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Tar ta lom jegy zék

150/2010. (IV. 30.) Korm. 
rendelet

Az oktatási és kulturális ágazathoz tartozó, a közalkalmazotti foglalkoztatást 
és egyes hatósági eljárásokat szabályozó kormányrendeletek módosításáról 14340

151/2010. (IV. 30.) Korm. 
rendelet

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról 14356

152/2010. (IV. 30.) Korm. 
rendelet

Egyes kormányrendeletek módosításáról 14359

10/2010. (IV. 30.) MeHVM 
rendelet

Egyes miniszteri rendeletek módosításáról 14360

52/2010. (IV. 30.) FVM 
rendelet

A kistermelõi élelmiszer-termelés, -elõállítás és -értékesítés feltételeirõl 14360

18/2010. (IV. 30.) IRM 
rendelet

A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet, 
az áldozatsegítõ támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 
1/2006. (I. 6.) IM rendelet, valamint a jogi segítségnyújtás igénybevételének
részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet módosításáról 14369

19/2010. (IV. 30.) IRM 
rendelet

A DNS-profil meghatározásának szakmai-módszertani követelményeirõl 14375

12/2010. (IV. 30.) ÖM 
rendelet

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a kisebbségi választói
jegyzék összeállítása során történõ végrehajtásáról 14381

13/2010. (IV. 30.) ÖM 
rendelet

A katasztrófavédelmi szerveknél és a hivatásos önkormányzati
tûzoltóságoknál rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról
szóló 19/2008. (III. 28.) ÖTM rendelet, valamint a belügyminiszter irányítása
alá tartozó szervek és az önkormányzati tûzoltóság hivatásos szolgálati
viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályozásáról, 
valamint e szerveknél rendszeresített hivatásos beosztások
meghatározásáról szóló 11/1997. (II. 18.) BM rendelet módosításáról 14383

14/2010. (IV. 30.) ÖM 
rendelet

Az önkormányzatok és jogi személyiségû társulásaik európai uniós
fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2010. évi támogatásának
rendjérõl  szóló 8/2010. (II. 26.) ÖM rendelet módosításáról 14393

4/2010. (IV. 30.) PTNM 
rendelet

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendõ adatok körérõl
szóló 7/2005. (XII. 28.) MeHVM rendelet módosításáról és a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok szolgálati titokkörének megállapításáról szóló 
3/1995. (XII. 19.) TNM rendelet hatályon kívül helyezésérõl 14395

1105/2010. (IV. 30.) Korm. 
határozat

Az engedélyezett létszámon felüli határozott idejû köztisztviselõi
többletlétszám biztosításáról 14397

1106/2010. (IV. 30.) Korm. 
határozat

A TE Ganz-Röck Zrt. részére nyújtandó megmentési és szerkezetátalakítási
költségvetési készfizetõ kezességvállalásról 14397

2/2010. (IV. 30.) PM 
határozat

Az Európai Bizottság N 691/2009. számú állami támogatási ügyben hozott
jóváhagyó határozata meghozatala napjának megállapításáról 14398
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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelete
az oktatási és kulturális ágazathoz tartozó, a közalkalmazotti foglalkoztatást és egyes hatósági
eljárásokat szabályozó kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az 1–16.  § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85.  § (2) bekezdésében, a (3) bekezdés
c) és f) pontjában,
a 7.  § tekintetében az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól  szóló 2008. évi
XCIX. törvény 47.  § (1) bekezdés b) pontjában,
a 17–19.  § tekintetében a közoktatásról  szóló 1993. évi LXXIX tör vény 94.  § (3) bekezdés l) pontjában,
a 20.  § tekintetében a közoktatásról  szóló 1993. évi LXXIX tör vény 94.  § (3) bekezdés e) és g) pontjában,
a 21–23.  § tekintetében a kulturális örökség védelmérõl  szóló 2001. évi LXIV. törvény 93.  § (1) bekezdés b) pontjában, továbbá
a 24.  § tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról  szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 28.  §
(6) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:

