30 napon belül másik jogosult erdészeti szakszemélyzet közremûködését jelenti be
az erdészeti hatóság részére, vagy

b) a 4.  § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylõ érintettsége az erdészeti szakirányítási tevékenység tekintetében
az erdõgazdálkodó személyében bekövetkezõ változással egyidejûleg nem szûnik meg.

(6) Ha az igénylõ a 8.  § (2) bekezdésben felsorolt dokumentumokkal nem tudja igazolni, hogy az erdészeti szakirányítási
tevékenység a támogatási kérelem benyújtásának évében a 4.  § (1) bekezdésben foglalt jogviszony keretében
meg valósult, akkor az adott jogosult erdészeti szakszemélyzethez kapcsolódó erdõrészletek után fizetett támogatás
jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minõsül.

10.  § (1) Az erdészeti hatóság a 9.  §-ban említett eljárásaihoz kapcsolódó döntések e rendelet szerinti támogatást érintõ
tartalmát közli az MVH-val is.

(2) Ha ugyanazon igénylõvel szemben erdészeti szakirányítási tevékenység támogatása jogcímen, egymást követõ két
évre vonatkozó támogatási kérelemhez kapcsolódóan – a 9.  § (4) bekezdésben foglalt eset kivételével – jogosulatlan
igénybevétel kerül megállapításra, akkor az igénylõ az utolsó érintett támogatási kérelem évét követõ második év
végéig nem igényelhet támogatást.
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8. Záró rendelkezések

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

12.  § Ez a rendelet a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra  való alkalmazásáról  szóló, 2006. december
15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

13.  § Az erdõterv rendelet elõkészítésének, és a körzeti erdõterv készítésének szabályairól  szóló 11/2010. (II. 4.) FVM rendelet 
1. számú mellékletének a Gödöllõi-dombság erdõtervezési körzethez tartozó
„Bag (5526)
Dány (5533)
Galgahévíz (5527)
Hévízgyörk (5528)
Isaszeg (5534)
Pécel (5536)
Tura (5529)
Vácszentlászló (5531)
Valkó (5530)
Zsámbok (5532)”
szövegrész helyébe
„Acsa (5515)
Aszód (5516)
Bag (5526)
Csomád (5501)
Csömör (5502)
Dány (5533)
Domony (5503)
Dunakeszi (5504)
Erdõkertes (5505)
Fót (5507)
Galgagyörk (5517)
Galgahévíz (5527)
Galgamácsa (5518)
Göd (5901)
Gödöllõ (5508)
Hévízgyörk (5528)
Iklad (5519)
Isaszeg (5534)
Kartal (5520)
Kerepes (5509)
Kistarcsa (5510)
Mogyoród (5511)
Nagytarcsa (5535)
Õrbottyán (5903)
Pécel (5536)
Szada (5512)
Tura (5529)
Vácegres (5523)
Váckisújfalu (5524)
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Vácszentlászló (5531)
Valkó (5530)
Veresegyház (5514)
Verseg (5525)
Zsámbok (5532)”
szöveg lép.

14.  § Hatályát veszti az erdõterv rendelet elõkészítésének, és a körzeti erdõterv készítésének szabályairól  szóló 11/2010.
(II. 4.) FVM rendelet 1. számú mellékletének a Gödöllõi erdõtervezési körzethez tartozó
„Acsa (5515)
Aszód (5516)
Csomád (5501)
Csömör (5502)
Domony (5503)
Dunakeszi (5504)
Erdõkertes (5505)
Fót (5507)
Galgagyörk (5517)
Galgamácsa (5518)
Göd (5901)
Gödöllõ (5508)
Iklad (5519)
Kartal (5520)
Kerepes (5509)
Kistarcsa (5510)
Mogyoród (5511)
Nagytarcsa (5535)
Õrbottyán (5903)
Szada (5512)
Vácegres (5523)
Váckisújfalu (5524)
Veresegyház (5514)
Verseg (5525)”
szövegrésze.

15.  § A 13–14.  § e rendelet hatályba lépését követõ harmadik napon hatályát veszti.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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Az igazságügyi és rendészeti miniszter 16/2010. (IV. 27.) IRM rendelete
a Rendõrség szervei ille té kességi területének megállapításáról  szóló 
67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet módosításáról

A Rendõrségrõl  szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101.  § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és
rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § n) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1.  § A Rendõrség szervei ille té kességi területének megállapításáról  szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet (a továb biak ban:
R.) 1.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1.  § A megyei (fõvárosi) rend õr-fõkapitányságok, a rend õrkapitányságok, és a határrendészeti kirendeltségek
ille té kességi területét az 1. melléklet, a Repülõtéri Rendõr Igazgatóság (a továb biak ban: RRI) ille té kességi területét
a 3.  § és az 1. melléklet, a vízirendészeti rend õrkapitányságok ille té kességi területét a 4.  § tartalmazza.”

2.  § (1) Az R. Melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az R. Melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3.  § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ tizenötödik napon lép hatályba.
(2) A 2.  § (2) bekezdése a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek 2010. évi általános választása napján lép

hatályba.
(3) Ez a rendelet 2010. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Forgács Imre s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

1. melléklet a 16/2010. (IV. 27.) IRM rendelethez
„1. melléklet a 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelethez

1. BARANYA MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG
1.1. Komlói Rendõrkapitányság
1.1.1. Alsómocsolád
1.1.2. Apátvarasd
1.1.3. Ág
1.1.4. Bakóca
1.1.5. Baranyajenõ
1.1.6. Baranyaszentgyörgy
1.1.7. Bikal
1.1.8. Bodolyabér
1.1.9. Egyházaskozár
1.1.10. Erdõsmecske
1.1.11. Felsõegerszeg
1.1.12. Gerényes
1.1.13. Gödre
1.1.14. Hegyhátmaróc
1.1.15. Hidas
1.1.16. Hosszúhetény
1.1.17. Kárász
1.1.18. Kisbeszterce
1.1.19. Kishajmás
1.1.20. Kisvaszar
1.1.21. Komló
1.1.22. Köblény
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1.1.23. Liget
1.1.24. Lovászhetény
1.1.25. Magyaregregy
1.1.26. Magyarhertelend
1.1.27. Magyarszék
1.1.28. Martonfa
1.1.29. Mágocs
1.1.30. Mánfa
1.1.31. Máza
1.1.32. Mecseknádasd
1.1.33. Mecsekpölöske
1.1.34. Mekényes
1.1.35. Mezõd
1.1.36. Mindszentgodisa
1.1.37. Nagyhajmás
1.1.38. Nagypall
1.1.39. Oroszló
1.1.40. Óbánya
1.1.41. Ófalu
1.1.42. Palé
1.1.43. Pécsvárad
1.1.44. Sásd
1.1.45. Szalatnak
1.1.46. Szágy
1.1.47. Szárász
1.1.48. Szászvár
1.1.49. Tarrós
1.1.50. Tékes
1.1.51. Tormás
1.1.52. Tófû
1.1.53. Varga
1.1.54. Vásárosdombó
1.1.55. Vázsnok
1.1.56. Vékény
1.1.57. Zengõvárkony
1.2. Mohácsi Rendõrkapitányság
1.2.1. Babarc
1.2.2. Bár
1.2.3. Belvárdgyula
1.2.4. Bezedek
1.2.5. Borjád
1.2.6. Bóly
1.2.7. Dunaszekcsõ
1.2.8. Erdõsmárok
1.2.9. Erzsébet
1.2.10. Fazekasboda
1.2.11. Feked
1.2.12. Geresdlak
1.2.13. Görcsönydoboka
1.2.14. Hásságy
1.2.15. Himesháza
1.2.16. Homorúd
1.2.17. Ivándárda
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1.2.18. Kátoly
1.2.19. Kékesd
1.2.20. Kisbudmér
1.2.21. Kisnyárád
1.2.22. Kölked
1.2.23. Lánycsók
1.2.24. Lippó
1.2.25. Liptód
1.2.26. Majs
1.2.27. Maráza
1.2.28. Máriakéménd
1.2.29. Mohács
1.2.30. Monyoród
1.2.31. Nagybudmér
1.2.32. Nagynyárád
1.2.33. Olasz
1.2.34. Palotabozsok
1.2.35. Pócsa
1.2.36. Sárok
1.2.37. Sátorhely
1.2.38. Somberek
1.2.39. Szajk
1.2.40. Szebény
1.2.41. Szederkény
1.2.42. Szellõ
1.2.43. Székelyszabar
1.2.44. Szûr
1.2.45. Töttös
1.2.46. Udvar
1.2.47. Versend
1.2.48. Véménd
1.2.49. Udvar közúti határátkelõhely
1.2.50. Mohács kikötõ vízi határátkelõhely
1.2.51. Mohács-Budapest Nemzetközi Hajóállomás vízi út
1.3. Pécsi Rendõrkapitányság
1.3.1. Abaliget
1.3.2. Aranyosgadány
1.3.3. Bakonya
1.3.4. Berkesd
1.3.5. Birján
1.3.6. Bogád
1.3.7. Cserkút
1.3.8. Ellend
1.3.9. Görcsöny
1.3.10. Gyód
1.3.11. Husztót
1.3.12. Keszü
1.3.13. Kovácsszénája
1.3.14. Kozármisleny
1.3.15. Kökény
1.3.16. Kõvágószõlõs
1.3.17. Kõvágótöttös
1.3.18. Lothárd
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1.3.19. Magyarsarlós
1.3.20. Nagykozár
1.3.21. Orfû
1.3.22. Ócsárd
1.3.23. Pellérd
1.3.24. Pereked
1.3.25. Pécs
1.3.26. Pécsudvard
1.3.27. Pogány
1.3.28. Regenye
1.3.29. Romonya
1.3.30. Szemely
1.3.31. Szilágy
1.3.32. Szõke
1.4. Siklósi Rendõrkapitányság
1.4.1. Adorjás
1.4.2. Alsószentmárton
1.4.3. Áta
1.4.4. Babarcszõlõs
1.4.5. Baksa
1.4.6. Baranyahídvég
1.4.7. Beremend
1.4.8. Besence
1.4.9. Bisse
1.4.10. Bogádmindszent
1.4.11. Bosta
1.4.12. Csarnóta
1.4.13. Csányoszró
1.4.14. Cún
1.4.15. Diósviszló
1.4.16. Drávacsehi
1.4.17. Drávacsepely
1.4.18. Drávaiványi
1.4.19. Drávapalkonya
1.4.20. Drávapiski
1.4.21. Drávaszabolcs
1.4.22. Drávaszerdahely
1.4.23. Drávasztára
1.4.24. Egerág
1.4.25. Egyházasharaszti
1.4.26. Garé
1.4.27. Gilvánfa
1.4.28. Gordisa
1.4.29. Gyûrûspuszta
1.4.30. Harkány
1.4.31. Hegyszentmárton
1.4.32. Hirics
1.4.33. Illocska
1.4.34. Ipacsfa
1.4.35. Ivánbattyán
1.4.36. Kákics
1.4.37. Kásád
1.4.38. Kemse
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1.4.39. Kémes
1.4.40. Kisasszonyfa
1.4.41. Kisdér
1.4.42. Kisharsány
1.4.43. Kisherend
1.4.44. Kisjakabfalva
1.4.45. Kiskassa
1.4.46. Kislippó
1.4.47. Kisszentmárton
1.4.48. Kistapolca
1.4.49. Kistótfalu
1.4.50. Kovácshida
1.4.51. Kórós
1.4.52. Lapáncsa
1.4.53. Lúzsok
1.4.54. Magyarbóly
1.4.55. Magyarmecske
1.4.56. Magyartelek
1.4.57. Marócsa
1.4.58. Matty
1.4.59. Márfa
1.4.60. Márok
1.4.61. Nagycsány
1.4.62. Nagyharsány
1.4.63. Nagytótfalu
1.4.64. Okorág
1.4.65. Old
1.4.66. Ózdfalu
1.4.67. Palkonya
1.4.68. Páprád
1.4.69. Peterd
1.4.70. Pécsdevecser
1.4.71. Piskó
1.4.72. Rádfalva
1.4.73. Sámod
1.4.74. Sellye
1.4.75. Siklós
1.4.76. Siklósbodony
1.4.77. Siklósnagyfalu
1.4.78. Sósvertike
1.4.79. Szalánta
1.4.80. Szaporca
1.4.81. Szava
1.4.82. Szilvás
1.4.83. Szõkéd
1.4.84. Tengeri
1.4.85. Tésenfa
1.4.86. Téseny
1.4.87. Túrony
1.4.88. Újpetre
1.4.89. Vajszló
1.4.90. Vejti
1.4.91. Villány

13624 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 62. szám



1.4.92. Villánykövesd
1.4.93. Vokány
1.4.94. Zaláta
1.4.95. Drávaszabolcs közúti határátkelõhely
1.4.96. Beremend közúti határátkelõhely
1.4.97. Drávaszabolcs kikötõ vízi határátkelõhely
1.4.98. Magyarbóly vasúti határátkelõhely
1.4.99. Magyarbóly-Beli Monastír (Pélmonostor) vasútvonal
1.5. Szigetvári Rendõrkapitányság
1.5.1. Almamellék
1.5.2. Almáskeresztur
1.5.3. Basal
1.5.4. Bánfa
1.5.5. Bicsérd
1.5.6. Boda
1.5.7. Bogdása
1.5.8. Boldogasszonyfa
1.5.9. Botykapeterd
1.5.10. Bükkösd
1.5.11. Bürüs
1.5.12. Csebény
1.5.13. Cserdi
1.5.14. Csertõ
1.5.15. Csonkamindszent
1.5.16. Dencsháza
1.5.17. Dinnyeberki
1.5.18. Drávafok
1.5.19. Drávakeresztúr
1.5.20. Endrõc
1.5.21. Felsõszentmárton
1.5.22. Gerde
1.5.23. Gyöngyfa
1.5.24. Gyöngyösmellék
1.5.25. Helesfa
1.5.26. Hetvehely
1.5.27. Hobol
1.5.28. Horváthertelend
1.5.29. Ibafa
1.5.30. Kacsóta
1.5.31. Katádfa
1.5.32. Kétújfalu
1.5.33. Királyegyháza
1.5.34. Kisdobsza
1.5.35. Kistamási
1.5.36. Magyarlukafa
1.5.37. Markóc
1.5.38. Merenye
1.5.39. Molvány
1.5.40. Mozsgó
1.5.41. Nagydobsza
1.5.42. Nagypeterd
1.5.43. Nagyváty
1.5.44. Nemeske
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1.5.45. Nyugotszenterzsébet
1.5.46. Okorvölgy
1.5.47. Patapoklosi
1.5.48. Pettend
1.5.49. Pécsbagota
1.5.50. Rózsafa
1.5.51. Somogyapáti
1.5.52. Somogyhatvan
1.5.53. Somogyhárságy
1.5.54. Somogyviszló
1.5.55. Sumony
1.5.56. Szabadszentkirály
1.5.57. Szentdénes
1.5.58. Szentegát
1.5.59. Szentkatalin
1.5.60. Szentlászló
1.5.61. Szentlõrinc
1.5.62. Szigetvár
1.5.63. Szörény
1.5.64. Szulimán
1.5.65. Teklafalu
1.5.66. Tótszentgyörgy
1.5.67. Várad
1.5.68. Vásárosbérc
1.5.69. Velény
1.5.70. Zádor
1.5.71. Zók

2. BÁCS-KISKUN MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG
2.1. Bajai Rendõrkapitányság
2.1.1. Bácsalmás
2.1.2. Bácsbokod
2.1.3. Bácsborsód
2.1.4. Bácsszentgyörgy
2.1.5. Bácsszõlõs
2.1.6. Baja
2.1.7. Bátmonostor
2.1.8. Csátalja
2.1.9. Csávoly
2.1.10. Csikéria
2.1.11. Dávod
2.1.12. Dunafalva
2.1.13. Érsekcsanád
2.1.14. Érsekhalma
2.1.15. Felsõszentiván
2.1.16. Gara
2.1.17. Hercegszántó
2.1.18. Katymár
2.1.19. Kunbaja
2.1.20. Madaras
2.1.21. Mátételke
2.1.22. Nagybaracska
2.1.23. Nemesnádudvar
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2.1.24. Rém
2.1.25. Sükösd
2.1.26. Szeremle
2.1.27. Tataháza
2.1.28. Vaskút
2.2. Kalocsai Rendõrkapitányság
2.2.1. Bátya
2.2.2. Drágszél
2.2.3. Dunapataj
2.2.4. Dunaszentbenedek
2.2.5. Dunatetétlen
2.2.6. Dusnok
2.2.7. Fajsz
2.2.8. Foktõ
2.2.9. Géderlak
2.2.10. Hajós
2.2.11. Harta
2.2.12. Homokmégy
2.2.13. Kalocsa
2.2.14. Miske
2.2.15. Ordas
2.2.16. Öregcsertõ
2.2.17. Solt
2.2.18. Szakmár
2.2.19. Uszód
2.2.20. Újsolt
2.2.21. Újtelek
2.3. Kecskeméti Rendõrkapitányság
2.3.1. Ágasegyháza
2.3.2. Ballószög
2.3.3. Felsõlajos
2.3.4. Fülöpháza
2.3.5. Helvécia
2.3.6. Jakabszállás
2.3.7. Kecskemét
2.3.8. Kerekegyháza
2.3.9. Kunbaracs
2.3.10. Ladánybene
2.3.11. Lajosmizse
2.3.12. Lakitelek
2.3.13. Nyárlõrinc
2.3.14. Orgovány
2.3.15. Szentkirály
2.3.16. Tiszakécske
2.3.17. Tiszaug
2.3.18. Városföld
2.4. Kiskõrösi Rendõrkapitányság
2.4.1. Akasztó
2.4.2. Bócsa
2.4.3. Császártöltés
2.4.4. Csengõd
2.4.5. Fülöpszállás
2.4.6. Imrehegy
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2.4.7. Izsák
2.4.8. Kaskantyú
2.4.9. Kecel
2.4.10. Kiskõrös
2.4.11. Páhi
2.4.12. Soltszentimre
2.4.13. Soltvadkert
2.4.14. Tabdi
2.4.15. Tázlár
2.5. Kiskunfélegyházi Rendõrkapitányság
2.5.1. Bugac
2.5.2. Bugacpusztaháza
2.5.3. Fülöpjakab
2.5.4. Gátér
2.5.5. Kiskunfélegyháza
2.5.6. Kunszállás
2.5.7. Pálmonostora
2.5.8. Petõfiszállás
2.5.9. Tiszaalpár
2.6. Kiskunhalasi Rendõrkapitányság
2.6.1. Balotaszállás
2.6.2. Borota
2.6.3. Csólyospálos
2.6.4. Harkakötöny
2.6.5. Jánoshalma
2.6.6. Jászszentlászló
2.6.7. Kelebia
2.6.8. Kéleshalom
2.6.9. Kiskunhalas
2.6.10. Kiskunmajsa
2.6.11. Kisszállás
2.6.12. Kömpöc
2.6.13. Kunfehértó
2.6.14. Mélykút
2.6.15. Móricgát
2.6.16. Pirtó
2.6.17. Szank
2.6.18. Tompa
2.6.19. Zsana
2.7. Kunszentmiklósi Rendõrkapitányság
2.7.1. Apostag
2.7.2. Dunaegyháza
2.7.3. Dunavecse
2.7.4. Kunadacs
2.7.5. Kunpeszér
2.7.6. Kunszentmiklós
2.7.7. Szabadszállás
2.7.8. Szalkszentmárton
2.7.9. Tass
2.8. Határrendészeti Kirendeltség Hercegszántó
2.8.1. Bácsszentgyörgy
2.8.2. Bátmonostor
2.8.3. Csátalja
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2.8.4. Dávod
2.8.5. Dunafalva
2.8.6. Gara
2.8.7. Hercegszántó
2.8.8. Nagybaracska
2.8.9. Vaskút
2.8.10. Hercegszántó közúti határátkelõhely
2.9. Határrendészeti Kirendeltség Bácsbokod
2.9.1. Bácsbokod
2.9.2. Bácsborsód
2.9.3. Katymár
2.10. Határrendészeti Kirendeltség Bácsalmás
2.10.1. Bácsalmás
2.10.2. Bácsszõlõs
2.10.3. Csikéria
2.10.4. Kunbaja
2.10.5. Madaras
2.10.6. Mátételke
2.10.7. Mélykút
2.10.8. Tataháza
2.10.9. Bácsalmás közúti határátkelõhely
2.11. Határrendészeti Kirendeltség Kelebia
2.11.1. Balotaszállás
2.11.2. Kelebia
2.11.3. Kisszállás
2.11.4. Tompa
2.11.5. Tompa közúti határátkelõhely
2.11.6. Kelebia vasúti határátkelõhely
2.11.7. Budapest-Kelebia-Subotica (Szabadka) vasútvonal