1.  § A közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a mûvészeti, a közmûvelõdési és
a közgyûjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggõ egyes kérdések rendezésére címû
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továb biak ban: rendelet) 1.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) E rendelet szabályait kell alkalmazni az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó költségvetési szerveknél
– a közoktatási intézményeket kivéve – foglalkoztatott azon közalkalmazottakra is, akik az 1. mellékletben felsorolt
mûvészeti, közgyûjteményi, közmûvelõdési munkakörök, vagy a 4. mellékletben felsorolt kulturális, közmûvelõdési,
és közgyûjteményi munkakörök valamelyikét töltik be.”

2.  § (1) A rendelet 2.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A honvédelmi ágazatba tartozó közgyûjteményi intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak esetében
a nemzetbiztonsági ellenõrzéshez kötött munkakört magyar állampolgársággal rendelkezõ személy töltheti be.”

(2) A rendelet 2.  §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Közmûvelõdési és közgyûjteményi intézmény vezetésére irányuló magasabb vezetõ beosztás ellátásával csak
olyan közalkalmazott bízható meg, aki a munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudással rendelkezik.”

3.  § (1) A rendelet 2/A.  § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(Nem kötelezõ pályázatot kiírni)
„a) kulturális intézményben az 1. mellékletben szereplõ egyéb közalkalmazotti munkakörök közül a gazdasági,
mûszaki, igazgatási ügyintézõ, az ügyviteli alkalmazott és a mûszaki, fenntartási, üzemviteli alkalmazott, szakmunkás,
segédmunkás, kisegítõ alkalmazott munkakörök esetén,
b) az elõadó-mûvészeti intézményeknél az 1. mellékletben meghatározott mûvészi és mûvészeti, továbbá az elõadás
létrehozásához, meg valósulásához közvetlenül kapcsolódó egyéb munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazottak
esetében,”

(2) A rendelet 2/A.  § (2) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
(Nem kötelezõ pályázatot kiírni)
„f) az 1. mellékletben meghatározott alkotómûvészeti intézményekben ellátott mûvészeti szakmai munkakörök esetén.”

4.  § A rendelet a következõ 2/B.  §-sal és az azt megelõzõ hivatkozással egészül ki:
„[A Kjt. 20/A.  § (4) bekezdéséhez]
2/B.  § A honvédelmi ágazatba tartozó közgyûjteményi intézményben a pályázati felhívást a Honvédelmi Minisztérium
honlapján, a magasabb vezetõ és vezetõ megbízásra, valamint a magasabb vezetõ és vezetõ kinevezésre irányuló
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pályázati felhívást a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben (a továb biak ban: hivatalos lap)
is közzé kell tenni. A pályázati felhívásnak a Kjt.-ben meghatározottakon kívül tartalmaznia kell az állás betöltésének
várható idõpontját is.”

5.  § (1) A rendelet 4.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A gyakornoki idõ kikötése, valamint a munkaerõ-kölcsönzés szempontjából a munkáltató alaptevékenységi
körébe tartozó munkakörök:
a) elõadó-mûvészeti intézményben az 1. melléklet szerinti mûvészi és mûvészeti munkakörök,
b) alkotómûvészeti intézményben az 1. mellékletben szereplõ mûvészeti szakmai munkakörök,
c) közgyûjteményi intézményben az 1. mellékletben szereplõ muzeális intézményi, könyvtári, kép- és hangarchívumi,
levéltári szakmai munkakörök,
d) közmûvelõdési intézményben az 1. mellékletben szereplõ közmûvelõdési szakmai munkakörök,
e) a honvédelmi ágazathoz tartozó közgyûjteményi intézményben a 4. mellékletben szereplõ kulturális, közmûvelõ-
dési, és közgyûjteményi szakmai munkakörök.”