3. BÉKÉS MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG
3.1. Békési Rendõrkapitányság
3.1.1. Békés
3.1.2. Bélmegyer
3.1.3. Csárdaszállás
3.1.4. Kamut
3.1.5. Köröstarcsa
3.1.6. Mezõberény
3.1.7. Murony
3.1.8. Tarhos
3.2. Békéscsabai Rendõrkapitányság
3.2.1. Békéscsaba
3.2.2. Csabaszabadi
3.2.3. Csorvás
3.2.4. Doboz
3.2.5. Gerendás
3.2.6. Kétsoprony
3.2.7. Kondoros
3.2.8. Szabadkígyós
3.2.9. Telekgerendás
3.2.10. Újkígyós
3.3. Gyulai Rendõrkapitányság
3.3.1. Elek
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3.3.2. Gyula
3.3.3. Kétegyháza
3.3.4. Lökösháza
3.4. Mezõkovácsházi Rendõrkapitányság
3.4.1. Almáskamarás
3.4.2. Battonya
3.4.3. Dombegyház
3.4.4. Dombiratos
3.4.5. Kaszaper
3.4.6. Kevermes
3.4.7. Kisdombegyháza
3.4.8. Kunágota
3.4.9. Magyarbánhegyes
3.4.10. Magyardombegyház
3.4.11. Medgyesbodzás
3.4.12. Medgyesegyháza
3.4.13. Mezõhegyes
3.4.14. Mezõkovácsháza
3.4.15. Nagybánhegyes
3.4.16. Nagykamarás
3.4.17. Pusztaottlaka
3.4.18. Végegyháza
3.5. Orosházi Rendõrkapitányság
3.5.1. Békéssámson
3.5.2. Csanádapáca
3.5.3. Gádoros
3.5.4. Kardoskút
3.5.5. Nagyszénás
3.5.6. Orosháza
3.5.7. Pusztaföldvár
3.5.8. Tótkomlós
3.6. Sarkadi Rendõrkapitányság
3.6.1. Biharugra
3.6.2. Geszt
3.6.3. Körösnagyharsány
3.6.4. Kötegyán
3.6.5. Mezõgyán
3.6.6. Méhkerék
3.6.7. Sarkad
3.6.8. Sarkadkeresztúr
3.6.9. Újszalonta
3.6.10. Zsadány
3.7. Szarvasi Rendõrkapitányság
3.7.1. Békésszentandrás
3.7.2. Csabacsûd
3.7.3. Dévaványa
3.7.4. Ecsegfalva
3.7.5. Gyomaendrõd
3.7.6. Hunya
3.7.7. Kardos
3.7.8. Örménykút
3.7.9. Szarvas

13630 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 62. szám



3.8. Szeghalmi Rendõrkapitányság
3.8.1. Bucsa
3.8.2. Füzesgyarmat
3.8.3. Kertészsziget
3.8.4. Körösladány
3.8.5. Körösújfalu
3.8.6. Okány
3.8.7. Szeghalom
3.8.8. Vésztõ
3.9. Határrendészeti Kirendeltség Battonya
3.9.1. Battonya
3.9.2. Dombegyház
3.9.3. Kaszaper
3.9.4. Kisdombegyház
3.9.5. Kunágota
3.9.6. Magyarbánhegyes
3.9.7. Magyardombegyház
3.9.8. Mezõhegyes
3.9.9. Mezõkovácsháza
3.9.10. Nagybánhegyes
3.9.11. Tótkomlós
3.9.12. Végegyháza
3.9.13. Battonya közúti határátkelõhely
3.10. Határrendészeti Kirendeltség Lökösháza
3.10.1. Almáskamarás
3.10.2. Dombiratos
3.10.3. Elek
3.10.4. Kétegyháza
3.10.5. Kevermes
3.10.6. Lõkösháza
3.10.7. Medgyesegyháza
3.10.8. Nagykamarás
3.10.9. Pusztaottlaka
3.10.10. Szabadkígyós
3.10.11. Lõkösháza vasúti határátkelõhely
3.10.12. Budapest-Lõkösháza-Curtici (Kürtös) vasútvonal
3.11. Határrendészeti Kirendeltség Gyula
3.11.1. Doboz
3.11.2. Gyula
3.11.3. Gyula közúti határátkelõhely
3.12. Határrendészeti Kirendeltség Kötegyán
3.12.1. Kötegyán
3.12.2. Méhkerék
3.12.3. Sarkad
3.12.4. Sarkadkeresztúr
3.12.5. Újszalonta
3.12.6. Méhkerék közúti határátkelõhely
3.12.7. Kötegyán vasúti határátkelõhely
3.13. Határrendészeti Kirendeltség Biharugra
3.13.1. Biharugra
3.13.2. Geszt
3.13.3. Körösnagyharsány
3.13.4. Mezõgyán
3.13.5. Okány
3.13.6. Zsadány

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 62. szám 13631



4. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG
4.1. Edelényi Rendõrkapitányság
4.1.1. Aggtelek
4.1.2. Abod
4.1.3. Balajt
4.1.4. Becskeháza
4.1.5. Boldva
4.1.6. Borsodszirák
4.1.7. Bódvalenke
4.1.8. Bódvarákó
4.1.9. Bódvaszilas
4.1.10. Damak
4.1.11. Debréte
4.1.12. Edelény
4.1.13. Égerszög
4.1.14. Galvács
4.1.15. Hangács
4.1.16. Hegymeg
4.1.17. Hidvégardó
4.1.18. Irota
4.1.19. Jósvafõ
4.1.20. Komjáti
4.1.21. Lak
4.1.22. Ládbesenyõ
4.1.23. Martonyi
4.1.24. Meszes
4.1.25. Nyomár
4.1.26. Perkupa
4.1.27. Rakaca
4.1.28. Rakacaszend
4.1.29. Szakácsi
4.1.30. Szalonna
4.1.31. Szendrõ
4.1.32. Szendrõlád
4.1.33. Szin
4.1.34. Szinpetri
4.1.35. Szögliget
4.1.36. Szõlõsardó
4.1.37. Szuhogy
4.1.38. Teresztenye
4.1.39. Tomor
4.1.40. Tornabarakony
4.1.41. Tornakápolna
4.1.42. Tornanádaska
4.1.43. Tornaszentandrás
4.1.44. Tornaszentjakab
4.1.45. Varbóc
4.1.46. Viszló
4.1.47. Ziliz
4.2. Encsi Rendõrkapitányság
4.2.1. Abaújalpár
4.2.2. Abaújkér
4.2.3. Abaújlak
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4.2.4. Abaújszolnok
4.2.5. Abaújvár
4.2.6. Alsógagy
4.2.7. Alsóvadász
4.2.8. Arka
4.2.9. Aszaló
4.2.10. Baktakék
4.2.11. Beret
4.2.12. Boldogkõújfalu
4.2.13. Boldogkõváralja
4.2.14. Büttös
4.2.15. Csenyéte
4.2.16. Csobád
4.2.17. Detek
4.2.18. Encs
4.2.19. Fancsal
4.2.20. Fáj
4.2.21. Felsõdobsza
4.2.22. Felsõgagy
4.2.23. Felsõvadász
4.2.24. Fony
4.2.25. Forró
4.2.26. Fulókércs
4.2.27. Gadna
4.2.28. Gagyapáti
4.2.29. Gagybátor
4.2.30. Gagyvendégi
4.2.31. Garadna
4.2.32. Gibárt
4.2.33. Gönc
4.2.34. Göncruszka
4.2.35. Halmaj
4.2.36. Hejce
4.2.37. Hernádbûd
4.2.38. Hernádcéce
4.2.39. Hernádkércs
4.2.40. Hernádpetri
4.2.41. Hernádszentandrás
4.2.42. Hernádszurdok
4.2.43. Hernádvécse
4.2.44. Hidasnémeti
4.2.45. Homrogd
4.2.46. Ináncs
4.2.47. Kány
4.2.48. Kázsmárk
4.2.49. Keresztéte
4.2.50. Kéked
4.2.51. Kiskinizs
4.2.52. Korlát
4.2.53. Krasznokvajda
4.2.54. Kupa
4.2.55. Léh
4.2.56. Litka
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4.2.57. Méra
4.2.58. Mogyoróska
4.2.59. Monaj
4.2.60. Nagykinizs
4.2.61. Novajidrány
4.2.62. Nyésta
4.2.63. Pamlény
4.2.64. Pányok
4.2.65. Pere
4.2.66. Perecse
4.2.67. Pusztaradvány
4.2.68. Rásonysápberencs
4.2.69. Regéc
4.2.70. Selyeb
4.2.71. Szalaszend
4.2.72. Szászfa
4.2.73. Szemere
4.2.74. Szentistvánbaksa
4.2.75. Szikszó
4.2.76. Telkibánya
4.2.77. Tornyosnémeti
4.2.78. Vilmány
4.2.79. Vizsoly
4.2.80. Zsujta
4.3. Kazincbarcikai Rendõrkapitányság
4.3.1. Alacska
4.3.2. Alsószuha
4.3.3. Alsótelekes
4.3.4. Bánhorváti
4.3.5. Berente
4.3.6. Dédestapolcsány
4.3.7. Dövény
4.3.8. Felsõkelecsény
4.3.9. Felsõnyárád
4.3.10. Felsõtelekes
4.3.11. Imola
4.3.12. Izsófalva
4.3.13. Jákfalva
4.3.14. Kazincbarcika
4.3.15. Kánó
4.3.16. Kondó
4.3.17. Kurityán
4.3.18. Mályinka
4.3.19. Múcsony
4.3.20. Nagybarca
4.3.21. Ormosbánya
4.3.22. Parasznya
4.3.23. Radostyán
4.3.24. Ragály
4.3.25. Rudabánya
4.3.26. Rudolftelep
4.3.27. Sajógalgóc
4.3.28. Sajóivánka
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4.3.29. Sajókaza
4.3.30. Sajókápolna
4.3.31. Sajólászlófalva
4.3.32. Sajószentpéter
4.3.33. Szuhafõ
4.3.34. Szuhakálló
4.3.35. Tardona
4.3.36. Trizs
4.3.37. Vadna
4.3.38. Varbó
4.3.39. Zádorfalva
4.3.40. Zubogy
4.4. Mezõkövesdi Rendõrkapitányság
4.4.1. Bogács
4.4.2. Borsodgeszt
4.4.3. Borsodivánka
4.4.4. Bükkábrány
4.4.5. Bükkzsérc
4.4.6. Cserépfalu
4.4.7. Cserépváralja
4.4.8. Csincse
4.4.9. Egerlövõ
4.4.10. Kács
4.4.11. Mezõkeresztes
4.4.12. Mezõkövesd
4.4.13. Mezõnagymihály
4.4.14. Mezõnyárád
4.4.15. Négyes
4.4.16. Sály
4.4.17. Szentistván
4.4.18. Szomolya
4.4.19. Tard
4.4.20. Tibolddaróc
4.4.21. Tiszabábolna
4.4.22. Tiszavalk
4.4.23. Vatta
4.5. Miskolci Rendõrkapitányság
4.5.1. Alsózsolca
4.5.2. Arnót
4.5.3. Berzék
4.5.4. Bõcs
4.5.5. Bükkaranyos
4.5.6. Bükkszentkereszt
4.5.7. Emõd
4.5.8. Felsõzsolca
4.5.9. Gesztely
4.5.10. Harsány
4.5.11. Hernádkak
4.5.12. Hernádnémeti
4.5.13. Kisgyõr
4.5.14. Kistokaj
4.5.15. Mályi
4.5.16. Miskolc
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4.5.17. Muhi
4.5.18. Nyékládháza
4.5.19. Onga
4.5.20. Ónod
4.5.21. Répáshuta
4.5.22. Sajóbábony
4.5.23. Sajóecseg
4.5.24. Sajóhídvég
4.5.25. Sajókeresztúr
4.5.26. Sajólád
4.5.27. Sajópálfala
4.5.28. Sajópetri
4.5.29. Sajósenye
4.5.30. Sajóvámos
4.5.31. Szirmabesenyõ
4.6. Ózdi Rendõrkapitányság
4.6.1. Arló
4.6.2. Bánréve
4.6.3. Borsodbóta
4.6.4. Borsodnádasd
4.6.5. Borsodszentgyörgy
4.6.6. Bükkmogyorósd
4.6.7. Csernely
4.6.8. Csokvaomány
4.6.9. Domaháza
4.6.10. Dubicsány
4.6.11. Farkaslyuk
4.6.12. Gömörszõlõs
4.6.13. Hangony
4.6.14. Hét
4.6.15. Járdánháza
4.6.16. Kelemér
4.6.17. Királd
4.6.18. Kissikátor
4.6.19. Lénárddaróc
4.6.20. Nekézseny
4.6.21. Ózd
4.6.22. Putnok
4.6.23. Sajómercse
4.6.24. Sajónémeti
4.6.25. Sajópüspöki
4.6.26. Sajóvelezd
4.6.27. Sáta
4.6.28. Serényfalva
4.6.29. Uppony
4.7. Sárospataki Rendõrkapitányság
4.7.1. Bodrogolaszi
4.7.2. Erdõhorváti
4.7.3. Györgytarló
4.7.4. Háromhuta
4.7.5. Hercegkút
4.7.6. Kenézlõ
4.7.7. Komlóska
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4.7.8. Makkoshottyka
4.7.9. Olaszliszka
4.7.10. Sárazsadány
4.7.11. Sárospatak
4.7.12. Tolcsva
4.7.13. Vajdácska
4.7.14. Vámosújfalu
4.7.15. Viss
4.7.16. Zalkod
4.8. Sátoraljaújhelyi Rendõrkapitányság
4.8.1. Alsóberecki
4.8.2. Alsóregmec
4.8.3. Bodroghalom
4.8.4. Bózsva
4.8.5. Cigánd
4.8.6. Dámóc
4.8.7. Felsõberecki
4.8.8. Felsõregmec
4.8.9. Filkeháza
4.8.10. Füzér
4.8.11. Füzérkajata
4.8.12. Füzérkomlós
4.8.13. Füzérradvány
4.8.14. Hollóháza
4.8.15. Karcsa
4.8.16. Karos
4.8.17. Kishuta
4.8.18. Kisrozvágy
4.8.19. Kovácsvágás
4.8.20. Lácacséke
4.8.21. Mikóháza
4.8.22. Nagyhuta
4.8.23. Nagyrozvágy
4.8.24. Nyíri
4.8.25. Pácin
4.8.26. Pálháza
4.8.27. Pusztafalu
4.8.28. Révleányvár
4.8.29. Ricse
4.8.30. Sátoraljaújhely
4.8.31. Semjén
4.8.32. Tiszacsermely
4.8.33. Tiszakarád
4.8.34. Vágáshuta
4.8.35. Vilyvitány
4.8.36. Zemplénagárd
4.9. Szerencsi Rendõrkapitányság
4.9.1. Abaújszántó
4.9.2. Alsódobsza
4.9.3. Baskó
4.9.4. Bekecs
4.9.5. Bodrogkeresztúr
4.9.6. Bodrogkisfalud
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4.9.7. Csobaj
4.9.8. Erdõbénye
4.9.9. Golop
4.9.10. Legyesbénye
4.9.11. Mád
4.9.12. Megyaszó
4.9.13. Mezõzombor
4.9.14. Monok
4.9.15. Prügy
4.9.16. Rátka
4.9.17. Sima
4.9.18. Sóstófalva
4.9.19. Szegi
4.9.20. Szegilong
4.9.21. Szerencs
4.9.22. Taktabáj
4.9.23. Taktaharkány
4.9.24. Taktakenéz
4.9.25. Taktaszada
4.9.26. Tarcal
4.9.27. Tállya
4.9.28. Tiszaladány
4.9.29. Tiszalúc
4.9.30. Tiszatardos
4.9.31. Tokaj
4.9.32. Újcsanálos
4.10. Tiszaújvárosi Rendõrkapitányság
4.10.1. Ároktõ
4.10.2. Gelej
4.10.3. Girincs
4.10.4. Hejõbába
4.10.5. Hejõkeresztúr
4.10.6. Hejõkürt
4.10.7. Hejõpapi
4.10.8. Hejõszalonta
4.10.9. Igrici
4.10.10. Kesznyéten
4.10.11. Kiscsécs
4.10.12. Köröm
4.10.13. Mezõcsát
4.10.14. Nagycsécs
4.10.15. Nemesbikk
4.10.16. Oszlár
4.10.17. Sajóörös
4.10.18. Sajószöged
4.10.19. Szakáld
4.10.20. Tiszadorogma
4.10.21. Tiszakeszi
4.10.22. Tiszapalkonya
4.10.23. Tiszatarján
4.10.24. Tiszaújváros
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5. BUDAPESTI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG
5.1. I. Kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
5.1.1. Budapest I. kerület
5.2. II. Kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
5.2.1. Budapest II. kerület
5.3. III. Kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
5.3.1. Budapest III. kerület
5.4. IV. Kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
5.4.1. Budapest IV. kerület
5.5. V. Kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
5.5.1. Budapest V. kerület
5.6. VI. Kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
5.6.1. Budapest VI. kerület
5.7. VII. Kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
5.7.1. Budapest VII. kerület
5.8. VIII. Kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
5.8.1. Budapest VIII. kerület
5.9. IX. Kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
5.9.1. Budapest IX. kerület
5.10. X. Kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
5.10.1. Budapest X. kerület
5.11. XI. Kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
5.11.1. Budapest XI. kerület
5.12. XII. Kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
5.12.1. Budapest XII. kerület
5.13. XIII. Kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
5.13.1. Budapest XIII. kerület
5.14. XIV. Kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
5.14.1. Budapest XIV. kerület
5.15. XV. Kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
5.15.1. Budapest XV. kerület
5.16. XVI. Kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
5.16.1. Budapest XVI. kerület
5.17. XVII. Kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
5.17.1. Budapest XVII. kerület
5.18. XVIII. Kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
5.18.1. Budapest XVIII. kerület
5.19. XIX. Kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
5.19.1. Budapest XIX. kerület
5.20. XX-XXIII. Kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
5.20.1. Budapest XX. kerület
5.20.2. Budapest XXIII. kerület
5.21. XXI. Kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
5.21.1. Budapest XXI. kerület
5.22. XXII. Kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
5.22.1. Budapest XXII. kerület
5.23. Dunai Vízirendészeti Rendõrkapitányság, Budapest

6. CSONGRÁD MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG
6.1. Csongrádi Rendõrkapitányság
6.1.1. Csanytelek
6.1.2. Csongrád
6.1.3. Felgyõ
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6.1.4. Tömörkény
6.2. Hódmezõvásárhelyi Rendõrkapitányság
6.2.1. Hódmezõvásárhely
6.2.2. Mártély
6.2.3. Mindszent
6.2.4. Székkutas
6.3. Kisteleki Rendõrkapitányság
6.3.1. Baks
6.3.2. Balástya
6.3.3. Csengele
6.3.4. Kistelek
6.3.5. Ópusztaszer
6.3.6. Pusztaszer
6.4. Makói Rendõrkapitányság
6.4.1. Ambrózfalva
6.4.2. Apátfalva
6.4.3. Csanádalberti
6.4.4. Csanádpalota
6.4.5. Ferencszállás
6.4.6. Földeák
6.4.7. Királyhegyes
6.4.8. Kiszombor
6.4.9. Klárafalva
6.4.10. Kövegy
6.4.11. Magyarcsanád
6.4.12. Makó
6.4.13. Maroslele
6.4.14. Nagyér
6.4.15. Nagylak
6.4.16. Óföldeák
6.4.17. Pitvaros
6.5. Szegedi Rendõrkapitányság
6.5.1. Algyõ
6.5.2. Ásotthalom
6.5.3. Bordány
6.5.4. Deszk
6.5.5. Domaszék
6.5.6. Dóc
6.5.7. Forráskút
6.5.8. Kübekháza
6.5.9. Mórahalom
6.5.10. Öttömös
6.5.11. Pusztamérges
6.5.12. Röszke
6.5.13. Ruzsa
6.5.14. Sándorfalva
6.5.15. Szatymaz
6.5.16. Szeged
6.5.17. Tiszasziget
6.5.18. Újszentiván
6.5.19. Üllés
6.5.20. Zákányszék
6.5.21. Zsombó
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6.6. Szentesi Rendõrkapitányság
6.6.1. Árpádhalom
6.6.2. Derekegyház
6.6.3. Eperjes
6.6.4. Fábiánsebestyén
6.6.5. Nagymágocs
6.6.6. Nagytõke
6.6.7. Szegvár
6.6.8. Szentes
6.7. Határrendészeti Kirendeltség Szeged
6.7.1. Ásotthalom
6.7.2. Domaszék
6.7.3. Mórahalom
6.7.4. Öttömös
6.7.5. Röszke
6.7.6. Ruzsa
6.7.7. Szeged
6.7.8. Tiszasziget
6.7.9. Újszentiván
6.7.10. Zákányszék
6.7.11. Szeged (Röszke) közúti határátkelõhely
6.7.12. Tiszasziget közúti határátkelõhely
6.7.13. Szeged (Röszke) vasúti határátkelõhely
6.7.14. Szeged-Röszke-Horgos (Horgos) vasútvonal
6.7.15. Szeged kikötõ vízi határátkelõhely
6.7.16. Szeged vasútállomás
6.8. Határrendészeti Kirendeltség Kiszombor
6.8.1. Deszk
6.8.2. Ferencszállás
6.8.3. Kiszombor
6.8.4. Klárafalva
6.8.5. Kübekháza
6.8.6. Makó
6.8.7. Maroslele
6.8.8. Kiszombor közúti határátkelõhely
6.9. Határrendészeti Kirendeltség Nagylak
6.9.1. Ambrózfalva
6.9.2. Apátfalva
6.9.3. Csanádalberti
6.9.4. Csanádpalota
6.9.5. Királyhegyes
6.9.6. Kövegy
6.9.7. Magyarcsanád
6.9.8. Nagyér
6.9.9. Nagylak
6.9.10. Pitvaros
6.9.11. Nagylak közúti határátkelõhely

7. FEJÉR MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG
7.1. Bicskei Rendõrkapitányság
7.1.1. Alcsútdoboz
7.1.2. Bicske
7.1.3. Bodmér
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7.1.4. Csabdi
7.1.5. Csákvár
7.1.6. Etyek
7.1.7. Felcsút
7.1.8. Gánt
7.1.9. Mány
7.1.10. Óbarok
7.1.11. Szár
7.1.12. Tabajd
7.1.13. Újbarok
7.1.14. Vál
7.1.15. Vértesacsa
7.1.16. Vértesboglár
7.2. Dunaújvárosi Rendõrkapitányság
7.2.1. Adony
7.2.2. Baracs
7.2.3. Beloiannisz
7.2.4. Besnyõ
7.2.5. Daruszentmiklós
7.2.6. Dunaújváros
7.2.7. Elõszállás
7.2.8. Ercsi
7.2.9. Iváncsa
7.2.10. Kisapostag
7.2.11. Kulcs
7.2.12. Mezõfalva
7.2.13. Nagykarácsony
7.2.14. Nagyvenyim
7.2.15. Perkáta
7.2.16. Pusztaszabolcs
7.2.17. Rácalmás
7.2.18. Ráckeresztúr
7.3. Gárdonyi Rendõrkapitányság
7.3.1. Baracska
7.3.2. Gárdony
7.3.3. Gyúró
7.3.4. Kajászó
7.3.5. Kápolnásnyék
7.3.6. Martonvásár
7.3.7. Nadap
7.3.8. Pákozd
7.3.9. Pázmánd
7.3.10. Sukoró
7.3.11. Tordas
7.3.12. Velence
7.3.13. Vereb
7.3.14. Zichyújfalu
7.4. Móri Rendõrkapitányság
7.4.1. Bakonycsernye
7.4.2. Bakonykúti
7.4.3. Balinka
7.4.4. Bodajk
7.4.5. Csákberény
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7.4.6. Csókakõ
7.4.7. Fehérvárcsurgó
7.4.8. Isztimér
7.4.9. Kincsesbánya
7.4.10. Magyaralmás
7.4.11. Mór
7.4.12. Nagyveleg
7.4.13. Pusztavám
7.4.14. Söréd
7.5. Sárbogárdi Rendõrkapitányság
7.5.1. Alap
7.5.2. Alsószentiván
7.5.3. Cece
7.5.4. Hantos
7.5.5. Igar
7.5.6. Káloz
7.5.7. Mezõszilas
7.5.8. Nagylók
7.5.9. Pusztaegres
7.5.10. Sárbogárd
7.5.11. Sáregres
7.5.12. Sárhatvan
7.5.13. Sárkeresztúr
7.5.14. Sárosd
7.5.15. Sárszentágota
7.5.16. Szabadegyháza
7.5.17. Vajta
7.6. Székesfehérvári Rendõrkapitányság
7.6.1. Aba
7.6.2. Csór
7.6.3. Csõsz
7.6.4. Dég
7.6.5. Enying
7.6.6. Füle
7.6.7. Iszkaszentgyörgy
7.6.8. Jenõ
7.6.9. Kisláng
7.6.10. Kõszárhegy
7.6.11. Lajoskomárom
7.6.12. Lepsény
7.6.13. Lovasberény
7.6.14. Mátyásdomb
7.6.15. Mezõkomárom
7.6.16. Mezõszentgyörgy
7.6.17. Moha
7.6.18. Nádasdladány
7.6.19. Pátka
7.6.20. Polgárdi
7.6.21. Sárkeresztes
7.6.22. Sárkeszi
7.6.23. Sárszentmihály
7.6.24. Seregélyes
7.6.25. Soponya
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7.6.26. Szabadbattyán
7.6.27. Szabadhídvég
7.6.28. Székesfehérvár
7.6.29. Tác
7.6.30. Úrhida
7.6.31. Zámoly

8. GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG
8.1. Csornai Rendõrkapitányság
8.1.1. Acsalag
8.1.2. Barbacs
8.1.3. Bágyogszovát
8.1.4. Bezi
8.1.5. Bodonhely
8.1.6. Bogyoszló
8.1.7. Bõsárkány
8.1.8. Cakóháza
8.1.9. Csorna
8.1.10. Dör
8.1.11. Egyed
8.1.12. Farád
8.1.13. Fehértó
8.1.14. Gyõrsövényház
8.1.15. Jobaháza
8.1.16. Kisbabot
8.1.17. Kóny
8.1.18. Maglóca
8.1.19. Magyarkeresztúr
8.1.20. Markotabödöge
8.1.21. Mérges
8.1.22. Páli
8.1.23. Pásztori
8.1.24. Potyond
8.1.25. Rábacsanak
8.1.26. Rábacsécsény
8.1.27. Rábapordány
8.1.28. Rábasebes
8.1.29. Rábaszentandrás
8.1.30. Rábaszentmihály
8.1.31. Rábatamási
8.1.32. Rábcakapi
8.1.33. Sobor
8.1.34. Sopronnémeti
8.1.35. Szany
8.1.36. Szil
8.1.37. Szilsárkány
8.1.38. Tárnokréti
8.1.39. Vág
8.1.40. Zsebeháza
8.2. Gyõri Rendõrkapitányság
8.2.1. Abda
8.2.2. Árpás
8.2.3. Bakonygyirót
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8.2.4. Bakonypéterd
8.2.5. Bakonyszentlászló
8.2.6. Börcs
8.2.7. Bõny
8.2.8. Csikvánd
8.2.9. Dunaszeg
8.2.10. Dunaszentpál
8.2.11. Enese
8.2.12. Écs
8.2.13. Felpéc
8.2.14. Fenyõfõ
8.2.15. Gönyû
8.2.16. Gyarmat
8.2.17. Gyömöre
8.2.18. Gyõr
8.2.19. Gyõrasszonyfa
8.2.20. Gyõrladamér
8.2.21. Gyõrság
8.2.22. Gyõrszemere
8.2.23. Gyõrújbarát
8.2.24. Gyõrújfalu
8.2.25. Gyõrzámoly
8.2.26. Ikrény
8.2.27. Kajárpéc
8.2.28. Kisbajcs
8.2.29. Koroncó
8.2.30. Kunsziget
8.2.31. Lázi
8.2.32. Mezõörs
8.2.33. Mórichida
8.2.34. Nagybajcs
8.2.35. Nagyszentjános
8.2.36. Nyalka
8.2.37. Nyúl
8.2.38. Öttevény
8.2.39. Pannonhalma
8.2.40. Pázmándfalu
8.2.41. Pér
8.2.42. Ravazd
8.2.43. Rábapatona
8.2.44. Rábaszentmiklós
8.2.45. Rétalap
8.2.46. Románd
8.2.47. Sikátor
8.2.48. Sokorópátka
8.2.49. Szerecseny
8.2.50. Tarjánpuszta
8.2.51. Táp
8.2.52. Tápszentmiklós
8.2.53. Tényõ
8.2.54. Tét
8.2.55. Töltéstava
8.2.56. Vámosszabadi
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8.2.57. Veszprémvarsány
8.2.58. Vének
8.3. Kapuvári Rendõrkapitányság
8.3.1. Babót
8.3.2. Beled
8.3.3. Cirák
8.3.4. Dénesfa
8.3.5. Edve
8.3.6. Gyóró
8.3.7. Himod
8.3.8. Hövej
8.3.9. Kapuvár
8.3.10. Kisfalud
8.3.11. Mihályi
8.3.12. Osli
8.3.13. Rábakecöl
8.3.14. Szárföld
8.3.15. Vadosfa
8.3.16. Vásárosfalu
8.3.17. Veszkény
8.3.18. Vitnyéd
8.4. Mosonmagyaróvári Rendõrkapitányság
8.4.1. Ásványráró
8.4.2. Bezenye
8.4.3. Darnózseli
8.4.4. Dunakiliti
8.4.5. Dunaremete
8.4.6. Dunasziget
8.4.7. Feketeerdõ
8.4.8. Halászi
8.4.9. Hegyeshalom
8.4.10. Hédervár
8.4.11. Jánossomorja
8.4.12. Károlyháza
8.4.13. Kimle
8.4.14. Kisbodak
8.4.15. Levél
8.4.16. Lébény
8.4.17. Lipót
8.4.18. Máriakálnok
8.4.19. Mecsér
8.4.20. Mosonmagyaróvár
8.4.21. Mosonszentmiklós
8.4.22. Mosonszolnok
8.4.23. Püski
8.4.24. Rajka
8.4.25. Újrónafõ
8.4.26. Várbalog
8.5. Soproni Rendõrkapitányság
8.5.1. Agyagosszergény
8.5.2. Ágfalva
8.5.3. Csapod
8.5.4. Csáfordjánosfa
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8.5.5. Csér
8.5.6. Ebergõc
8.5.7. Egyházasfalu
8.5.8. Fertõboz
8.5.9. Fertõd
8.5.10. Fertõendréd
8.5.11. Fertõhomok
8.5.12. Fertõrákos
8.5.13. Fertõszentmiklós
8.5.14. Fertõszéplak
8.5.15. Gyalóka
8.5.16. Harka
8.5.17. Hegykõ
8.5.18. Hidegség
8.5.19. Iván
8.5.20. Kópháza
8.5.21. Lövõ
8.5.22. Nagycenk
8.5.23. Nagylózs
8.5.24. Nemeskér
8.5.25. Pereszteg
8.5.26. Petõháza
8.5.27. Pinnye
8.5.28. Pusztacsalád
8.5.29. Répceszemere
8.5.30. Répcevis
8.5.31. Röjtökmuzsaj
8.5.32. Sarród
8.5.33. Sopron
8.5.34. Sopronhorpács
8.5.35. Sopronkövesd
8.5.36. Szakony
8.5.37. Und
8.5.38. Újkér
8.5.39. Völcsej
8.5.40. Zsira

9. HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG
9.1. Balmazújvárosi Rendõrkapitányság
9.1.1. Balmazújváros
9.1.2. Egyek
9.1.3. Hortobágy
9.1.4. Tiszacsege
9.1.5. Újszentmargita
9.2. Berettyóújfalui Rendõrkapitányság
9.2.1. Ártánd
9.2.2. Bakonszeg
9.2.3. Bedõ
9.2.4. Berekböszörmény
9.2.5. Berettyóújfalu
9.2.6. Biharkeresztes
9.2.7. Bojt
9.2.8. Csökmõ
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9.2.9. Darvas
9.2.10. Derecske
9.2.11. Esztár
9.2.12. Furta
9.2.13. Gáborján
9.2.14. Hencida
9.2.15. Kismarja
9.2.16. Komádi
9.2.17. Konyár
9.2.18. Körösszakál
9.2.19. Körösszegapáti
9.2.20. Magyarhomorog
9.2.21. Mezõpeterd
9.2.22. Mezõsas
9.2.23. Nagykereki
9.2.24. Pocsaj
9.2.25. Szentpéterszeg
9.2.26. Tépe
9.2.27. Told
9.2.28. Újiráz
9.2.29. Váncsod
9.2.30. Vekerd
9.2.31. Zsáka
9.3. Debreceni Rendõrkapitányság
9.3.1. Debrecen
9.3.2. Hajdúbagos
9.3.3. Hosszúpályi
9.3.4. Kokad
9.3.5. Létavértes
9.3.6. Mikepércs
9.3.7. Monostorpályi
9.3.8. Sáránd
9.4. Hajdúböszörményi Rendõrkapitányság
9.4.1. Hajdúböszörmény
9.5. Hajdúhadházi Rendõrkapitányság
9.5.1. Álmosd
9.5.2. Bagamér
9.5.3. Bocskaikert
9.5.4. Fülöp
9.5.5. Hajdúhadház
9.5.6. Hajdúsámson
9.5.7. Nyíracsád
9.5.8. Nyírábrány
9.5.9. Nyíradony
9.5.10. Nyírmártonfalva
9.5.11. Téglás
9.5.12. Újléta
9.5.13. Vámospércs
9.6. Hajdúnánási Rendõrkapitányság
9.6.1. Folyás
9.6.2. Görbeháza
9.6.3. Hajdúdorog
9.6.4. Hajdúnánás
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9.6.5. Polgár
9.6.6. Tiszagyulaháza
9.6.7. Újtikos
9.7. Hajdúszoboszlói Rendõrkapitányság
9.7.1. Ebes
9.7.2. Hajdúszoboszló
9.7.3. Hajdúszovát
9.7.4. Nagyhegyes
9.7.5. Nádudvar
9.8. Püspökladányi Rendõrkapitányság
9.8.1. Báránd
9.8.2. Bihardancsháza
9.8.3. Biharnagybajom
9.8.4. Bihartorda
9.8.5. Földes
9.8.6. Kaba
9.8.7. Nagyrábé
9.8.8. Püspökladány
9.8.9. Sáp
9.8.10. Sárrétudvari
9.8.11. Szerep
9.8.12. Tetétlen
9.9. Határrendészeti Kirendeltség Biharkeresztes
9.9.1. Ártánd
9.9.2. Bedõ
9.9.3. Berekböszörmény
9.9.4. Biharkeresztes
9.9.5. Berettyóújfalu
9.9.6. Bojt
9.9.7. Gáborján
9.9.8. Hencida
9.9.9. Komádi
9.9.10. Körösszakáll
9.9.11. Körösszegapáti
9.9.12. Magyarhomorog
9.9.13. Mezõpeterd
9.9.14. Mezõsas
9.9.15. Nagykereki
9.9.16. Szentpéterszeg
9.9.17. Told
9.9.18. Váncsod
9.9.19. Ártánd közúti határátkelõhely
9.9.20. Biharkeresztes vasúti határátkelõhely
9.9.21. Püspökladány vasútállomás
9.9.22. Püspökladány-Biharkeresztes vasútvonal
9.10. Határrendészeti Kirendeltség Létavértes
9.10.1. Álmosd
9.10.2. Derecske
9.10.3. Esztár
9.10.4. Hajdúbagos
9.10.5. Hosszúpályi
9.10.6. Kismarja
9.10.7. Kokad
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9.10.8. Konyár
9.10.9. Létavértes
9.10.10. Mikepércs
9.10.11. Monostorpályi
9.10.12. Pocsaj
9.10.13. Sáránd
9.10.14. Tépe
9.10.15. Újléta
9.10.16. Létavértes közúti határátkelõhely
9.11. Határrendészeti Kirendeltség Nyírábrány
9.11.1. Bagamér
9.11.2. Debrecen
9.11.3. Fülöp
9.11.4. Hajdúsámson
9.11.5. Nyíracsád
9.11.6. Nyíradony
9.11.7. Nyírábrány
9.11.8. Nyírmártonfalva
9.11.9. Vámospércs
9.11.10. Nyírábrány közúti határátkelõhely
9.11.11. Nyírábrány vasúti határátkelõhely
9.11.12. Debrecen repülõtér légi határátkelõhely

10. HEVES MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG
10.1. Egri Rendõrkapitányság
10.1.1. Andornaktálya
10.1.2. Balaton
10.1.3. Bátor
10.1.4. Bekölce
10.1.5. Bélapátfalva
10.1.6. Bodony
10.1.7. Bükkszenterzsébet
10.1.8. Bükkszentmárton
10.1.9. Bükkszék
10.1.10. Demjén
10.1.11. Eger
10.1.12. Egerbakta
10.1.13. Egerbocs
10.1.14. Egercsehi
10.1.15. Egerszalók
10.1.16. Egerszólát
10.1.17. Erdõkövesd
10.1.18. Fedémes
10.1.19. Felsõtárkány
10.1.20. Hevesaranyos
10.1.21. Istenmezeje
10.1.22. Ivád
10.1.23. Kerecsend
10.1.24. Kisfüzes
10.1.25. Maklár
10.1.26. Mátraballa
10.1.27. Mátraderecske
10.1.28. Mikófalva
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10.1.29. Mónosbél
10.1.30. Nagytálya
10.1.31. Nagyvisnyó
10.1.32. Noszvaj
10.1.33. Novaj
10.1.34. Ostoros
10.1.35. Parád
10.1.36. Parádsasvár
10.1.37. Pétervására
10.1.38. Recsk
10.1.39. Sirok
10.1.40. Szajla
10.1.41. Szarvaskõ
10.1.42. Szentdomonkos
10.1.43. Szilvásvárad
10.1.44. Szúcs
10.1.45. Tarnalelesz
10.1.46. Tarnaszentmária
10.1.47. Terpes
10.1.48. Váraszó
10.1.49. Verpelét
10.2. Füzesabonyi Rendõrkapitányság
10.2.1. Aldebrõ
10.2.2. Besenyõtelek
10.2.3. Dormánd
10.2.4. Egerfarmos
10.2.5. Feldebrõ
10.2.6. Füzesabony
10.2.7. Kál
10.2.8. Kápolna
10.2.9. Kompolt
10.2.10. Mezõszemere
10.2.11. Mezõtárkány
10.2.12. Nagyút
10.2.13. Poroszló
10.2.14. Sarud
10.2.15. Szihalom
10.2.16. Tófalu
10.2.17. Újlõrincfalva
10.3. Gyöngyösi Rendõrkapitányság
10.3.1. Abasár
10.3.2. Adács
10.3.3. Atkár
10.3.4. Detk
10.3.5. Domoszló
10.3.6. Gyöngyös
10.3.7. Gyöngyöshalász
10.3.8. Gyöngyösoroszi
10.3.9. Gyöngyöspata
10.3.10. Gyöngyössolymos
10.3.11. Gyöngyöstarján
10.3.12. Halmajugra
10.3.13. Karácsond