(2) A rendelet 4.  § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Nem kell gyakornoki idõt kikötni:)
„a) elõadó-mûvészeti intézménynél az 1. melléklet szerinti mûvészi és mûvészeti munkakörökben,”

6.  § A rendelet 5.  §-a és az azt megelõzõ hivatkozás helyébe a következõ rendelkezés és hivatkozás lép:
„[A Kjt. 22/B.  §-ához]
5. § Az elõadó-mûvészeti intézményben a 3. melléklet 1.1.1.–1.1.9. pontjában felsorolt vezetõk tekintetében a Munka
Törvénykönyvérõl  szóló 1992. évi XXII. törvény vezetõ állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával 
munkaviszonyt kell létesíteni.”

7.  § A rendelet a következõ 6/A–6/H.  §-sal és az azt megelõzõ hivatkozással egészül ki:
„[A Kjt. 23.  § (2) és (3) bekezdéséhez]
6/A.  § (1) Közmûvelõdési intézményben az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezetõ beosztás ellátásával csak
olyan közalkalmazott bízható meg, aki
a) rendelkezik
aa) felsõfokú közmûvelõdési végzettséggel és szakképzettséggel vagy
ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsõfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,
b) a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerérõl, követelményeirõl és a képzés finanszírozásáról  szóló
1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket 
is nyújtó közmûvelõdési intézmény-vezetõ tanfolyam eredményes elvégzését okirattal igazolja,
c) a felsõfokú közmûvelõdési végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban megnevezett szakvizs-
gájának megfelelõ feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és
d) kiemelkedõ közmûvelõdési tevékenységet végez.
(2) Közmûvelõdési intézményben egyéb magasabb vezetõ beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható
meg, aki
a) rendelkezik
aa) szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, vagy
ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsõfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, vagy
ac) fõiskolai közmûvelõdési képzettséggel,
b) a végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban megnevezett szakvizsgájának és egyben
az intézmény alaptevékenységének megfelelõ jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és
c) kiemelkedõ szakmai tevékenységet végez.
(3) Közmûvelõdési intézményben vezetõ beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki
a) rendelkezik
aa) szakirányú felsõfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy
ab) nem szakirányú felsõfokú végzettséggel és felsõfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, és
b) a végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban megnevezett szakvizsgájának és egyben
az intézmény alaptevékenységének megfelelõ jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett.
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6/B.  § (1) Könyvtárban magasabb vezetõ beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki
a) rendelkezik
aa) szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, vagy
ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsõfokú szakirányú munkaköri
szakvizsgával, vagy
ac) fõiskolai könyvtárosi képzettséggel,
b) rendelkezik idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex
típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékû okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítésérõl  szóló
igazolás bemutatásával,
c) a felsõfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban megnevezett szakvizsgájának 
és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelõ jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot
szerzett, és
d) kiemelkedõ szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.
(2) Könyvtárban vezetõ beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki
a) rendelkezik
aa) szakirányú felsõfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy
ab) nem szakirányú felsõfokú végzettséggel és felsõfokú szakirányú munkaköri
szakvizsgával, és
b) a felsõfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban megnevezett szakvizsgájának 
és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelõ jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot
szerzett.
(3) Az (1) bekezdés b) és d) pontjában foglalt követelményt a városi és a községi könyvtár vezetõje esetén nem
kötelezõ alkalmazni.
(4) Könyvtárban magasabb vezetõ beosztáshoz a 2009 után szerzett fõiskolai könyvtárosi képzettség esetén
az (1) bekezdés c) pontjától eltérõen legalább tíz éves szakmai gyakorlat, vezetõ beosztáshoz a (2) bekezdés
b) pontjától eltérõen legalább öt éves szakmai gyakorlat szükséges.
6/C.  § (1) Kép- és hangarchívumban magasabb vezetõ beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki
a) rendelkezik
aa) szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, és
ab) tárgyalásszintû idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert
komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékû okirat, a szakmai gyakorlat külföldi
teljesítésérõl  szóló igazolás bemutatásával,
b) a végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelõ jogviszonyban
legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és
c) kiemelkedõ szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.
(2) Kép- és hangarchívumban vezetõ beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki
a) rendelkezik szakirányú felsõfokú végzettséggel és szakképzettséggel, és