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 62. szám 13651



10.3.14. Kisnána
10.3.15. Ludas
10.3.16. Markaz
10.3.17. Mátraszentimre
10.3.18. Nagyfüged
10.3.19. Nagyréde
10.3.20. Pálosvörösmart
10.3.21. Szücsi
10.3.22. Vámosgyörk
10.3.23. Vécs
10.3.24. Visonta
10.3.25. Visznek
10.4. Hatvani Rendõrkapitányság
10.4.1. Apc
10.4.2. Boldog
10.4.3. Csány
10.4.4. Ecséd
10.4.5. Hatvan
10.4.6. Heréd
10.4.7. Hort
10.4.8. Kerekharaszt
10.4.9. Lõrinci
10.4.10. Nagykökényes
10.4.11. Petõfibánya
10.4.12. Rózsaszentmárton
10.4.13. Zagyvaszántó
10.5. Hevesi Rendõrkapitányság
10.5.1. Átány
10.5.2. Boconád
10.5.3. Erdõtelek
10.5.4. Erk
10.5.5. Heves
10.5.6. Hevesvezekény
10.5.7. Kisköre
10.5.8. Kömlõ
10.5.9. Pély
10.5.10. Tarnabod
10.5.11. Tarnaméra
10.5.12. Tarnaörs
10.5.13. Tarnaszentmiklós
10.5.14. Tarnazsadány
10.5.15. Tenk
10.5.16. Tiszanána
10.5.17. Zaránk

11. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG
11.1. Jászberényi Rendõrkapitányság
11.1.1. Alattyán
11.1.2. Jánoshida
11.1.3. Jászalsószentgyörgy
11.1.4. Jászapáti
11.1.5. Jászágó
11.1.6. Jászárokszállás
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11.1.7. Jászberény
11.1.8. Jászboldogháza
11.1.9. Jászdózsa
11.1.10. Jászfelsõszentgyörgy
11.1.11. Jászfényszaru
11.1.12. Jászivány
11.1.13. Jászjákóhalma
11.1.14. Jászkisér
11.1.15. Jászladány
11.1.16. Jászszentandrás
11.1.17. Jásztelek
11.1.18. Pusztamonostor
11.2. Karcagi Rendõrkapitányság
11.2.1. Berekfürdõ
11.2.2. Karcag
11.2.3. Kenderes
11.2.4. Kisújszállás
11.2.5. Kunhegyes
11.2.6. Kunmadaras
11.3. Kunszentmártoni Rendõrkapitányság
11.3.1. Cibakháza
11.3.2. Cserkeszõlõ
11.3.3. Csépa
11.3.4. Kunszentmárton
11.3.5. Mesterszállás
11.3.6. Mezõhék
11.3.7. Nagyrév
11.3.8. Öcsöd
11.3.9. Szelevény
11.3.10. Tiszainoka
11.3.11. Tiszakürt
11.3.12. Tiszasas
11.4. Mezõtúri Rendõrkapitányság
11.4.1. Kétpó
11.4.2. Mezõtúr
11.4.3. Túrkeve
11.5. Szolnoki Rendõrkapitányság
11.5.1. Besenyszög
11.5.2. Csataszög
11.5.3. Hunyadfalva
11.5.4. Kõtelek
11.5.5. Martfû
11.5.6. Nagykörû
11.5.7. Rákóczifalva
11.5.8. Rákócziújfalu
11.5.9. Szajol
11.5.10. Szászberek
11.5.11. Szolnok
11.5.12. Tiszaföldvár
11.5.13. Tiszajenõ
11.5.14. Tiszasüly
11.5.15. Tiszavárkony
11.5.16. Tószeg
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11.5.17. Újszász
11.5.18. Vezseny
11.5.19. Zagyvarékas
11.6. Tiszafüredi Rendõrkapitányság
11.6.1. Abádszalók
11.6.2. Nagyiván
11.6.3. Tiszabura
11.6.4. Tiszaderzs
11.6.5. Tiszafüred
11.6.6. Tiszaigar
11.6.7. Tiszaörs
11.6.8. Tiszaszentimre
11.6.9. Tiszaszõlõs
11.6.10. Tomajmonostora
11.7. Törökszentmiklósi Rendõrkapitányság
11.7.1. Fegyvernek
11.7.2. Kengyel
11.7.3. Kuncsorba
11.7.4. Örményes
11.7.5. Tiszabõ
11.7.6. Tiszagyenda
11.7.7. Tiszapüspöki
11.7.8. Tiszaroff
11.7.9. Tiszatenyõ
11.7.10. Törökszentmiklós
11.8. Tiszai Vízirendészeti Rendõrkapitányság, Szolnok

12. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG
12.1. Esztergomi Rendõrkapitányság
12.1.1. Bajót
12.1.2. Dömös
12.1.3. Esztergom
12.1.4. Lábatlan
12.1.5. Mogyorósbánya
12.1.6. Nyergesújfalu
12.1.7. Pilismarót
12.1.8. Süttõ
12.1.9. Tát
12.2. Dorogi Rendõrkapitányság
12.2.1. Annavölgy
12.2.2. Bajna
12.2.3. Csolnok
12.2.4. Dág
12.2.5. Dorog
12.2.6. Epöl
12.2.7. Kesztölc
12.2.8. Leányvár
12.2.9. Máriahalom
12.2.10. Nagysáp
12.2.11. Piliscsév
12.2.12. Sárisáp
12.2.13. Tokod
12.2.14. Tokodaltáró
12.2.15. Úny
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12.3. Kisbéri Rendõrkapitányság
12.3.1. Aka
12.3.2. Ácsteszér
12.3.3. Ászár
12.3.4. Bakonybánk
12.3.5. Bakonysárkány
12.3.6. Bakonyszombathely
12.3.7. Bársonyos
12.3.8. Csatka
12.3.9. Császár
12.3.10. Ete
12.3.11. Kerékteleki
12.3.12. Kisbér
12.3.13. Réde
12.3.14. Súr
12.3.15. Vérteskéthely
12.4. Komáromi Rendõrkapitányság
12.4.1. Almásfüzitõ
12.4.2. Ács
12.4.3. Bana
12.4.4. Bábolna
12.4.5. Csém
12.4.6. Csép
12.4.7. Kisigmánd
12.4.8. Komárom
12.4.9. Mocsa
12.4.10. Nagyigmánd
12.4.11. Tárkány
12.5. Oroszlányi Rendõrkapitányság
12.5.1. Bokod
12.5.2. Dad
12.5.3. Kecskéd
12.5.4. Kömlõd
12.5.5. Oroszlány
12.5.6. Szákszend
12.6. Tatai Rendõrkapitányság
12.6.1. Baj
12.6.2. Dunaalmás
12.6.3. Dunaszentmiklós
12.6.4. Kocs
12.6.5. Naszály
12.6.6. Neszmély
12.6.7. Szomód
12.6.8. Tardos
12.6.9. Tata
12.6.10. Vértestolna
12.7. Tatabányai Rendõrkapitányság
12.7.1. Gyermely
12.7.2. Héreg
12.7.3. Környe
12.7.4. Szárliget
12.7.5. Szomor
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12.7.6. Tarján
12.7.7. Tatabánya
12.7.8. Várgesztes
12.7.9. Vértessomló
12.7.10. Vértesszõlõs

13. NÓGRÁD MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG
13.1. Balassagyarmati Rendõrkapitányság
13.1.1. Balassagyarmat
13.1.2. Becske
13.1.3. Bercel
13.1.4. Cserháthaláp
13.1.5. Cserhátsurány
13.1.6. Csesztve
13.1.7. Csitár
13.1.8. Debercsény
13.1.9. Dejtár
13.1.10. Drégelypalánk
13.1.11. Érsekvadkert
13.1.12. Galgaguta
13.1.13. Herencsény
13.1.14. Hont
13.1.15. Hugyag
13.1.16. Iliny
13.1.17. Ipolyszög
13.1.18. Ipolyvece
13.1.19. Magyarnándor
13.1.20. Mohora
13.1.21. Nógrádkövesd
13.1.22. Nógrádmarcal
13.1.23. Õrhalom
13.1.24. Patak
13.1.25. Patvarc
13.1.26. Szanda
13.1.27. Szécsénke
13.1.28. Szügy
13.1.29. Terény
13.2. Pásztói Rendõrkapitányság
13.2.1. Alsótold
13.2.2. Bér
13.2.3. Bokor
13.2.4. Buják
13.2.5. Cserhátszentiván
13.2.6. Csécse
13.2.7. Ecseg
13.2.8. Egyházasdengeleg
13.2.9. Erdõkürt
13.2.10. Erdõtarcsa
13.2.11. Felsõtold
13.2.12. Garáb
13.2.13. Héhalom
13.2.14. Jobbágyi
13.2.15. Kálló
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13.2.16. Kisbágyon
13.2.17. Kozárd
13.2.18. Kutasó
13.2.19. Mátraszõlõs
13.2.20. Palotás
13.2.21. Pásztó
13.2.22. Szarvasgede
13.2.23. Szirák
13.2.24. Szurdokpüspöki
13.2.25. Tar
13.2.26. Vanyarc
13.3. Rétsági Rendõrkapitányság
13.3.1. Alsópetény
13.3.2. Bánk
13.3.3. Berkenye
13.3.4. Borsosberény
13.3.5. Diósjenõ
13.3.6. Felsõpetény
13.3.7. Horpács
13.3.8. Keszeg
13.3.9. Kétbodony
13.3.10. Kisecset
13.3.11. Legénd
13.3.12. Nagyoroszi
13.3.13. Nézsa
13.3.14. Nógrád 
13.3.15. Nógrádsáp
13.3.16. Nõtincs
13.3.17. Õsagárd
13.3.18. Pusztaberki
13.3.19. Rétság
13.3.20. Romhány
13.3.21. Szátok
13.3.22. Szendehely
13.3.23. Szente
13.3.24. Tereske
13.3.25. Tolmács
13.4. Salgótarjáni Rendõrkapitányság
13.4.1. Bárna
13.4.2. Cered
13.4.3. Egyházasgerge
13.4.4. Etes
13.4.5. Ipolytarnóc
13.4.6. Karancsalja
13.4.7. Karancsberény
13.4.8. Karancskeszi
13.4.9. Karancslapujtõ
13.4.10. Kazár
13.4.11. Kishartyán
13.4.12. Litke
13.4.13. Mátraszele
13.4.14. Mihálygerge
13.4.15. Salgótarján
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13.4.16. Somoskõújfalu
13.4.17. Sóshartyán
13.4.18. Szilaspogony
13.4.19. Vizslás
13.4.20. Zabar
13.5. Bátonyterenyei Rendõrkapitányság
13.5.1. Bátonyterenye
13.5.2. Dorogháza
13.5.3. Kisbárkány
13.5.4. Lucfalva
13.5.5. Márkháza
13.5.6. Mátramindszent
13.5.7. Mátranovák
13.5.8. Mátraterenye
13.5.9. Mátraverebély
13.5.10. Nagybárkány
13.5.11. Nagykeresztúr
13.5.12. Nemti
13.5.13. Rákóczibánya
13.5.14. Sámsonháza
13.5.15. Szuha
13.6. Szécsényi Rendõrkapitányság
13.6.1. Endrefalva
13.6.2. Hollókõ
13.6.3. Karancsság
13.6.4. Ludányhalászi
13.6.5. Magyargéc
13.6.6. Nagylóc
13.6.7. Nógrádmegyer
13.6.8. Nógrádsipek
13.6.9. Nógrádszakál
13.6.10. Piliny
13.6.11. Rimóc
13.6.12. Ságújfalu
13.6.13. Szalmatercs
13.6.14. Szécsény
13.6.15. Szécsényfelfalu
13.6.16. Varsány

14. PEST MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG
14.1. Budaörsi Rendõrkapitányság
14.1.1. Biatorbágy
14.1.2. Budajenõ
14.1.3. Budakeszi
14.1.4. Budaörs
14.1.5. Herceghalom
14.1.6. Nagykovácsi
14.1.7. Páty
14.1.8. Perbál
14.1.9. Pilisborosjenõ
14.1.10. Piliscsaba
14.1.11. Pilisjászfalu
14.1.12. Pilisszentiván
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14.1.13. Pilisvörösvár
14.1.14. Remeteszõlõs
14.1.15. Solymár
14.1.16. Telki
14.1.17. Tinnye
14.1.18. Tök
14.1.19. Törökbálint
14.1.20. Üröm
14.1.21. Zsámbék
14.2. Ceglédi Rendõrkapitányság
14.2.1. Abony
14.2.2. Albertirsa
14.2.3. Cegléd
14.2.4. Ceglédbercel
14.2.5. Csemõ
14.2.6. Dánszentmiklós
14.2.7. Jászkarajenõ
14.2.8. Kõröstetétlen
14.2.9. Mikebuda
14.2.10. Tápiószõlõs
14.2.11. Törtei
14.2.12. Újszilvás
14.3. Dabasi Rendõrkapitányság
14.3.1. Alsónémedi
14.3.2. Bugyi
14.3.3. Dabas
14.3.4. Felsõpakony
14.3.5. Gyál
14.3.6. Hernád
14.3.7. Inárcs
14.3.8. Kakucs
14.3.9. Ócsa
14.3.10. Örkény
14.3.11. Pusztavacs
14.3.12. Tatárszentgyörgy
14.3.13. Táborfalva
14.3.14. Újhartyán
14.3.15. Újlengyel
14.4. Dunakeszi Rendõrkapitányság
14.4.1. Dunakeszi
14.4.2. Fót
14.4.3. Göd
14.5. Érdi Rendõrkapitányság
14.5.1. Diósd
14.5.2. Érd
14.5.3. Pusztazámor
14.5.4. Sóskút
14.5.5. Százhalombatta
14.5.6. Tárnok
14.6. Gödöllõi Rendõrkapitányság
14.6.1. Aszód
14.6.2. Bag
14.6.3. Csömör
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14.6.4. Dány
14.6.5. Domony
14.6.6. Erdõkertes
14.6.7. Galgahévíz
14.6.8. Galgamácsa
14.6.9. Gödöllõ
14.6.10. Hévízgyörk
14.6.11. Iklad
14.6.12. Isaszeg
14.6.13. Kartal
14.6.14. Kerepes
14.6.15. Kistarcsa
14.6.16. Mogyoród
14.6.17. Nagytarcsa
14.6.18. Pécel
14.6.19. Szada
14.6.20. Tura
14.6.21. Valkó
14.6.22. Vácegres
14.6.23. Váckisújfalu
14.6.24. Vácszentlászló
14.6.25. Veresegyház
14.6.26. Verseg
14.6.27. Zsámbok
14.7. Monori Rendõrkapitányság
14.7.1. Bénye
14.7.2. Csévharaszt
14.7.3. Ecser
14.7.4. Gomba
14.7.5. Gyömrõ
14.7.6. Káva
14.7.7. Maglód
14.7.8. Mende
14.7.9. Monor
14.7.10. Monorierdõ
14.7.11. Nyáregyháza
14.7.12. Péteri
14.7.13. Pilis
14.7.14. Sülysáp
14.7.15. Úri
14.7.16. Üllõ
14.7.17. Vasad
14.7.18. Vecsés
14.8. Nagykátai Rendõrkapitányság
14.8.1. Farmos
14.8.2. Kóka
14.8.3. Nagykáta
14.8.4. Pánd
14.8.5. Szentlõrinckáta
14.8.6. Szentmártonkáta
14.8.7. Tápióbicske
14.8.8. Tápiógyörgye
14.8.9. Tápióság
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14.8.10. Tápiószecsõ
14.8.11. Tápiószele
14.8.12. Tápiószentmárton
14.8.13. Tóalmás
14.9. Nagykõrösi Rendõrkapitányság
14.9.1. Kocsér
14.9.2. Nagykõrös
14.9.3. Nyársapát
14.10. Ráckevei Rendõrkapitányság
14.10.1. Apaj
14.10.2. Áporka
14.10.3. Délegyháza
14.10.4. Dömsöd
14.10.5. Dunavarsány
14.10.6. Kiskunlacháza
14.10.7. Lórév
14.10.8. Majosháza
14.10.9. Makád
14.10.10. Ráckeve
14.10.11. Szigetbecse
14.10.12. Szigetcsép
14.10.13. Szigetszentmárton
14.10.14. Szigetújfalu
14.11. Szentendrei Rendõrkapitányság
14.11.1. Budakalász
14.11.2. Csobánka
14.11.3. Dunabogdány
14.11.4. Kisoroszi
14.11.5. Leányfalu
14.11.6. Pilisszántó
14.11.7. Pilisszentkereszt
14.11.8. Pilisszentlászló
14.11.9. Pomáz
14.11.10. Pócsmegyer
14.11.11. Szentendre
14.11.12. Szigetmonostor
14.11.13. Tahitótfalu
14.11.14. Visegrád
14.12. Szigetszentmiklósi Rendõrkapitányság
14.12.1. Dunaharaszti
14.12.2. Halásztelek
14.12.3. Szigethalom
14.12.4. Szigetszentmiklós
14.12.5. Taksony
14.12.6. Tököl
14.13. Váci Rendõrkapitányság
14.13.1. Acsa
14.13.2. Bernecebaráti
14.13.3. Csomád
14.13.4. Csörög
14.13.5. Csõvár
14.13.6. Galgagyörk
14.13.7. Ipolydamásd
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14.13.8. Ipolytölgyes
14.13.9. Kemence
14.13.10. Kismaros
14.13.11. Kisnémedi
14.13.12. Kosd
14.13.13. Kóspallag
14.13.14. Letkés
14.13.15. Márianosztra
14.13.16. Nagybörzsöny
14.13.17. Nagymaros
14.13.18. Õrbottyán
14.13.19. Penc
14.13.20. Perõcsény
14.13.21. Püspökhatvan
14.13.22. Püspökszilágy
14.13.23. Rád
14.13.24. Szob
14.13.25. Szokolya
14.13.26. Szõd
14.13.27. Szõdliget
14.13.28. Tésa
14.13.29. Vác
14.13.30. Vácduka
14.13.31. Váchartyán
14.13.32. Vácrátót
14.13.33. Vámosmikola
14.13.34. Verõce
14.13.35. Zebegény

15. SOMOGY MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG
15.1. Barcsi Rendõrkapitányság
15.1.1. Babócsa
15.1.2. Barcs
15.1.3. Bélavár
15.1.4. Bolhó
15.1.5. Csokonyavisonta
15.1.6. Darány
15.1.7. Drávagárdony
15.1.8. Drávatamási
15.1.9. Heresznye
15.1.10. Homokszentgyörgy
15.1.11. Istvándi
15.1.12. Kastélyosdombó
15.1.13. Kálmáncsa
15.1.14. Komlósd
15.1.15. Lad
15.1.16. Lakócsa
15.1.17. Patosfa
15.1.18. Péterhida
15.1.19. Potony
15.1.20. Rinyaújlak
15.1.21. Rinyaújnép
15.1.22. Somogyaracs
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15.1.23. Szentborbás
15.1.24. Szulok
15.1.25. Tótújfalu
15.1.26. Vízvár
15.1.27. Barcs közúti határátkelõhely
15.2. Fonyódi Rendõrkapitányság
15.2.1. Balatonboglár
15.2.2. Balatonfenyves
15.2.3. Balatonlelle
15.2.4. Buzsák
15.2.5. Fonyód
15.2.6. Gamás
15.2.7. Gyugy
15.2.8. Hács
15.2.9. Karád
15.2.10. Kisberény
15.2.11. Látrány
15.2.12. Lengyeltóti
15.2.13. Ordacsehi
15.2.14. Öreglak
15.2.15. Pamuk
15.2.16. Somogybabod
15.2.17. Somogytúr
15.2.18. Somogyvámos
15.2.19. Somogyvár
15.2.20. Szõlõsgyörök
15.2.21. Visz
15.3. Kaposvári Rendõrkapitányság
15.3.1. Alsóbogát
15.3.2. Baté
15.3.3. Bárdudvarnok
15.3.4. Bodrog
15.3.5. Bõszénfa
15.3.6. Büssü
15.3.7. Cserénfa
15.3.8. Csoma
15.3.9. Csombárd
15.3.10. Csököly
15.3.11. Ecseny
15.3.12. Edde
15.3.13. Felsõmocsolád
15.3.14. Fonó
15.3.15. Gadács
15.3.16. Gálosfa
15.3.17. Gige
15.3.18. Gölle
15.3.19. Hajmás
15.3.20. Hedrehely
15.3.21. Hencse
15.3.22. Hetes
15.3.23. Igal
15.3.24. Jákó
15.3.25. Juta
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15.3.26. Kadarkút
15.3.27. Kaposfõ
15.3.28. Kaposgyarmat
15.3.29. Kaposhomok
15.3.30. Kaposkeresztúr
15.3.31. Kaposmérõ
15.3.32. Kaposszerdahely
15.3.33. Kaposújlak
15.3.34. Kaposvár
15.3.35. Kazsok
15.3.36. Kercseliget
15.3.37. Kisasszond
15.3.38. Kisgyalán
15.3.39. Kiskorpád
15.3.40. Kõkút
15.3.41. Magyaratád
15.3.42. Magyaregres
15.3.43. Mernye
15.3.44. Mezõcsokonya
15.3.45. Mike
15.3.46. Mosdós
15.3.47. Nagybajom
15.3.48. Nagyberki
15.3.49. Orci
15.3.50. Osztopán
15.3.51. Patalom
15.3.52. Patca
15.3.53. Pálmajor
15.3.54. Polány
15.3.55. Ráksi
15.3.56. Rinyakovácsi
15.3.57. Sántos
15.3.58. Simonfa
15.3.59. Somodor
15.3.60. Somogyaszaló
15.3.61. Somogygeszti
15.3.62. Somogyjád
15.3.63. Somogysárd
15.3.64. Somogyszil
15.3.65. Szabadi
15.3.66. Szenna
15.3.67. Szentbalázs
15.3.68. Szentgáloskér
15.3.69. Szilvásszentmárton
15.3.70. Taszár
15.3.71. Újvárfalva
15.3.72. Várda
15.3.73. Visnye
15.3.74. Zimány
15.3.75. Zselickisfalud
15.3.76. Zselickislak
15.3.77. Zselicszentpál
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15.4. Marcali Rendõrkapitányság
15.4.1. Balatonberény
15.4.2. Balatonkeresztúr
15.4.3. Balatonmáriafürdõ
15.4.4. Balatonszentgyörgy
15.4.5. Balatonújlak
15.4.6. Böhönye
15.4.7. Csákány
15.4.8. Csömend
15.4.9. Fõnyed
15.4.10. Gadány
15.4.11. Hollád
15.4.12. Hosszúvíz
15.4.13. Kelevíz
15.4.14. Kéthely
15.4.15. Libickozma
15.4.16. Marcali
15.4.17. Mesztegnyõ
15.4.18. Nagyszakácsi
15.4.19. Nemesdéd
15.4.20. Nemeskisfalud
15.4.21. Nemesvid
15.4.22. Nikla
15.4.23. Pusztakovácsi
15.4.24. Sávoly
15.4.25. Somogyfajsz
15.4.26. Somogysámson
15.4.27. Somogysimonyi
15.4.28. Somogyszentpál
15.4.29. Somogyzsitfa
15.4.30. Szegerdõ
15.4.31. Szenyér
15.4.32. Szõkedencs
15.4.33. Tapsony
15.4.34. Táska
15.4.35. Tikos
15.4.36. Varászló
15.4.37. Vése
15.4.38. Vörs
15.5. Nagyatádi Rendõrkapitányság
15.5.1. Bakháza
15.5.2. Beleg
15.5.3. Berzence
15.5.4. Bolhás
15.5.5. Csurgó
15.5.6. Csurgónagymarton
15.5.7. Görgeteg
15.5.8. Gyékényes
15.5.9. Háromfa
15.5.10. Iharos
15.5.11. Iharosberény
15.5.12. Inke
15.5.13. Kaszó
15.5.14. Kisbajom
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15.5.15. Kutas
15.5.16. Lábod
15.5.17. Nagyatád
15.5.18. Nagykorpád
15.5.19. Õrtilos
15.5.20. Ötvöskónyi
15.5.21. Pogányszentpéter
15.5.22. Porrog
15.5.23. Porrogszentkirály
15.5.24. Porrogszentpál
15.5.25. Rinyabesenyõ
15.5.26. Rinyaszentkirály
15.5.27. Segesd
15.5.28. Somogybükkösd
15.5.29. Somogycsicsó
15.5.30. Somogyszob
15.5.31. Somogyudvarhely
15.5.32. Szabás
15.5.33. Szenta
15.5.34. Tarany
15.5.35. Zákány
15.5.36. Zákányfalu
15.5.37. Berzence közúti határátkelõhely
15.5.38. Gyékényes vasúti határátkelõhely
15.5.39. Budapest-Gyékényes-Koprivnica (Kapronca) vasútvonal
15.6. Siófoki Rendõrkapitányság
15.6.1. Andocs
15.6.2. Ádánd
15.6.3. Balatonendréd
15.6.4. Balatonföldvár
15.6.5. Balatonöszöd
15.6.6. Balatonszabadi
15.6.7. Balatonszárszó
15.6.8. Balatonszemes
15.6.9. Bábonymegyer
15.6.10. Bálványos
15.6.11. Bedegkér
15.6.12. Bonnya
15.6.13. Fiad
15.6.14. Kapoly
15.6.15. Kánya
15.6.16. Kára
15.6.17. Kereki
15.6.18. Kisbárapáti
15.6.19. Kötcse
15.6.20. Kõröshegy
15.6.21. Lulla
15.6.22. Miklósi
15.6.23. Nagyberény
15.6.24. Nagycsepely
15.6.25. Nágocs
15.6.26. Nyim
15.6.27. Pusztaszemes
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15.6.28. Ságvár
15.6.29. Sérsekszõlõs
15.6.30. Siófok
15.6.31. Siójut
15.6.32. Som
15.6.33. Somogyacsa
15.6.34. Somogydöröcske
15.6.35. Somogyegres
15.6.36. Somogymeggyes
15.6.37. Szántód
15.6.38. Szorosad
15.6.39. Szólád
15.6.40. Tab
15.6.41. Teleki
15.6.42. Tengõd
15.6.43. Torvaj
15.6.44. Törökkoppány
15.6.45. Zala
15.6.46. Zamárdi
15.6.47. Zics
15.7. Balatoni Vízirendészeti Rendõrkapitányság, Siófok

16. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG
16.1. Fehérgyarmati Rendõrkapitányság
16.1.1. Botpalád
16.1.2. Cégénydányád
16.1.3. Csaholc
16.1.4. Császló
16.1.5. Csegöld
16.1.6. Darnó
16.1.7. Fehérgyarmat
16.1.8. Fülesd
16.1.9. Gacsály
16.1.10. Garbolc
16.1.11. Gyügye
16.1.12. Hermánszeg
16.1.13. Jánkmajtis
16.1.14. Kérsemjén
16.1.15. Kisar
16.1.16. Kishódos
16.1.17. Kisnamény
16.1.18. Kispalád
16.1.19. Kisszekeres
16.1.20. Kölcse
16.1.21. Kömörõ
16.1.22. Magosliget
16.1.23. Mánd
16.1.24. Méhtelek
16.1.25. Milota
16.1.26. Nagyar
16.1.27. Nagyhódos
16.1.28. Nagyszekeres
16.1.29. Nábrád
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16.1.30. Nemesborzova
16.1.31. Olcsvaapáti
16.1.32. Panyola
16.1.33. Penyige
16.1.34. Rozsály
16.1.35. Sonkád
16.1.36. Szamossályi
16.1.37. Szamosújlak
16.1.38. Szatmárcseke
16.1.39. Tiszabecs
16.1.40. Tiszacsécse
16.1.41. Tiszakórod
16.1.42. Tisztaberek
16.1.43. Tunyogmatolcs
16.1.44. Túristvándi
16.1.45. Túrricse
16.1.46. Uszka
16.1.47. Vámosoroszi
16.1.48. Zajta
16.1.49. Zsarolyán
16.2. Kisvárdai Rendõrkapitányság
16.2.1. Ajak
16.2.2. Anarcs
16.2.3. Berkesz
16.2.4. Dombrád
16.2.5. Döge
16.2.6. Gégény
16.2.7. Gyulaháza
16.2.8. Jéke
16.2.9. Kékcse
16.2.10. Kisvárda
16.2.11. Laskod
16.2.12. Lövõpetri
16.2.13. Mezõladány
16.2.14. Nyírkarász
16.2.15. Nyírlövõ
16.2.16. Nyírtass
16.2.17. Pap
16.2.18. Pátroha
16.2.19. Petneháza
16.2.20. Rétközberencs
16.2.21. Szabolcsbáka
16.2.22. Szabolcsveresmart
16.2.23. Tiszakanyár
16.2.24. Tornyospálca
16.2.25. Újdombrád
16.2.26. Újkenéz
16.3. Mátészalkai Rendõrkapitányság
16.3.1. Csenger
16.3.2. Csengersima
16.3.3. Csengerújfalu
16.3.4. Fábiánháza
16.3.5. Fülpösdaróc
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16.3.6. Géberjén
16.3.7. Gyõrtelek
16.3.8. Hodász
16.3.9. Jármi
16.3.10. Kántorjánosi
16.3.11. Kocsord
16.3.12. Komlódtótfalu
16.3.13. Mátészalka
16.3.14. Mérk
16.3.15. Nagydobos
16.3.16. Nagyecsed
16.3.17. Nyírcsaholy
16.3.18. Nyírkáta
16.3.19. Nyírmeggyes
16.3.20. Nyírparasznya
16.3.21. Ópályi
16.3.22. Ököritófülpös
16.3.23. Õr
16.3.24. Papos
16.3.25. Pátyod
16.3.26. Porcsalma
16.3.27. Rápolt
16.3.28. Rohod
16.3.29. Szamosangyalos
16.3.30. Szamosbecs
16.3.31. Szamoskér
16.3.32. Szamosszeg
16.3.33. Szamostatárfalva
16.3.34. Tiborszállás
16.3.35. Tyukod
16.3.36. Ura
16.3.37. Vaja
16.3.38. Vállaj
16.4. Nyírbátori Rendõrkapitányság
16.4.1. Balkány
16.4.2. Bátorliget
16.4.3. Encsencs
16.4.4. Kállósemjén
16.4.5. Kisléta
16.4.6. Máriapócs
16.4.7. Nyírbátor
16.4.8. Nyírbéltek
16.4.9. Nyírbogát
16.4.10. Nyírcsászári
16.4.11. Nyírderzs
16.4.12. Nyírgelse
16.4.13. Nyírgyulaj
16.4.14. Nyírlugos
16.4.15. Nyírmihálydi
16.4.16. Nyírpilis
16.4.17. Nyírvasvári
16.4.18. Ófehértó
16.4.19. Ömböly
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16.4.20. Penészlek
16.4.21. Piricse
16.4.22. Pócspetri
16.4.23. Szakoly
16.4.24. Terem
16.5. Nyíregyházi Rendõrkapitányság
16.5.1. Apagy
16.5.2. Baktalórántháza
16.5.3. Balsa
16.5.4. Besenyõd
16.5.5. Beszterec
16.5.6. Biri
16.5.7. Bököny
16.5.8. Buj
16.5.9. Demecser
16.5.10. Érpatak
16.5.11. Gávavencsellõ
16.5.12. Geszteréd
16.5.13. Ibrány
16.5.14. Kálmánháza
16.5.15. Kemecse
16.5.16. Kék
16.5.17. Kótaj
16.5.18. Levelek
16.5.19. Magy
16.5.20. Nagycserkesz
16.5.21. Nagyhalász
16.5.22. Nagykálló
16.5.23. Napkor
16.5.24. Nyírbogdány
16.5.25. Nyíregyháza
16.5.26. Nyíribrony
16.5.27. Nyírjákó
16.5.28. Nyírkércs
16.5.29. Nyírpazony
16.5.30. Nyírtelek
16.5.31. Nyírtét
16.5.32. Nyírtura
16.5.33. Paszab
16.5.34. Rakamaz
16.5.35. Ramocsaháza
16.5.36. Sényõ
16.5.37. Szabolcs
16.5.38. Székely
16.5.39. Timár
16.5.40. Tiszabercel
16.5.41. Tiszanagyfalu
16.5.42. Tiszarád
16.5.43. Tiszatelek
16.5.44. Újfehértó
16.5.45. Vasmegyer
16.6. Tiszavasvári Rendõrkapitányság
16.6.1. Szorgalmatos
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16.6.2. Tiszadada
16.6.3. Tiszadob
16.6.4. Tiszaeszlár
16.6.5. Tiszalök
16.6.6. Tiszavasvári
16.7. Vásárosnaményi Rendõrkapitányság
16.7.1. Aranyosapáti
16.7.2. Barabás
16.7.3. Beregdaróc
16.7.4. Beregsurány
16.7.5. Csaroda
16.7.6. Gelénes
16.7.7. Gemzse
16.7.8. Gulács
16.7.9. Gyüre
16.7.10. Hetefejércse
16.7.11. Ilk
16.7.12. Jánd
16.7.13. Kisvarsány
16.7.14. Lónya
16.7.15. Márokpapi
16.7.16. Mátyus
16.7.17. Nagyvarsány
16.7.18. Nyírmada
16.7.19. Olcsva
16.7.20. Pusztadobos
16.7.21. Tarpa
16.7.22. Tákos
16.7.23. Tiszaadony
16.7.24. Tiszakerecseny
16.7.25. Tiszaszalka
16.7.26. Tiszavid
16.7.27. Tivadar
16.7.28. Vámosatya
16.7.29. Vásárosnamény
16.8. Záhonyi Rendõrkapitányság
16.8.1. Benk
16.8.2. Eperjeske
16.8.3. Fényeslitke
16.8.4. Gyõröcske
16.8.5. Komoró
16.8.6. Mándok
16.8.7. Tiszabezdéd
16.8.8. Tiszamogyorós
16.8.9. Tiszaszentmárton
16.8.10. Tuzsér
16.8.11. Záhony
16.8.12. Zsurk
16.9. Határrendészeti Kirendeltség Nyírbátor
16.9.1. Bátorliget
16.9.2. Encsencs
16.9.3. Fábiánháza
16.9.4. Mérk
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16.9.5. Nagyecsed
16.9.6. Nyírbátor
16.9.7. Nyírbéltek
16.9.8. Nyírbogát
16.9.9. Nyírcsászári
16.9.10. Nyírkáta
16.9.11. Nyírlugos
16.9.12. Nyírmeggyes
16.9.13. Nyírmihálydi
16.9.14. Nyírpilis
16.9.15. Nyírvasvári
16.9.16. Ömböly
16.9.17. Penészlek
16.9.18. Piricse
16.9.19. Terem
16.9.20. Tiborszállás
16.9.21. Vállaj
16.9.22. Vállaj közúti határátkelõhely
16.9.23. Tiborszállás/Ágerdõmajor vasúti határátkelõhely
16.10. Határrendészeti Kirendeltség Csenger
16.10.1. Cégénydányád
16.10.2. Császló
16.10.3. Csegöld
16.10.4. Csenger
16.10.5. Csengersima
16.10.6. Csengerújfalu
16.10.7. Darnó
16.10.8. Fülpösdaróc
16.10.9. Gacsály
16.10.10. Garbolc
16.10.11. Géberjén
16.10.12. Gyõrtelek
16.10.13. Gyügye
16.10.14. Hermánszeg
16.10.15. Jánkmajtis
16.10.16. Kishódos
16.10.17. Kisnamény
16.10.18. Kisszekeres
16.10.19. Kocsord
16.10.20. Komlódtótfalu
16.10.21. Mátészalka
16.10.22. Méhtelek
16.10.23. Nagydobos
16.10.24. Nagyhódos
16.10.25. Nagyszekeres
16.10.26. Nyírcsaholy
16.10.27. Ököritófülpös
16.10.28. Pátyod
16.10.29. Porcsalma
16.10.30. Rápolt
16.10.31. Rozsály
16.10.32. Szamosangyalos
16.10.33. Szamosbecs
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16.10.34. Szamossályi
16.10.35. Szamostatárfalva
16.10.36. Szamosújlak
16.10.37. Tisztaberek
16.10.38. Tunyogmatolcs
16.10.39. Tyukod
16.10.40. Ura
16.10.41. Zajta
16.10.42. Zsarolyán
16.10.43. Csengersima közúti határátkelõhely
16.11. Határrendészeti Kirendeltség Kölcse
16.11.1. Botpalád
16.11.2. Csaholc
16.11.3. Fehérgyarmat
16.11.4. Fülesd
16.11.5. Kérsemjén
16.11.6. Kisar
16.11.7. Kispalád
16.11.8. Kölcse
16.11.9. Kömörõ
16.11.10. Magosliget
16.11.11. Mánd
16.11.12. Milota
16.11.13. Nábrád
16.11.14. Nagyar
16.11.15. Nemesborzova
16.11.16. Olcsvaapáti
16.11.17. Ópályi
16.11.18. Panyola
16.11.19. Penyige
16.11.20. Sonkád
16.11.21. Szamoskér
16.11.22. Szamosszeg
16.11.23. Szatmárcseke
16.11.24. Tiszabecs
16.11.25. Tiszacsécse
16.11.26. Tiszakóród
16.11.27. Túristvándi
16.11.28. Túrricse
16.11.29. Uszka
16.11.30. Vámosoroszi
16.11.31. Tiszabecs közúti határátkelõhely
16.12. Határrendészeti Kirendeltség Beregsurány
16.12.1. Beregdaróc
16.12.2. Beregsurány
16.12.3. Csaroda
16.12.4. Gulács
16.12.5. Hetefejércse
16.12.6. Ilk
16.12.7. Jánd
16.12.8. Márokpapi
16.12.9. Olcsva
16.12.10. Tákos
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16.12.11. Tarpa
16.12.12. Tivadar
16.12.13. Vásárosnamény
16.12.14. Beregsurány közúti határátkelõhely
16.13. Határrendészeti Kirendeltség Barabás
16.13.1. Aranyosapáti
16.13.2. Barabás
16.13.3. Gelénes
16.13.4. Gemzse
16.13.5. Gyüre
16.13.6. Kisvarsány
16.13.7. Lónya
16.13.8. Mátyus
16.13.9. Nagyvarsány
16.13.10. Tiszaadony
16.13.11. Tiszakerecseny
16.13.12. Tiszaszalka
16.13.13. Tiszavid
16.13.14. Vámosatya
16.13.15. Barabás közúti határátkelõhely
16.13.16. Lónya közúti határátkelõhely
16.14. Határrendészeti Kirendeltség Záhony
16.14.1. Anarcs
16.14.2. Benk
16.14.3. Dombrád
16.14.4. Döge
16.14.5. Eperjeske
16.14.6. Fényeslitke
16.14.7. Gyõröcske
16.14.8. Jéke
16.14.9. Kékcse
16.14.10. Kisvárda
16.14.11. Komoró
16.14.12. Lövõpetri
16.14.13. Mándok
16.14.14. Mezõladány
16.14.15. Nyírlövõ
16.14.16. Pap
16.14.17. Szabolcsbáka
16.14.18. Szabolcsveresmart
16.14.19. Tiszabezdéd
16.14.20. Tiszakanyár
16.14.21. Tiszamogyorós
16.14.22. Tiszaszentmárton
16.14.23. Tornyospálca
16.14.24. Tuzsér
16.14.25. Újkenéz
16.14.26. Záhony
16.14.27. Zsurk
16.14.28. Záhony közúti határátkelõhely
16.14.29. Záhony vasúti határátkelõhely
16.14.30. Eperjeske vasúti határátkelõhely
16.14.31. Debrecen vasútállomás
16.14.32. Debrecen-Záhony vasútvonal
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17. TOLNA MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG
17.1. Bonyhádi Rendõrkapitányság
17.1.1. Aparhant
17.1.2. Bátaapáti
17.1.3. Bonyhád
17.1.4. Bonyhádvarasd
17.1.5. Cikó
17.1.6. Duzs
17.1.7. Felsõnána
17.1.8. Grábóc
17.1.9. Györe
17.1.10. Hõgyész
17.1.11. Izmény
17.1.12. Kakasd
17.1.13. Kalaznó
17.1.14. Kéty
17.1.15. Kisdorog
17.1.16. Kismányok
17.1.17. Kisvejke
17.1.18. Lengyel
17.1.19. Mórágy
17.1.20. Mõcsény
17.1.21. Mucsfa
17.1.22. Mucsi
17.1.23. Murga
17.1.24. Nagymányok
17.1.25. Nagyvejke
17.1.26. Tevel
17.1.27. Váralja
17.1.28. Závod
17.1.29. Zomba
17.2. Dombóvári Rendõrkapitányság
17.2.1. Attala
17.2.2. Csibrák
17.2.3. Csikóstõttõs
17.2.4. Dalmand
17.2.5. Dombóvár
17.2.6. Döbrököz
17.2.7. Gyulaj
17.2.8. Jágónak
17.2.9. Kapospula
17.2.10. Kaposszekcsõ
17.2.11. Kocsola
17.2.12. Kurd
17.2.13. Lápafõ
17.2.14. Nak
17.2.15. Szakcs
17.2.16. Várong
17.3. Paksi Rendõrkapitányság
17.3.1. Bikács
17.3.2. Bölcske
17.3.3. Dunaföldvár
17.3.4. Dunaszentgyörgy
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17.3.5. Gerjen
17.3.6. Györköny
17.3.7. Kajdacs
17.3.8. Madocsa
17.3.9. Nagydorog
17.3.10. Németkér
17.3.11. Paks
17.3.12. Pálfa
17.3.13. Pusztahencse
17.3.14. Sárszentlõrinc
17.4. Szekszárdi Rendõrkapitányság
17.4.1. Alsónána
17.4.2. Alsónyék
17.4.3. Báta
17.4.4. Bátaszék
17.4.5. Bogyiszló
17.4.6. Decs
17.4.7. Fadd
17.4.8. Fácánkert
17.4.9. Harc
17.4.10. Kistormás
17.4.11. Kölesd
17.4.12. Medina
17.4.13. Õcsény
17.4.14. Pörböly
17.4.15. Sárpilis
17.4.16. Sióagárd
17.4.17. Szálka
17.4.18. Szedres
17.4.19. Szekszárd
17.4.20. Tengelic
17.4.21. Tolna
17.4.22. Várdomb
17.5. Tamási Rendõrkapitányság
17.5.1. Belecske
17.5.2. Diósberény
17.5.3. Értény
17.5.4. Felsõnyék
17.5.5. Fürged
17.5.6. Gyönk
17.5.7. Iregszemcse
17.5.8. Keszõhidegkút
17.5.9. Kisszékely
17.5.10. Koppányszántó
17.5.11. Magyarkeszi
17.5.12. Miszla
17.5.13. Nagykónyi
17.5.14. Nagyszékely
17.5.15. Nagyszokoly
17.5.16. Ozora
17.5.17. Pári
17.5.18. Pincehely
17.5.19. Regöly
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17.5.20. Simontornya
17.5.21. Szakadát
17.5.22. Szakály
17.5.23. Szárazd
17.5.24. Tamási
17.5.25. Tolnanémedi
17.5.26. Udvari
17.5.27. Újireg
17.5.28. Varsád