b) a végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelõ jogviszonyban
legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett.
6/D.  § (1) Levéltárban magasabb vezetõ beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki
a) rendelkezik
aa) szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, és
ab) tárgyalásszintû idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert
komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékû okirat, a szakmai gyakorlat külföldi
teljesítésérõl  szóló igazolás bemutatásával,
b) végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelõ jogviszonyban
legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és
c) kiemelkedõ szakirányú tudományos tevékenységet végez.
(2) Levéltárban vezetõ beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki
a) rendelkezik szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel,
b) a végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelõ jogviszonyban
legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett, és
c) szakirányú tudományos tevékenységet végez.
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6/E.  § (1) Múzeumban magasabb vezetõ beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki
a) rendelkezik
aa) szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, és
ab) tárgyalásszintû idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert
komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékû okirat, a szakmai gyakorlat külföldi
teljesítésérõl  szóló igazolás bemutatásával,
b) a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelõ jogviszonyban
legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és
c) kiemelkedõ szakirányú tudományos tevékenységet végez.
(2) Közérdekû muzeális gyûjteményben és közérdekû muzeális kiállító helyen magasabb vezetõ beosztás ellátásával
az a közalkalmazott bízható meg, aki:
a) rendelkezik
aa) szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, vagy
ab) 2009 elõtt szerzett szakirányú fõiskolai végzettséggel és szakképzettséggel, és
b) a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelõ jogviszonyban
legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett.
(3) Múzeumban vezetõ beosztás ellátásával csak az a közalkalmazott bízható meg, aki
a) rendelkezik
aa) szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, vagy
ab) 2009 elõtt szerzett szakirányú fõiskolai végzettséggel és szakképzettséggel,
b) a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelõ jogviszonyban
legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett, és
c) szakirányú tudományos tevékenységet végez.
(4) Közérdekû muzeális gyûjteményben és közérdekû muzeális kiállító helyen vezetõ beosztás ellátásával csak
az a közalkalmazott bízható meg, aki
a) rendelkezik
aa) szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, vagy
ab) 2009 elõtt szerzett szakirányú fõiskolai végzettséggel és szakképzettséggel, és
b) a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelõ jogviszonyban
legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett.
6/F.  § (1) Alkotómûvészeti intézményben a magasabb vezetõ és a vezetõ beosztás ellátásával csak olyan
közalkalmazott bízható meg, aki
a) rendelkezik szakirányú felsõfokú végzettséggel és szakképzettséggel, és
b) a végzettségnek és szakképzettségnek vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelõ jogviszonyban
legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett.
(2) Elõadó-mûvészeti intézményben magasabb vezetõ beosztás ellátásával csak az bízható meg, aki
a) rendelkezik szakirányú felsõfokú végzettséggel és szakképzettséggel, és
b) a végzettségnek és szakképzettségnek vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelõ jogviszonyban
legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett.
(3) Elõadó-mûvészeti intézményben vezetõ beosztás ellátásával csak az a közalkalmazott bízható meg, aki
a) rendelkezik szakirányú felsõfokú végzettséggel és szakképzettséggel, és
b) a végzettségnek és szakképzettségnek vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelõ jogviszonyban
legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett.
6/G.  § A 6/A–6/F.  § rendelkezései nem terjednek ki a gazdasági, mûszaki, igazgatási magasabb vezetõ és vezetõ
beosztásokra.
6/H.  § (1) Könyvtárban jogszabályban elõírt felsõfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával egyenértékû az Országos
Képzési Jegyzékben (a továb biak ban: OKJ) meghatározott segédkönyvtáros megnevezésû szakképesítés megszer-
zését igazoló bizonyítvány.
(2) Levéltárban jogszabályban elõírt felsõfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával egyenértékû az OKJ-ben
meghatározott segédlevéltáros megnevezésû szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítvány.
(3) Muzeális intézményben a muzeológus és segédmuzeológus munkakör betöltéséhez jogszabályban elõírt fõiskolai 
végzettségnek a 2009 elõtt szerzett szakirányú fõiskolai végzettséget és szakképzettséget kell tekinteni.
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(4) Közmûvelõdési intézményben jogszabályban elõírt felsõfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával egyenértékû
az OKJ-ben meghatározott felsõfokú közmûvelõdési szakember, a felsõfokú kulturális menedzser és a felsõfokú
közmûvelõdési menedzser megnevezésû szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítvány.”

8.  § (1) A rendelet 7.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Közgyûjteményi és közmûvelõdési intézményben magasabb vezetõ beosztás ellátására történõ megbízás
a pályázat elnyerését köve tõen legfeljebb öt év határozott idõre szól.”

(2) A rendelet 7.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az intézményvezetõ és az intézmény gazdasági vezetõ megbízás ellátására vonatkozó pályázati felhívás
a hivatalos lapban közzétehetõ. A pályázat benyújtásának határidejét minden esetben a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán történõ közzétételtõl kell számítani.”

(3) A rendelet 7.  § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) Magasabb vezetõ megbízásához – amennyiben nem a fenntartó a munkáltatói jogkör gyakorlója – szükséges
a fenntartó egyetértése is. Nincs szükség ilyen egyetértésre a közgyûjteményi, közmûvelõdési intézmény fõosztály-
vezetõjének megbízása esetében.”

9.  § A rendelet 12.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Közgyûjteményi és közmûvelõdési intézmény 2. melléklet szerinti tudományos munkakörben foglalkoztatott:
a) tudományos munkatársnak minõsülõ közalkalmazottja a heti munkaidõkeret 80%-ának,
b) a tudomány(ok) kandidátusa, Ph.D.,  illetve DLA fokozattal rendelkezõ közalkalmazottja a heti munkaidõkeret
70%-ának,
c) tudományok doktora fokozattal rendelkezõ közalkalmazottja a heti munkaidõkeret 60%-ának
megfelelõ idõtartamban köteles a munkavégzés helyén tartózkodni.”

10.  § A rendelet 19.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„19.  § A magasabb vezetõ, valamint a vezetõ beosztások körét és a vezetõi pótlék minimális mértékét a 3. melléklet
tartalmazza.”

11.  § A rendelet a következõ 20/A.  §-sal egészül ki:
„20/A.  § (1) A honvédelmi ágazatba tartozó közgyûjteményi intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak
munkaköreinek elnevezését, fizetési osztályokba sorolását, a magasabb vezetõi, valamint a vezetõi munkaköreit,
a magasabb vezetõi megbízásait a 4. melléklet tartalmazza.
(2) A honvédelmi ágazatba tartozó közgyûjteményi intézmények munkaköri jegyzéke kizárólag az e rendelet
4. melléklete szerinti munkaköri megnevezéseket tartalmazhatja.”

12.  § (1) A rendelet 22.  § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„a) kulturális intézmény: a mûvészeti, a közmûvelõdési intézmény és a közgyûjtemények (muzeális intézmény,
levéltár, könyvtár, kép- és hangarchívum);”

(2) A rendelet 22.  § (1) bekezdés c)–e) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában:)
„c) elõadó-mûvészeti intézmény: az az elõadó-mûvészeti szervezet, amelyik költségvetési szerv formájában mûködik;
d) alkotómûvészeti intézmény: a képzõ-, ipar- és fotómûvészeti galéria, a kiállítási intézmény, az alkotótelep,  illetve
az alkotóház;
e) közgyûjteményi intézmény: az állam, a helyi önkormányzat, valamint az országos kisebbségi önkormányzat,
a köztestület és a közalapítvány tulajdonában (fenntartásában) mûködõ, vagy általuk alapított könyvtár, levéltár,
muzeális intézmény, kép-, és hangarchívum;”