18. VAS MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG
18.1. Celldömölki Rendõrkapitányság
18.1.1. Boba
18.1.2. Borgáta
18.1.3. Celldömölk
18.1.4. Csönge
18.1.5. Duka
18.1.6. Egyházashetye
18.1.7. Jánosháza
18.1.8. Karakó
18.1.9. Keléd
18.1.10. Kemeneskápolna
18.1.11. Kemenesmagasi
18.1.12. Kemenesmihályfa
18.1.13. Kemenespálfa
18.1.14. Kemenessömjén
18.1.15. Kemenesszentmárton
18.1.16. Kenyeri
18.1.17. Kissomlyó
18.1.18. Köcsk
18.1.19. Mersevát
18.1.20. Mesteri
18.1.21. Nagysimonyi
18.1.22. Nemeskeresztúr
18.1.23. Nemeskocs
18.1.24. Ostffyasszonyfa
18.1.25. Pápoc
18.1.26. Szergény
18.1.27. Tokorcs
18.1.28. Vönöck
18.2. Körmendi Rendõrkapitányság
18.2.1. Alsószölnök
18.2.2. Apátistvánfalva
18.2.3. Bajánsenye
18.2.4. Csákánydoroszló
18.2.5. Csörötnek
18.2.6. Daraboshegy
18.2.7. Döbörhegy
18.2.8. Döröske
18.2.9. Egyházashollós
18.2.10. Egyházasrádóc
18.2.11. Felsõjánosfa
18.2.12. Felsõmarác
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18.2.13. Felsõszölnök
18.2.14. Gasztony
18.2.15. Halastó
18.2.16. Halogy
18.2.17. Harasztifalu
18.2.18. Hegyháthodász
18.2.19. Hegyhátsál
18.2.20. Hegyhátszentjakab
18.2.21. Hegyhátszentmárton
18.2.22. Ispánk
18.2.23. Ivánc
18.2.24. Katafa
18.2.25. Kemestaródfa
18.2.26. Kercaszomor
18.2.27. Kerkáskápolna
18.2.28. Kétvölgy
18.2.29. Kisrákos
18.2.30. Kondorfa
18.2.31. Körmend
18.2.32. Magyarlak
18.2.33. Magyarnádalja
18.2.34. Magyarszecsõd
18.2.35. Magyarszombatfa
18.2.36. Molnaszecsõd
18.2.37. Nagykölked
18.2.38. Nagymizdó
18.2.39. Nagyrákos
18.2.40. Nádasd
18.2.41. Nemesmedves
18.2.42. Nemesrempehollós
18.2.43. Orfalu
18.2.44. Õrimagyarósd
18.2.45. Õriszentpéter
18.2.46. Pankasz
18.2.47. Pinkamindszent
18.2.48. Rábagyarmat
18.2.49. Rádóckölked
18.2.50. Rátót
18.2.51. Rönök
18.2.52. Szaknyér
18.2.53. Szakonyfalu
18.2.54. Szalafõ
18.2.55. Szarvaskend
18.2.56. Szatta
18.2.57. Szentgotthárd
18.2.58. Szõce
18.2.59. Vasalja
18.2.60. Vasszentmihály
18.2.61. Velemér
18.2.62. Viszák
18.3. Kõszegi Rendõrkapitányság
18.3.1. Bozsok
18.3.2. Bük
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18.3.3. Cák
18.3.4. Csepreg
18.3.5. Gyöngyösfalu
18.3.6. Horvátzsidány
18.3.7. Kiszsidány
18.3.8. Kõszeg
18.3.9. Kõszegdoroszló
18.3.10. Kõszegpaty
18.3.11. Kõszegszerdahely
18.3.12. Lukácsháza
18.3.13. Nemescsó
18.3.14. Ólmod
18.3.15. Peresznye
18.3.16. Pusztacsó
18.3.17. Tormásliget
18.3.18. Tömörd
18.3.19. Velem
18.4. Sárvári Rendõrkapitányság
18.4.1. Bejcgyertyános
18.4.2. Bögöt
18.4.3. Bögöte
18.4.4. Bõ
18.4.5. Chernelházadamonya
18.4.6. Csánig
18.4.7. Csénye
18.4.8. Gérce
18.4.9. Gór
18.4.10. Hegyfalu
18.4.11. Hosszúpereszteg
18.4.12. Ikervár
18.4.13. Iklanberény
18.4.14. Jákfa
18.4.15. Káld
18.4.16. Kenéz
18.4.17. Lócs
18.4.18. Meggyeskovácsi
18.4.19. Megyehíd
18.4.20. Mesterháza
18.4.21. Nagygeresd
18.4.22. Nemesládony
18.4.23. Nick
18.4.24. Nyõgér
18.4.25. Ölbõ
18.4.26. Pecöl
18.4.27. Porpác
18.4.28. Pósfa
18.4.29. Rábapaty
18.4.30. Répcelak
18.4.31. Répceszentgyörgy
18.4.32. Sajtoskál
18.4.33. Sárvár
18.4.34. Simaság
18.4.35. Sitke
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18.4.36. Sótony
18.4.37. Szeleste
18.4.38. Tompaládony
18.4.39. Uraiújfalu
18.4.40. Vasegerszeg
18.4.41. Vashosszúfalu
18.4.42. Vámoscsalád
18.4.43. Vásárosmiske
18.4.44. Zsédeny
18.5. Szombathelyi Rendõrkapitányság
18.5.1. Acsád
18.5.2. Balogunyom
18.5.3. Bozzai
18.5.4. Bucsu
18.5.5. Csempeszkopács
18.5.6. Dozmat
18.5.7. Felsõcsatár
18.5.8. Gencsapáti
18.5.9. Gyanógeregye
18.5.10. Horvátlövõ
18.5.11. Ják
18.5.12. Kisunyom
18.5.13. Meszlen
18.5.14. Narda
18.5.15. Nárai
18.5.16. Nemesbõd
18.5.17. Nemeskolta
18.5.18. Perenye
18.5.19. Pornóapáti
18.5.20. Rábatöttös
18.5.21. Rum
18.5.22. Salköveskút
18.5.23. Sé
18.5.24. Sorkifalud
18.5.25. Sorkikápolna
18.5.26. Sorokpolány
18.5.27. Söpte
18.5.28. Szentpéterfa
18.5.29. Szombathely
18.5.30. Tanakajd
18.5.31. Táplánszentkereszt
18.5.32. Torony
18.5.33. Vasasszonyfa
18.5.34. Vaskeresztes
18.5.35. Vassurány
18.5.36. Vasszécseny
18.5.37. Vasszilvágy
18.5.38. Vát
18.5.39. Vép
18.5.40. Zsennye
18.6. Vasvári Rendõrkapitányság
18.6.1. Alsóújlak
18.6.2. Andrásfa
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18.6.3. Bérbaltavár
18.6.4. Csehi
18.6.5. Csehimindszent
18.6.6. Csipkerek
18.6.7. Egervölgy
18.6.8. Gersekarát
18.6.9. Gyõrvár
18.6.10. Hegyhátszentpéter
18.6.11. Kám
18.6.12. Mikosszéplak
18.6.13. Nagytilaj
18.6.14. Olaszfa
18.6.15. Oszkó
18.6.16. Pácsony
18.6.17. Petõmihályfa
18.6.18. Püspökmolnári
18.6.19. Rábahidvég
18.6.20. Sárfimizdó
18.6.21. Szemenye
18.6.22. Telekes
18.6.23. Vasvár

19. VESZPRÉM MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG
19.1. Ajkai Rendõrkapitányság
19.1.1. Adorjánháza
19.1.2. Ajka
19.1.3. Apácatorna
19.1.4. Bakonypölöske
19.1.5. Borszörcsök
19.1.6. Csehbánya
19.1.7. Csögle
19.1.8. Dabrony
19.1.9. Devecser
19.1.10. Doba
19.1.11. Egeralja
19.1.12. Halimba
19.1.13. Iszkáz
19.1.14. Kamond
19.1.15. Karakószörcsök
19.1.16. Kerta
19.1.17. Kisberzseny
19.1.18. Kiscsõsz
19.1.19. Kislõd
19.1.20. Kispirit
19.1.21. Kisszõlõs
19.1.22. Kolontár
19.1.23. Magyarpolány
19.1.24. Nagyalásony
19.1.25. Nagypirit
19.1.26. Noszlop
19.1.27. Oroszi
19.1.28. Öcs
19.1.29. Pusztamiske
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19.1.30. Somlójenõ
19.1.31. Somlószõlõs
19.1.32. Somlóvásárhely
19.1.33. Somlóvecse
19.1.34. Szõc
19.1.35. Tüskevár
19.1.36. Úrkút
19.1.37. Városlõd
19.1.38. Vid
19.2. Balatonalmádi Rendõrkapitányság
19.2.1. Alsóörs
19.2.2. Balatonfõkajár
19.2.3. Balatonfûzfõ
19.2.4. Balatonkenese
19.2.5. Balatonvilágos
19.2.6. Csajág
19.2.7. Felsõörs
19.2.8. Királyszentistván
19.2.9. Küngös
19.2.10. Litér
19.2.11. Lovas
19.2.12. Papkeszi
19.2.13. Vilonya
19.3. Balatonfüredi Rendõrkapitányság
19.3.1. Aszófõ
19.3.2. Balatonakali
19.3.3. Balatoncsicsó
19.3.4. Balatonfüred
19.3.5. Balatonszepezd
19.3.6. Balatonszõlõs
19.3.7. Balatonudvari
19.3.8. Csopak
19.3.9. Dörgicse
19.3.10. Monoszló
19.3.11. Óbudavár
19.3.12. Örvényes
19.3.13. Paloznak
19.3.14. Pécsely
19.3.15. Szentantalfa
19.3.16. Szentjakabfa
19.3.17. Tagyon
19.3.18. Tihany
19.3.19. Vászoly
19.3.20. Zánka
19.4. Pápai Rendõrkapitányság
19.4.1. Adásztevel
19.4.2. Bakonyjákó
19.4.3. Bakonykoppány
19.4.4. Bakonyság
19.4.5. Bakonyszentiván
19.4.6. Bakonyszücs
19.4.7. Bakonytamási
19.4.8. Béb
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19.4.9. Békás
19.4.10. Csót
19.4.11. Dáka
19.4.12. Döbrönte
19.4.13. Egyházaskeszõ
19.4.14. Farkasgyepû
19.4.15. Ganna
19.4.16. Gecse
19.4.17. Gic
19.4.18. Homokbödöge
19.4.19. Kemeneshõgyész
19.4.20. Kemenesszentpéter
19.4.21. Kup
19.4.22. Külsõvat
19.4.23. Lovászpatona
19.4.24. Magyargencs
19.4.25. Malomsok
19.4.26. Marcalgergelyi
19.4.27. Marcaltõ
19.4.28. Mezõlak
19.4.29. Mihályháza
19.4.30. Nagyacsád
19.4.31. Nagydém
19.4.32. Nagygyimót
19.4.33. Nagytevel
19.4.34. Nemesgörzsöny
19.4.35. Nemesszalók
19.4.36. Németbánya
19.4.37. Nóráp
19.4.38. Nyárád
19.4.39. Pápa
19.4.40. Pápadereske
19.4.41. Pápakovácsi
19.4.42. Pápasalamon
19.4.43. Pápateszér
19.4.44. Takácsi
19.4.45. Ugod
19.4.46. Vanyola
19.4.47. Vaszar
19.4.48. Várkeszõ
19.4.49. Vinár
19.5. Tapolcai Rendõrkapitányság
19.5.1. Ábrahámhegy
19.5.2. Badacsonytomaj
19.5.3. Badacsonytördemic
19.5.4. Balatonederics
19.5.5. Balatonhenye
19.5.6. Balatonrendes
19.5.7. Bazsi
19.5.8. Bodorfa
19.5.9. Csabrendek
19.5.10. Dabronc
19.5.11. Gógánfa
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19.5.12. Gyepükaján
19.5.13. Gyulakeszi
19.5.14. Hegyesd
19.5.15. Hegymagas
19.5.16. Hetyefõ
19.5.17. Hosztót
19.5.18. Kapolcs
19.5.19. Káptalanfa
19.5.20. Káptalantóti
19.5.21. Kékkút
19.5.22. Kisapáti
19.5.23. Köveskál
19.5.24. Kõvágóörs
19.5.25. Lesencefalu
19.5.26. Lesenceistvánd
19.5.27. Lesencetomaj
19.5.28. Megyer
19.5.29. Mindszentkálla
19.5.30. Monostorapáti
19.5.31. Nemesgulács
19.5.32. Nemeshany
19.5.33. Nemesvita
19.5.34. Nyírád
19.5.35. Raposka
19.5.36. Révfülöp
19.5.37. Rigács
19.5.38. Salföld
19.5.39. Sáska
19.5.40. Sümeg
19.5.41. Sümegprága
19.5.42. Szentbékkálla
19.5.43. Szentimrefalva
19.5.44. Szigliget
19.5.45. Taliándörögd
19.5.46. Tapolca
19.5.47. Ukk
19.5.48. Uzsa
19.5.49. Veszprémgalsa
19.5.50. Vigántpetend
19.5.51. Zalaerdõd
19.5.52. Zalagyömörõ
19.5.53. Zalahaláp
19.5.54. Zalameggyes
19.5.55. Zalaszegvár
19.6. Várpalotai Rendõrkapitányság
19.6.1. Berhida
19.6.2. Öskü
19.6.3. Õsi
19.6.4. Pétfürdõ
19.6.5. Tés
19.6.6. Várpalota
19.7. Veszprémi Rendõrkapitányság
19.7.1. Bakonybél
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19.7.2. Bakonynána
19.7.3. Bakonyoszlop
19.7.4. Bakonyszentkirály
19.7.5. Barnag
19.7.6. Bánd
19.7.7. Borzavár
19.7.8. Csesznek
19.7.9. Csetény
19.7.10. Dudar
19.7.11. Eplény
19.7.12. Hajmáskér
19.7.13. Hárskút
19.7.14. Herend
19.7.15. Hidegkút
19.7.16. Jásd
19.7.17. Lókút
19.7.18. Márkó
19.7.19. Mencshely
19.7.20. Nagyesztergár
19.7.21. Nagyvázsony
19.7.22. Nemesvámos
19.7.23. Olaszfalu
19.7.24. Pénzesgyõr
19.7.25. Porva
19.7.26. Pula
19.7.27. Sóly
19.7.28. Szápár
19.7.29. Szentgál
19.7.30. Szentkirályszabadja
19.7.31. Tótvázsony
19.7.32. Veszprém
19.7.33. Veszprémfajsz
19.7.34. Vöröstó
19.7.35. Zirc

20. ZALA MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG
20.1. Keszthelyi Rendõrkapitányság
20.1.1. Almásháza
20.1.2. Alsópáhok
20.1.3. Balatongyörök
20.1.4. Batyk
20.1.5. Bókaháza
20.1.6. Cserszegtomaj
20.1.7. Dióskál
20.1.8. Döbröce
20.1.9. Dötk
20.1.10. Egeraracsa
20.1.11. Esztergályhorváti
20.1.12. Felsõpáhok
20.1.13. Gétye
20.1.14. Gyenesdiás
20.1.15. Hévíz
20.1.16. Kallósd
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20.1.17. Karmacs
20.1.18. Kehidakustány
20.1.19. Keszthely
20.1.20. Kisgörbõ
20.1.21. Kisvásárhely
20.1.22. Ligetfalva
20.1.23. Mihályfa
20.1.24. Nagygörbõ
20.1.25. Nemesbük
20.1.26. Óhíd
20.1.27. Pakod
20.1.28. Rezi
20.1.29. Sármellék
20.1.30. Sénye
20.1.31. Sümegcsehi
20.1.32. Szalapa
20.1.33. Szentgyörgyvár
20.1.34. Tilaj
20.1.35. Türje
20.1.36. Vállus
20.1.37. Várvölgy
20.1.38. Vindornyafok
20.1.39. Vindornyalak
20.1.40. Vindornyaszõlõs
20.1.41. Vonyarcvashegy
20.1.42. Zalaapáti
20.1.43. Zalabér
20.1.44. Zalacsány
20.1.45. Zalaköveskút
20.1.46. Zalaszántó
20.1.47. Zalaszentgrót
20.1.48. Zalaszentlászló
20.1.49. Zalaszentmárton
20.1.50. Zalavár
20.1.51. Zalavég
20.1.52. Sármellék repülõtér légi határátkelõhely
20.2. Lenti Rendõrkapitányság
20.2.1. Alsószenterzsébet
20.2.2. Baglad
20.2.3. Barlahida
20.2.4. Belsõsárd
20.2.5. Bödeháza
20.2.6. Csertalakos
20.2.7. Csesztreg
20.2.8. Csömödér
20.2.9. Dobri
20.2.10. Felsõszenterzsébet
20.2.11. Gáborjánháza
20.2.12. Gosztola
20.2.13. Gutorfölde
20.2.14. Hernyék
20.2.15. Iklódbördõce
20.2.16. Kálócfa