(3) A rendelet 22.  § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„g) szakirányú felsõfokú végzettség: felsõfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének
megfelelõ diploma, oklevél, vagy a jogász,  illetve a közgazdász szakképzettséget tanúsító oklevél.”
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(4) A rendelet 22.  § (1) bekezdés a következõ h) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„h) felsõfokú közmûvelõdési szakképzettségek: felsõfokú oktatási intézményben szerzett népmûvelõ, közmûvelõdési
elõadó, mûvelõdésszervezõ, mûvelõdési menedzser, mûvelõdési (és felnõttképzési) menedzser, andragógus
(mûvelõdésszervezõ szakirány), kulturális mediátor diploma, oklevél.”

13.  § A rendelet 23.  §-a a következõ (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az 5.  § a 2010. május 2-át köve tõen kiírt pályázatok alapján betöltendõ vezetõi munkakörök esetén alkalmazandó.
(7) A 6/A.  § (1) bekezdés b) pontjában elõírt követelmény olyan megbízás esetén alkalmazandó, amely 2011. január
1-je után jön létre.
(8) A 3. melléklet 1.1.1–1.1.9. pontjában megállapított vezetõi pótlékok a 2010. május 2-át köve tõen kiírt pályázatok
alapján betöltendõ vezetõi munkakörök esetén nem alkalmazandók.”

14.  § (1) A rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A rendelet 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A rendelet 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A rendelet 4. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

15.  § A rendelet
a) 12.  § (3) bekezdésében és a 22.  § (1) bekezdés b) pontjában az „elõadómûvészeti” szövegrész helyébe

az „elõadó-mûvészeti” szöveg lép,
b) 4.  §-át megelõzõ, az „[A Kjt. 22.  § (4)–(5) és (9) bekezdéséhez]” hivatkozás helyébe az „[A Kjt. 22.  § (4), (5) és

(10) bekezdéséhez és 54.  § (3) bekezdéséhez]” hivatkozás lép.

16.  § Hatályát veszti a rendelet
a) 2/A.  § (2) bekezdés d) pontja,
b) 2/A.  § (3) bekezdése,
c) 3.  §-át megelõzõ hivatkozás,
d) 6.  §-a és azt megelõzõ hivatkozás,
e) 7.  §-át megelõzõ hivatkozás,
f) 7.  § (8) bekezdése,
g) 10.  §-át megelõzõ hivatkozás,
h) 11.  §-át megelõzõ hivatkozás,
i) 12.  § (1) bekezdése,
j) 13.  §-a és az azt megelõzõ hivatkozás,
k) 15.  §-át megelõzõ hivatkozás,
l) 21.  §-át megelõzõ hivatkozás,
m) 22.  § (2) és (4) bekezdése.

17.  § A közalkalmazottakról  szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben címû 138/1992.
(X. 8). Korm. rendelet (a továb biak ban: Vhr.) 3/A.  § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Nem állapítható meg próbaidõ annak a részére sem, aki)
„a) a Kt. 18.  § (5)–(6) bekezdésében meghatározott munkakörben eltöltött legalább öt év szakmai gyakorlattal
rendelkezik, feltéve, hogy pedagógus-munkakörre  szóló kinevezése mellett magasabb vezetõi megbízást kap.”

18.  § A Vhr. 5.  § (19) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(19) A munkáltató kiemelkedõ tevékenysége alapján, megbízása lejártát köve tõen az intézményvezetõnek címzetes
óvodavezetõi, ille tõ leg címzetes igazgatói címet adományozhat.”

19.  § (1) A Vhr. 18.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) E rendelet 5.  § (2)–(5), (7)–(14) és (16)–(17) bekezdésében meghatározottakat a közoktatási intézmény szervezeti
és szakmai tekintetben önálló intézményegysége vezetõjének megbízása tekintetében is alkalmazni kell, azzal
az eltéréssel, hogy
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a) a pályáztató feladatait a közoktatási intézmény igazgatója (fõigazgatója) gyakorolja,
b) alkalmazni kell továbbá az intézményegység által ellátott feladatoknak megfelelõ intézményre vonatkozó
jogszabályokban foglaltakat,
c) nem kell alkalmazni a 14/C.  § (2) bekezdésének d) pontját.”