13686 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 62. szám



20.2.17. Kányavár
20.2.18. Kerkabarabás
20.2.19. Kerkafalva
20.2.20. Kerkakutas
20.2.21. Kerkateskánd
20.2.22. Kissziget
20.2.23. Kozmadombja
20.2.24. Külsõsárd
20.2.25. Lendvadedes
20.2.26. Lendvajakabfa
20.2.27. Lenti
20.2.28. Lovászi
20.2.29. Magyarföld
20.2.30. Márokföld
20.2.31. Mikekarácsonyfa
20.2.32. Nemesnép
20.2.33. Nova
20.2.34. Ortaháza
20.2.35. Páka
20.2.36. Pórszombat
20.2.37. Pördefölde
20.2.38. Pusztaapáti
20.2.39. Ramocsa
20.2.40. Resznek
20.2.41. Rédics
20.2.42. Szentgyörgyvölgy
20.2.43. Szentpéterfölde
20.2.44. Szécsisziget
20.2.45. Szijártóháza
20.2.46. Szilvágy
20.2.47. Tormafölde
20.2.48. Tornyiszentmiklós
20.2.49. Zalabaksa
20.2.50. Zalaszombatfa
20.2.51. Zebecke
20.3. Nagykanizsai Rendõrkapitányság
20.3.1. Alsórajk
20.3.2. Balatonmagyaród
20.3.3. Bánokszentgyörgy
20.3.4. Bázakerettye
20.3.5. Becsehely
20.3.6. Belezna
20.3.7. Bocska
20.3.8. Borsfa
20.3.9. Börzönce
20.3.10. Bucsuta
20.3.11. Csapi
20.3.12. Csörnyefölde
20.3.13. Eszteregnye
20.3.14. Felsõrajk
20.3.15. Fityeház
20.3.16. Füzvölgy
20.3.17. Galambok
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20.3.18. Garabonc
20.3.19. Gelse
20.3.20. Gelsesziget
20.3.21. Hahót
20.3.22. Homokkomárom
20.3.23. Hosszúvölgy
20.3.24. Kacorlak
20.3.25. Kerecseny
20.3.26. Kerkaszentkirály
20.3.27. Kilimán
20.3.28. Kiscsehi
20.3.29. Kisrécse
20.3.30. Kistolmács
20.3.31. Lasztonya
20.3.32. Letenye
20.3.33. Lispeszentadorján
20.3.34. Liszó
20.3.35. Magyarszentmiklós
20.3.36. Magyarszerdahely
20.3.37. Maróc
20.3.38. Miháld
20.3.39. Molnári
20.3.40. Murakeresztúr
20.3.41. Murarátka
20.3.42. Muraszemenye
20.3.43. Nagybakónak
20.3.44. Nagykanizsa
20.3.45. Nagyrada
20.3.46. Nagyrécse
20.3.47. Nemespátró
20.3.48. Oltárc
20.3.49. Orosztony
20.3.50. Pat
20.3.51. Petrivente
20.3.52. Pölöskefõ
20.3.53. Pötréte
20.3.54. Pusztamagyaród
20.3.55. Rigyác
20.3.56. Sand
20.3.57. Semjénháza
20.3.58. Sormás
20.3.59. Surd
20.3.60. Szentliszló
20.3.61. Szentmargitfalva
20.3.62. Szepetnek
20.3.63. Tótszentmárton
20.3.64. Tótszerdahely
20.3.65. Újudvar
20.3.66. Valkonya
20.3.67. Várfölde
20.3.68. Zajk
20.3.69. Zalakaros
20.3.70. Zalakomár
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20.3.71. Zalamerenye
20.3.72. Zalasárszeg
20.3.73. Zalaszabar
20.3.74. Zalaszentbalázs
20.3.75. Zalaszentjakab
20.3.76. Zalaújlak
20.3.77. Letenye közúti határátkelõhely
20.3.78. Murakeresztúr vasúti határátkelõhely
20.3.79. Budapest-Murakeresztúr-Kotoriba (Kotor) vasútvonal
20.4. Zalaegerszegi Rendõrkapitányság
20.4.1. Alibánfa
20.4.2. Alsónemesapáti
20.4.3. Babosdöbréte
20.4.4. Bagod
20.4.5. Bak
20.4.6. Baktüttös
20.4.7. Becsvölgye
20.4.8. Bezeréd
20.4.9. Bocfölde
20.4.10. Boncodfölde
20.4.11. Böde
20.4.12. Bucsuszentlászló
20.4.13. Csatár
20.4.14. Csonkahegyhát
20.4.15. Csöde
20.4.16. Dobronhegy
20.4.17. Egervár
20.4.18. Gellénháza
20.4.19. Gombosszeg
20.4.20. Gõsfa
20.4.21. Gyûrûs
20.4.22. Hagyárosbörönd
20.4.23. Hottó
20.4.24. Iborfia
20.4.25. Kávás
20.4.26. Kemendollár
20.4.27. Keménfa
20.4.28. Kisbucsa
20.4.29. Kiskutas
20.4.30. Kispáli
20.4.31. Kustánszeg
20.4.32. Lakhegy
20.4.33. Lickóvadamos
20.4.34. Milejszeg
20.4.35. Misefa
20.4.36. Nagykapornak
20.4.37. Nagykutas
20.4.38. Nagylengyel
20.4.39. Nagypáli
20.4.40. Nemesapáti
20.4.41. Nemeshetés
20.4.42. Nemesrádó
20.4.43. Nemessándorháza

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 62. szám 13689



20.4.44. Nemesszentandrás
20.4.45. Németfalu
20.4.46. Orbányosfa
20.4.47. Ormándlak
20.4.48. Ozmánbük
20.4.49. Pacsa
20.4.50. Padár
20.4.51. Pálfiszeg
20.4.52. Pethõhenye
20.4.53. Petrikeresztúr
20.4.54. Pókaszepetk
20.4.55. Pölöske
20.4.56. Pusztaederics
20.4.57. Pusztaszentlászló
20.4.58. Salomvár
20.4.59. Sárhida
20.4.60. Söjtör
20.4.61. Szentkozmadombja
20.4.62. Szentpéterúr
20.4.63. Teskánd
20.4.64. Tófej
20.4.65. Vasboldogasszony
20.4.66. Vaspör
20.4.67. Vöckönd
20.4.68. Zalaboldogfa
20.4.69. Zalacséb
20.4.70. Zalaegerszeg
20.4.71. Zalaháshágy
20.4.72. Zalaigrice
20.4.73. Zalaistvánd
20.4.74. Zalalövõ
20.4.75. Zalaszentgyörgy
20.4.76. Zalaszentiván
20.4.77. Zalaszentlõrinc
20.4.78. Zalaszentmihály
20.4.79. Zalatárnok

21. MÁS RENDÕRI SZERV
21.1. Repülõtéri Rendõr Igazgatóság
21.1.1. Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülõtér
21.1.2. Ferihegy–1 terminál légi határátkelõhely
21.1.3. Ferihegy–2/A terminál légi határátkelõhely
21.1.4. Ferihegy–2/B terminál légi határátkelõhely”

2. melléklet a 16/2010. (IV. 27.) IRM rendelethez

1. Az R. Melléklete a következõ 8.4.22/A. ponttal egészül ki:
„8.4.22/A.
Mosonudvar”

2. Az R. Melléklete a következõ 20.1.33/A. ponttal egészül ki:
„20.1.33/A.
Tekenye”
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A pénzügyminiszter 13/2010. (IV. 27.) PM rendelete
a költségvetési viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól  szóló
48/2002. (XII. 28.) PM rendelet módosításáról

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésérõl  szóló 2002. évi LXII. törvény 104.  § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § a) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1.  § (1) A költségvetési viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól  szóló 48/2002. (XII. 28.) PM
rendelet (a továb biak ban: R.) 1.  § (2) bekezdés a) és b) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[A viszontgarancia feltételei:]
„a) A Részvénytársaság
aa) a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról  szóló 2004. évi XXXIV. tör vény ben meghatározott kis-
és középvállalkozások, és
ab) a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról  szóló 1992. évi XLIV. törvény alapján létrejövõ szervezetek
(a továb biak ban együtt: vállalkozás) pénzügyi intézményekkel, az Országos Mikrohitel Alapból történõ pénzkölcsön
nyújtása esetén a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal, mikrohitelezési tevékenység esetén a megyei és
fõvárosi vállalkozásfejlesztési alapítványokkal (a továb biak ban: szervezetek) megkötött hitel-,  illetve kölcsön-
szerzõdésbõl, bankgarancia-szerzõdésbõl, valamint termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi
lízingszerzõdésbõl (a továb biak ban: lízingszerzõdés), továbbá faktoring szerzõdésbõl eredõ kötelezettségeiért vállal
készfizetõ kezességet.
b) Az Alapítvány
ba) természetes személyek,
bb) gazdasági társaságok,
bc) nonprofit gazdasági társaságok,
bd) szövetkezetek, és
be) vállalkozások
(a továb biak ban együtt: vállalkozás) az a) pont szerinti szervezetekkel megkötött hitel-,  illetve kölcsönszerzõdésbõl,
bankgarancia-szerzõdésbõl, valamint lízingszerzõdésbõl, továbbá faktoring szerzõdésbõl eredõ kötelezettségeiért
vállal készfizetõ kezességet.”

2.  § (1) Az R. 2.  § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A készfizetõ kezességvállalási szerzõdések esetén az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben alkalmazni kell:]
„b) az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történõ bejelentési rendjérõl  szóló
4/2009. (I. 10.) Korm. rendeletben foglaltakat,”

(2) Az R. 2.  § (1) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:
[A készfizetõ kezességvállalási szerzõdések esetén az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben alkalmazni kell:]
„g) a Bizottság 736/2008/EK rendeletét (2008. július 22.) a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a halászati termékek
elõállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami
támogatásokra történõ alkalmazásáról (HL L 201., 2008. 07. 30., 16–28. o.),”

3.  § Az R. 3.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az e rendeletnek megfelelõ viszontgarancia forrása a Kvt. Pénzügyminisztérium fejezetében az „állam által vállalt
kezesség és viszontgarancia érvényesítése” címen elõirányzott összeg.”

4.  § Az R. 7.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Kezes a beváltott készfizetõ kezességvállalásokról, valamint a követelések behajtásáról a 3. számú mellékletben
meghatározott módon negyedévenként, a negyedévet követõ hó 20. napjáig összesítést készít a kincstár részére,
a Részvénytársaság által a kezességvállalás biztosítékaként kötött biztosításokból eredõ behajtási bevételeknek
minõsülõ, biztosító intézettõl származó térítések elkülönített feltüntetésével.”
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5.  § Az R. 8/A.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a 8/A.  § a következõ (4a) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) Nem beruházási célú alapügylet esetében a kezességgel fedezett alapügylet összege nem haladhatja meg
a kedvezményezett a számvitelrõl  szóló 2000. évi C. törvény (a továb biak ban: Sztv.) 79.  §-a szerint számított 2008. évi
személyi jellegû ráfordításainak összegét. Amennyiben a vállalkozást 2008. január 1-én vagy azt köve tõen alapították,
az alapügylet összege nem haladhatja meg a kedvezményezett a 2008-ban kezdõdõ pénzügyi év Sztv. 79.  §-a szerint
számított személyi jellegû ráfordításai és a 2009-ben kezdõdõ pénzügyi évére vonatkozóan becsült éves, az Sztv.
79.  §-a szerint számított személyi jellegû ráfordításai átlagát.
(4a) Beruházási célú alapügylet esetében a kezességgel fedezett alapügylet összege nem haladhatja meg
a (4) bekezdésben meghatározott összeg és az Európai Unió 27 tagállamának az Európai Közösségek Statisztikai
Hivatala által az alapügylet megkötése elõtt legutoljára közzétett átlagos havi bérköltségei alapján számított éves
összeg közül a nagyobbat.”

6.  § Az R. 1.  § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl  szóló 2008. évi CII. törvény
(a továb biak ban: Kvt.) elõ írásaiban szereplõ mértékig” szövegrész helyébe az „a Magyar Köztársaság 2010. évi
költségvetésérõl  szóló 2009. évi CXXX. törvénynek (a továb biak ban: Kvt.) az Alapítványra és Részvénytársaságra
vonatkozó rendelkezéseiben,” szöveg lép.

7.  § E rendelet a kihirdetést követõ ötödik napon hatályba lép és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

8.  § E rendelet az Ideiglenes közösségi keretszabály a finanszírozási lehetõségek elérésének támogatására irányuló állami
támogatási intézkedésekhez a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság során címû (HL C 303., 2009.12.15., 6–6.o)
bizottsági közleménynek  való megfelelést szolgálja.

Dr. Oszkó Péter s. k.,
pénzügyminiszter

A pénzügyminiszter 14/2010. (IV. 27.) PM rendelete
a számla, egyszerûsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását
biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról  szóló 
24/1995. (XI. 22.) PM rendelet módosításáról

Az általános forgalmi adóról  szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260.  § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § b) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A számla, egyszerûsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító
pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról  szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet (a továb biak ban: PMr.) a következõ
10/A.  §-sal egészül ki:
„10/A.  § Az egyéb feltételeken kívül csak olyan pénztárgép, taxaméter típusjóváhagyása és forgalmazása
engedélyezhetõ, ideértve a lejáró típus-jóváhagyási és forgalmazási engedély meghosszabbítását is, amely képes
adóigazgatási azonosításra alkalmas nyugta adására olyan ügylet esetében is, ahol az ellenértéket euróban határozták
meg.”

2. § A PMr. a következõ 12.  §-sal egészül ki:
„12.  § A 10/A.  § tervezetének a mûszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira
vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról  szóló 1998. június 22-i 98/34/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti elõ ze tes bejelentése megtörtént.”
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3. § Ez a rendelet 2010. július 1-jén lép hatályba.

4. § A rendelet tervezetének a mûszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira
vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról  szóló 1998. június 22-i 98/34/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti elõ ze tes bejelentése megtörtént.

5. § Az e rendeletben meghatározott technikai jellegû elõ írásoknak nem kell megfelelnie az olyan pénztárgépnek,
taxaméternek, amelyet az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elõ vagy hoztak
forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségrõl  szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak
elõ, az ott irányadó elõ írásoknak meg fele lõen, feltéve, hogy az irányadó elõ írások az adóügyi ellenõrzés
hatékonyságának biztosítása tekintetében az e rendeletben meghatározottal egyenértékû védelmet nyújtanak.

6. § Ez a rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Oszkó Péter s. k.,
pénzügyminiszter
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A külügyminiszter 19/2010. (IV. 27.) KüM határozata
a Magyar Köztársaság és az Olasz Köztársaság Kormánya között a kötelezõ kõolaj- 
és kõolajtermék-készletek tárolása terén  való együttmûködésrõl Rómában, 2009. október 22-én
aláírt Megállapodás kihirdetésérõl  szóló 2009. évi CXXXII. törvény 2. és 3.  §-ának hatálybalépésérõl

A 2009. évi CXXXII. törvénnyel a Magyar Közlöny 2009. évi 181. számában kihirdetett, a Magyar Köztársaság és az Olasz Köztársaság
Kormánya között a kötelezõ kõolaj- és kõolajtermék-készletek tárolása terén  való együttmûködésrõl Rómában, 2009. október 22-én 
aláírt Megállapodás 14. cikke az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésrõl:

A Megállapodás az utolsó írásbeli értesítés megérkezését követõ második hónap elsõ napján lép hatályba. Az utolsó
írásbeli értesítés az, amelyben a Szerzõdõ Felek diplomáciai csatornákon keresztül tájékoztatják egymást arról, hogy
végrehajtották a hatálybalépéshez szükséges belsõ eljárásokat.
Az elsõ értesítés idõpontja: 2009. december 16.
A késõbbi értesítés idõpontja: 2010. január 28.
A szerzõdés hatálybalépésének idõpontja: 2010. március 1.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 2009. évi CXXXII. törvény 4.  § (3) bekezdésével megállapítom, hogy a Magyar
Közlöny 2009. évi 181. számában kihirdetett, a Magyar Köztársaság és az Olasz Köztársaság Kormánya között
a kötelezõ kõolaj- és kõolajtermék-készletek tárolása terén  való együttmûködésrõl Rómában, 2009. október 22-én
aláírt Megállapodás kihirdetésérõl  szóló 2009. évi CXXXII. törvény 2. és 3.  §-ai 2010. március 1-jén, azaz kettõezer-tíz
március elsején léptek hatályba.

Dr. Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

A külügyminiszter 20/2010. (IV. 27.) KüM határozata
a Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság között a bûnüldözõ szerveknek a határokat átlépõ
bûnözés megelõzésében és a szervezett bûnözés elleni harcban folytatott együttmûködésérõl  szóló 
Megállapodás kihirdetésérõl  szóló 2009. évi XXXIV. törvény 2. és 3.  §-ainak hatályba lépésérõl

A 2009. évi XXXIV. törvénnyel a Magyar Közlöny 2009. május 14-i, 67. számában kihirdetett, a Magyar Köztársaság és a Szerb
Köztársaság között a bûnüldözõ szerveknek a határokat átlépõ bûnözés megelõzésében és a szervezett bûnözés elleni harcban
folytatott együttmûködésérõl  szóló megállapodás 30. cikke az alábbiak szerint rendelkezik a hatályba lépésrõl:

„A Szerzõdõ Felek diplomáciai úton értesítik egymást arról, hogy a Megállapodás hatályba lépéséhez szükséges belsõ
jogszabályi követelményeknek eleget tettek. A Megállapodás a késõbbi jegyzék kézhezvételétõl számított 30.
(harmincadik) napon lép hatályba.”
Az elsõ jegyzék dátuma: 2009. május 27.
A késõbbi jegyzék kézhezvételének idõpontja: 2010. április 6.
A Megállapodás hatálybalépésének idõpontja: 2010. május 6.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 2009. évi XXXIV. törvény 4.  § (3) bekezdésével megállapítom, hogy a Magyar
Köztársaság és a Szerb Köztársaság között a bûnüldözõ szerveknek a határokat átlépõ bûnözés megelõzésében és
a szervezett bûnözés elleni harcban folytatott együttmûködésérõl  szóló Megállapodás kihirdetésérõl  szóló 2009. évi
XXXIV. törvény 2. és 3.  §-ai 2010. május 6-án, azaz kettõezer-tíz, május hatodikán hatályba lépnek.

Dr. Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter
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Az Országos Választási Bizottság 348/2010. (IV. 27.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2010. április 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. április 3-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 tör vényt alkosson arról, hogy aki nagy nyilvánosság elõtt a kommunizmus
áldozatának méltóságát azáltal sérti, hogy a kommunista diktatúrák által elkövetett bûncselekmények tényét tagadja,
kétségbe vonja, vagy jelentéktelen színben tünteti fel, bûntettet követ el és három évig terjedõ szabadságvesztéssel
büntetendõ?”
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.
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.
Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint nem egyértelmû a népszavazásra feltenni kívánt kérdés továbbá
azért sem, mert nem világos, hogy a beadványozó mit ért a „diktatúrák által elkövetett bûncselekmények” kifejezés
alatt, tekintettel arra, hogy egy diktatúra nem lehet egy bûncselekmény alanya, annak elkövetõje.
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 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
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Az Országos Választási Bizottság 349/2010. (IV. 27.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2010. április 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 mintapéldányát hitelesíti.
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. április 3-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 tör vényt alkosson arról, hogy aki nagy nyilvánosság elõtt a Katyñi vérengzés
áldozatának méltóságát azáltal sérti, hogy a Katyñi vérengzés tényét tagadja, kétségbe vonja, vagy jelentéktelen színben
tünteti fel, bûntettet követ el és három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ?”
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az aláírásgyûjtõ ív a tör vény ben meghatározott formai, valamint
a népszavazásra feltenni kívánt kérdésre vonatkozó tartalmi követelményeknek eleget tesz, ezért hitelesítésének
akadálya nincs.

II. A határozat az Nsztv. 2.  §-án, a Ve. 117.  § (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 350/2010. (IV. 27.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2010. április 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 mintapéldányát hitelesíti.
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. április 3-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:
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„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyûlés tör vényt alkosson arról, hogy aki nagy nyilvánosság elõtt a Vörös Khmerek által
elkövetett népirtás áldozatának méltóságát azáltal sérti, hogy a Vörös Khmerek által elkövetett népirtás tényét tagadja,
kétségbe vonja, vagy jelentéktelen színben tünteti fel, bûntettet követ el és három évig terjedõ szabadságvesztéssel
büntetendõ?”
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az aláírásgyûjtõ ív a tör vény ben meghatározott formai, valamint
a népszavazásra feltenni kívánt kérdésre vonatkozó tartalmi követelményeknek eleget tesz, ezért hitelesítésének
akadálya nincs.

II. A határozat az Nsztv. 2.  §-án, a Ve. 117.  § (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 351/2010. (IV. 27.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2010. április 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 mintapéldányát hitelesíti.
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. április 3-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 tör vényt alkosson arról, hogy aki nagy nyilvánosság elõtt a Molotov-Ribbentrop
paktum  miatt áldozatul esett Finn, Észt, Lett, Litván, Lengyel, Fehérorosz, Ukrán, Román áldozatok méltóságát azáltal sérti,
hogy a Molotov-Ribbentrop paktum következtében kialakult harci események, annektálások, kitelepítések és népirtás
tényét tagadja, kétségbe vonja, vagy jelentéktelen színben tünteti fel, bûntettet követ el és három évig terjedõ
szabadságvesztéssel büntetendõ?”
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az aláírásgyûjtõ ív a tör vény ben meghatározott formai, valamint
a népszavazásra feltenni kívánt kérdésre vonatkozó tartalmi követelményeknek eleget tesz, ezért hitelesítésének
akadálya nincs.

II. A határozat az Nsztv. 2.  §-án, a Ve. 117.  § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról  szóló tájékoztatás a Ve. 130.  §-ának
(1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke
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Az Országos Választási Bizottság 352/2010. (IV. 27.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2010. április 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. április 3-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 tör vényt alkosson arról, hogy aki nagy nyilvánosság elõtt a kommunista
diktatúrákban meggyilkolt hívõ emberek méltóságát azzal sérti, hogy tagadja, kétségbe vonja, vagy jelentéktelen színben
tünteti fel azt a tényt, hogy a kommunista diktatúrákban hívõ embereket gyilkoltak meg, bûntettet követ el és három évig
terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ?”
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kezdeményezés nem felel meg az Nsztv. 13.  § (1) bekezdésében
foglaltaknak, amely szerint a népszavazásra feltett konkrét kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyértelmûen
lehessen válaszolni. A népszavazásra bocsátott kérdésnek egyrészt a választópolgár, másrészt a jogalkotó számára is
egyértelmûnek kell lennie. A választópolgári egyértelmûség követelménye szerint a népszavazásra feltett kérdésnek
egyértelmûen eldönthetõnek kell lennie, arra a választópolgárnak igennel vagy nemmel kell tudnia válaszolni. Ebbõl
következõen a túl bonyolult, érthetetlen, értelmezhetetlen, félreérthetõ vagy félrevezetõ kérdés nem tekinthetõ
egyértelmûnek.
Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint nem egyértelmû a kérdésben szereplõ „hívõ emberek” kifejezés,
tekintettel arra, hogy nem derül ki pontosan a kezdeményezésbõl, hogy kizárólag azon személyek tekintetében állna
fenn a kérdésben foglalt tilalom, akik hitük, vallási meggyõzõdésük  miatt estek áldozatul, vagy azon hívõ személyek
esetében is, akiknek meggyilkolása nem állt összefüggésben vallási meggyõzõdésükkel.
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, 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 353/2010. (IV. 27.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2010. április 22-én megtartott ülésén – a választási eljárásról  szóló 1997. évi
C. törvény (a továb biak ban: Ve.) 131/A.  § b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva az E. Cs. magánszemély által
benyújtott országos népi kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ

határozatot:
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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. április 14-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.  §-a szerinti 
hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ szerepelt:
„Kezdeményezzük, hogy az Országgyûlés tûzze napirendre és tárgyalja újra a szerencsejáték szervezésérõl  szóló 1991. évi
XXXIV. törvény módosításáról  szóló 2010. évi V. törvény 29/B.  § (1) bekezdését („Kártyajátékot játékkaszinóban és
kártyateremben lehet szervezni.”) oly módon, hogy a tör vény szövegébõl egyértelmûen derüljön ki, milyen típusú
kártyajátékot kíván szabályozni a tör vényalkotó.”
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kezdeményezés több szempontból sem felel meg az Nsztv.
17.  §-ában foglaltaknak, amely szerint a népi kezdeményezésnek pontosan és egyértelmûen kell tartalmaznia
a megtárgyalásra javasolt kérdést.
A kezdeményezésben megjelölt, a szerencsejáték szervezésérõl  szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról  szóló
2010. évi V. törvénynek (a továb biak ban: Szjtvmód.) nincs 29/B.  §-a, ezen szakasz a szerencsejáték szervezésérõl  szóló
1991. évi XXXIV. törvény (a továb biak ban: Szjtv.) 2010. május 1-tõl hatályos szövege részét képezi, így a téves
hivatkozás megtévesztõ lehet a kezdeményezést támogató választópolgár számára.
A kezdeményezés fentieken kívül azért is megtévesztõ, mert az Szjtvmód. 12.  § szövegébõl egyértelmûen kiderül,
hogy a jogalkotó mely kártyajátékokra kívánja kiterjeszteni a tör vény hatályát. Ezen szakasz szerint „Kártyajáték:
kizárólag a jelenlévõk részvételével szervezett, kártyával lebonyolított szerencsejáték”.
Mivel a kezdeményezés nem felel meg az Nsztv. 17.  §-ában foglalt követelményeknek, ugyanezen jogszabály
18.  §-ának b) pontjai értelmében az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldánya hitelesítésének
megtagadásáról döntött.

II. A határozat az Nsztv. 2.  §-án, a 17.  §-án, a 18.  § b) pontján, az Szjtv. és Szjtvmód. rendelkezésein, a Ve. 131.  §-án,
a jogorvoslatról  szóló tájékoztatás a Ve. 130.  § (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság 354/2010. (IV. 27.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2010. április 22-én megtartott ülésén – a választási eljárásról  szóló 1997. évi
C. törvény (a továb biak ban: Ve.) 131/A.  § b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva B. Z. magánszemély által benyújtott 
országos népi kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát hitelesíti.
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).
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Indokolás

I. A beadványozó 2010. április 15-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.  §-a szerinti 
hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ szerepelt:
„Kezdeményezzük a választási eljárásról  szóló tör vény módosítását, amelynek értelmében olyan szavazólapot, vagy
szavazási módszert kell alkalmazni, amely lehetõvé teszi azt, hogy a vakok és gyengénlátók külsõ segítség igénybevétele
nélkül, titkosan tudjanak szavazni.”
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az aláírásgyûjtõ ív a tör vény ben meghatározott formai, valamint
a megtárgyalásra javasolt kérdésre vonatkozó tartalmi követelményeknek eleget tesz, ezért hitelesítésének akadálya
nincs.

II. A határozat az Nsztv. 2.  §-án, a Ve. 117.  § (1) bekezdésén, 131.  §-án, 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 355/2010. (IV. 27.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2010. április 22-én megtartott ülésén – a választási eljárásról  szóló 1997. évi
C. törvény (a továb biak ban: Ve.) 131/A.  § b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva B. Z. magánszemély által benyújtott 
országos népi kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát hitelesíti.
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. április 15-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.  §-a szerinti 
hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ szerepelt:
„Kezdeményezzük olyan tartalmú tör vény megalkotását, amely szerint a televízió és rádiómûsorokat megszakító reklámok
nem lehetnek hangosabbak, mint azok a televízió és rádiómûsorok, amelyeket megszakítottak.”
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az aláírásgyûjtõ ív a tör vény ben meghatározott formai, valamint
a megtárgyalásra javasolt kérdésre vonatkozó tartalmi követelményeknek eleget tesz, ezért hitelesítésének akadálya
nincs.

II. A határozat az Nsztv. 2.  §-án, a Ve. 117.  § (1) bekezdésén, 131.  §-án, a jogorvoslatról  szóló tájékoztatás a Ve. 130.  §-ának
(1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke
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Az Országos Választási Bizottság 356/2010. (IV. 27.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2010. április 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 J. Cs. 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 2009. június 23-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.  § szerinti
hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ szerepelt:
„Kezdeményezzük a vonatkozó jogszabályok módosítását úgy, hogy az Alkotmánybíróságnak a hozzá érkezõ
beadványokról 30 napon belül, soron kívüli eljárásban 3 napon belül kötelezõ legyen határozatot hozni.”
Az Országos Választási Bizottság 332/2009. (VII. 22.) számú határozatával hitelesítette az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányát, amely ellen kifogást nyújtottak be. Az Alkotmánybíróság 36/2010. (III. 31.) számú határozatával
az Országos Választási Bizottság 332/2009. (VII. 22.) számú határozatát megsemmisítette és a Bizottságot új eljárásra
utasította.
Az Alkotmánybíróság határozatában kifejtette, hogy az Nsztv. és a Ve. rendelkezései értelmében az Országos
Választási Bizottsághoz hitelesítés céljából benyújtott aláírásgyûjtõ ív mintapéldányán konkrét kérdést kell
megfogalmazni. Tekintettel arra, hogy az Nsztv. 13.  § (2) bekezdése szerint a konkrét kérdést a kezdeményezésben
megfogalmazott formában, változtatás nélkül kell népszavazásra bocsátani, a konkrét kérdésnek olyannak kell lennie,
hogy arra a választópolgárok a népszavazás alkalmával a szavazólapon egyértelmûen igennel vagy nemmel tudjanak
válaszolni. Az Alkotmánybíróság fenti határozatában megállapította, hogy az Országos Választási Bizottság 332/2009.
(VII. 22.) számú határozatával hitelesített aláírásgyûjtõ ív mintapéldányán nem kérdés, hanem kijelentõ mondat
szerepel, így az nem felel meg a tör vény ben foglalt követelményeknek.
Az Alkotmánybíróság határozatában foglaltakra tekintettel az Országos Választási Bizottság – az Nsztv 10.  § c) pontja
alapján, mivel a kérdés megfogalmazása nem felel meg a tör vény ben elõírt követelményeknek – az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

II. A határozat az Nsztv. 2.  §-án, a 10.  § c) pontján, 13.  § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról  szóló tájékoztatás
a Ve. 130.  §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke
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Az Országos Választási Bizottság 357/2010. (IV. 27.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2010. április 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 Gyurka Tibor (7521
Kaposmérõ, Rákóczi u. 91.), a Nép Oldali Párt elnöke 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 2009. augusztus 12-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.  §-a szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt:
„Akarja-e, hogy az Országgyûlés tör vény ben tiltsa meg a hitelszerzõdések bármely fél által történõ utólagos módosítását?”
Az Országos Választási Bizottság 374/2009. (IX. 3) számú határozatával hitelesítette az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát,
amely ellen kifogást nyújtottak be. Az Alkotmánybíróság 37/2010. (III. 31.) AB számú határozatával az Országos
Választási Bizottság 374/2009. (IX. 3.) számú határozatát megsemmisítette és a Bizottságot új eljárásra utasította.
Az Alkotmánybíróság határozatában kifejtette, hogy a kezdeményezés nem felel meg az Nsztv. 13.  §-ában foglalt
egyértelmûség követelményének. A kérdés alapján ugyanis a jogalkotó nem tudja egyértelmûen megítélni, hogy
milyen szerzõdésekre nézve kell kimondania az utólagos módosítás tilalmát, ugyanis nem állapítható meg, hogy csak
a Polgári Törvénykönyvrõl  szóló 1959. évi IV. törvény (a továb biak ban: Ptk.) 522.  §-ában szabályozott
bankhitelszerzõdésekre, vagy a bankok, ille tõ leg más hitelezõk által nyújtott kölcsönszerzõdésekre is vonatkozik-e
a népszavazási kezdeményezés.
A kérdés alapján a választópolgárok sem tudják egyértelmûen eldönteni, hogy milyen jogalkotást támogatnak
szavazataikkal, ugyanis a választópolgárok számára sem állapítható meg egyértelmûen, milyen szerzõdésekre
vonatkozik a módosítási tilalom, valamint az sem, hogy a „bármely fél” miként értelmezendõ. Nem egyértelmû
továbbá az sem, hogy a kérdés támogatásával csak az egyoldalú módosítás tilalmát, vagy a közös megegyezéssel  való
szerzõdésmódosítás tör vényi tilalmát is támogatják-e. Nem egyértelmû a kérdés alapján az sem, hogy a kérdésben
megfogalmazott tilalom csak az adósok számára terhes szerzõdésmódosítást zárja ki, vagy a számukra kedvezõ
módosítást is. A választópolgárok így az eredményes népszavazás következményeinek ismerete hiányában kell, hogy
döntsenek a kérdés támogatásáról vagy elvetésérõl. A kérdés alapján ugyanis nem ítélhetõ meg, hogy
a szerzõdésmódosítás tilalmának tör vényi szabályozása esetén ki fogja viselni a hosszúlejáratú hitelek futamideje alatt
bekövetkezett pénzpiaci változások terheit.
Az Alkotmánybíróság határozatában foglaltakra tekintettel az Országos Választási Bizottság – az Nsztv. 10.  § c) pontja
alapján, mivel a kérdés megfogalmazása nem felel meg a tör vény ben foglalt követelményeknek – az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

II. A határozat a Ptk. 522.  §-án, az Nsztv. 2.  §-án, a 10.  § c) pontján, 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
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Az Országos Választási Bizottság 358/2010. (IV. 27.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2010. április 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 dr. Hídvégi Tibor
(5000 Szolnok, Jubileumi tér 5. 13/8.), a Magyar Antifasiszta Liga képviseletében 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 2007. július 30-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 Európa Uniós jogharmonizáció keretében az 1978. évi IV. törvénybe „A Büntetõ
Törvénykönyvrõl” bekerüljön, mint bûncselekmény a Holokauszt tagadásának tényállása, mely szerint bûntettet követ el
az a személy, aki nyíltan felvállalva hirdeti, hogy nem történt a német koncentrációs táborokban zsidó és cigány népirtás,
azaz tagadja a Holokauszt megtörténtét?”
Az Országos Választási Bizottság 297/2007. (VIII. 23.) számú határozatával hitelesítette az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányát, amely ellen kifogásokat nyújtottak be. Az Alkotmánybíróság 38/2010. (III. 31.) AB számú
határozatával az Országos Választási Bizottság 297/2007. (VIII. 23.) számú határozatát megsemmisítette és
a Bizottságot új eljárásra utasította.
Az Alkotmánybíróság határozatában kifejtette, hogy a kifogások benyújtását köve tõen az Országgyûlés elfogadta
a Büntetõ Törvénykönyvrõl  szóló 1978. évi IV. törvény (a továb biak ban: Btk.) módosításáról  szóló 2010. évi
XXXVI. törvényt (a továb biak ban: Btkmód.), amely az alábbiak szerint büntetni rendeli a holokauszt tagadását:
„1.  § A Btk. a következõ 269/C.  §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:
A holokauszt nyilvános tagadása
269/C.  § Aki nagy nyilvánosság elõtt a holokauszt áldozatának méltóságát azáltal sérti, hogy a holokauszt tényét
tagadja, kétségbe vonja vagy jelentéktelen színben tünteti fel, bûntettet követ el, és három évig terjedõ
szabadságvesztéssel büntetendõ.”
A Btkmód. elfogadásával alapvetõen megváltozott az a jogszabályi háttér, amelyhez igazítottan a népszavazási
kezdeményezést megfogalmazták, ezért a kérdés értelmezhetetlenné vált.
Fentiekre tekintettel a népszavazásra feltenni kívánt kérdés már nem felel meg az Nsztv. 13.  § (1) bekezdésében foglalt
egyértelmûség követelményének: a választópolgárok nem tudják megítélni, hogy milyen jogalkotást támogatnának,
és eredményes népszavazás esetén a jogalkotó sem tudná meghatározni jogalkotási kötelezettsége tartalmát.
Az Alkotmánybíróság határozatában foglaltakra tekintettel az Országos Választási Bizottság – az Nsztv. 10.  § c) pontja
alapján, mivel a kérdés megfogalmazása nem felel meg a tör vény ben foglalt követelményeknek – az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

II. A határozat a Btkmód. rendelkezésein, az Nsztv. 2.  §-án, a 10.  § c) pontján, 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
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Az Országos Választási Bizottság 359/2010. (IV. 27.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2010. április 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 az A. Zs. és A. Zs.-né
magánszemélyek 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 beadványozók 2008. február 4-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtották 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 Magyarországon a jelenlegi egybiztosítós szolidaritás elvû kötelezõ egészségbiztosítási
rendszerben nyereségérdekelt magánbefektetõk tulajdoni részt ne szerezhessenek”
Az Országos Választási Bizottság 99/2008. (II. 29.) számú határozatával hitelesítette az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát,
amely ellen kifogásokat nyújtottak be. Az Alkotmánybíróság 41/2010. (IV. 22.) AB számú határozatával az Országos
Választási Bizottság 99/2008. (II. 29.) számú határozatát megsemmisítette és a Bizottságot új eljárásra utasította.
Az Alkotmánybíróság határozatának indokolásában elõadta, hogy elsõként azt vizsgálta, hogy az aláírásgyûjtõ íven
megfogalmazott kérdés megfelel-e az egyértelmûség követelményének.
Az Alkotmánybíróság gyakorlata során több határozatában értelmezte az Nsztv. 13.  § (1) bekezdésében
a népszavazásra bocsátandó kérdéssel szemben támasztott egyértelmûség követelményét. E határozataiban
az Alkotmánybíróság kifejtette, hogy az egyértelmûség követelménye a népszavazáshoz  való jog érvényesülésének
garanciája. Az egyértelmûség követelménye ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy a népszavazásra szánt
kérdésnek egyértelmûen megválaszolhatónak kell lennie. Ahhoz, hogy a választópolgár a népszavazásra feltett
kérdésre egyértelmûen tudjon válaszolni, az szükséges, hogy a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen
értelmezhetõ legyen, a kérdésre „igen”-nel vagy „nem”-mel lehessen felelni (választópolgári egyértelmûség).
Az eredményes népszavazással hozott döntés az Országgyûlésnek a Magyar Köztársaság Alkotmányáról  szóló
1949. évi XX. törvény (a továb biak ban: Alkotmány) 19.  § (3) bekezdés b) pontjában foglalt jogkörének – Alkotmányban
szabályozott – korlátozása: az Országgyûlés köteles az eredményes népszavazásból következõ döntéseket meghozni.
Ezért a kérdés egyértelmûségének megállapításakor az Alkotmánybíróságnak vizsgálnia kellett azt is, hogy
a népszavazás eredménye alapján az Országgyûlés – az akkor hatályban lévõ jogszabályok szerint – el tudja-e dönteni,
hogy terheli-e jogalkotási kötelezettség, ha igen, milyen jogalkotásra köteles (jogalkotói egyértelmûség). [51/2001.
(XI. 29.) AB határozat, ABH 2001, 392, 396.; 25/2004. (VII. 7.) AB határozat, ABH 2004, 381, 386.; 105/2007. (XII. 13.) AB
határozat, ABH 2007, 891, 895.]
Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a kérdés, mind a választópolgári, mind a jogalkotói egyértelmûség
követelményét sérti. A kérdés arra irányul, hogy az Országgyûlés alkosson olyan tör vényt, amely megakadályozza azt,
hogy a fennálló egészségbiztosítási rendszerben nyereségérdekelt magánbefektetõk tulajdoni részesedést
szerezzenek. Az egészségbiztosítási rendszer egy átfogó, eltérõ módon is definiálható fogalom. Az egészségbiztosítás
rendszere magában foglalja az egészségbiztosítási alapot, az azt kezelõ szervezetet, a kötelezõ egészségbiztosítás
alapján a biztosítóval szerzõdéses viszonyban álló egészségügyi szolgáltatókat és magukat a biztosítottakat. A kérdés
alapján a választópolgárok nem tudják egyértelmûen megítélni, hogy milyen jogalkotást támogatnak aláírásukkal.
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár olyan átalakításának megakadályozását támogatják-e, amelyben
magánbefektetõk tulajdoni részesedést szerezhetnek, vagy a kötelezõ egészségbiztosítás keretében a biztosítóval
kötött szerzõdés alapján ellátást nyújtó szolgáltatók esetében is ki kívánják-e zárni a magánbefektetõi tulajdoni
részesedést.
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Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint egy eredményes népszavazás esetén a jogalkotó sem tudja egyértelmûen
eldönteni, hogy az egészségbiztosítási rendszer mely eleme tekintetében kell érvényesítenie a magánbefektetõk
tulajdonszerzésének korlátozását.
Mindezeket figye lembe véve az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a kérdés nem felel meg az Nsztv. 13.  §-ában
szabályozott egyértelmûség követelményének, ezért a 99/2008. (II. 29.) OVB határozatot megsemmisítette és
az Országos Választási Bizottságot új eljárásra utasította.
Az Alkotmánybíróság határozatában foglaltakra tekintettel az Országos Választási Bizottság – az Nsztv. 10.  § c) pontja
alapján, mivel a kérdés megfogalmazása nem felel meg a tör vény ben foglalt követelményeknek – az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

II. A határozat az Alkotmány 19.  § (3) bekezdésén, az Nsztv. 2.  §-án, a 10.  § c) pontján, 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
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