(2) A Vhr. 18.  § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A közoktatási intézmény intézményegysége, tagintézménye alapfeladatára létesített munkakörre benyújtott
pályázat elbírálásakor az intézményegység, tagintézmény vezetõjét egyetértési jog illeti meg.”

(3) A Vhr. 18.  § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A közoktatási intézmény szakmailag nem önálló tagintézménye vezetõjének megbízása tekintetében
az (5) bekezdés a) pontjában és a (6) bekezdésben foglaltakat meg fele lõen alkalmazni kell. Alkalmazni kell továbbá
az 5.  § (2), (5) és (14) bekezdésében foglaltakat is.”

20.  § A közoktatásról  szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról  szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 12/A.  §
(3) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
(Ha a közoktatási intézmény nem helyi önkormányzati fenntartásban mûködik, a jegyzõ, fõjegyzõ a közoktatási intézmény
mûködési engedélyének,  illetve – ha arra nincs szükség – a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos határozatának jogerõsítõ
záradékkal ellátott példányát – a jogerõre emelkedést követõ öt munkanapon belül – az Oktatási Hivatal által
meghatározott formában és módon megküldi a KIR részére, mellékelve hozzá:)
„e) a közoktatási intézmény egységes szerkezetû alapító okiratát.”

21.  § A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról  szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továb biak ban: R.) 1.  § (1) bekezdés
e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a következõ f) ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„e) a kulturális javak kivitelérõl  szóló, 2008. december 18-i 116/2009/EK tanácsi rendeletben és a kulturális javak
kivitelérõl  szóló, 3911/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezésekrõl  szóló, 1993. március 30-i
752/93/EGK bizottsági rendeletben meghatározott feladatok ellátására,
f) elõadó-mûvészeti államigazgatási szervként”
[a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt (a továb biak ban: Hivatal), mint országos ille té kességû központi hivatalt jelöli ki.]

22.  § Az R. a következõ 5.  §-sal egészül ki:
„5.  § E rendelet 1.  § (1) bekezdés e) pontja és 2.  § (5) bekezdése a kulturális javak kivitelérõl  szóló 2008. december 18-i
116/2009/EK tanácsi rendelet és a kulturális javak kivitelérõl  szóló, 3911/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására
vonatkozó rendelkezések megállapításáról  szóló 1993. március 30-i 752/93/EGK bizottsági rendelet végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

23.  § Az R. 2.  § (5) bekezdésében az „a)-b) pontjaiban” szövegrész helyébe az „a), b) és e) pontjaiban” szöveg lép.

24.  § A Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról  szóló 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 1.  §-a a következõ
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum javaslatának mérlegelésével a Közalapítvány kuratóriuma
az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott források terhére meghívásos pályázatot is hirdethet.”

25.  § E rendelet 2010. május 2-án lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

26.  § E rendelet 21–23.  §-a a kulturális javak kivitelérõl  szóló 2008. december 18-ai 116/2009/EK tanácsi rendelet és
a kulturális javak kivitelérõl  szóló, 3911/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések
megállapításáról  szóló 1993. március 30-ai 752/93/EGK bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapítja meg.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelethez

Kulturális közalkalmazotti munkakörök

A
Munkakör megnevezése

B
Fizetési osztályok

A B C D E F G H I J

1. Elõadó-mûvészeti intézménynél mûvészi
és mûvészeti munkakörök

1.1 rendezõ * *
1.2 karmester, karnagy * *
1.3 balettmester, koreográfus * *
1.4 dramaturg * *
1.5 lektor * *
1.6 színész * * *
1.7 bábszínész * * *
1.8 magánénekes * * *
1.9 magántáncos, elsõ magántáncos * * * *
1.10 énekes, hangszeres szólista * * *
1.11 táncos szólista * * * *
1.12 vers- és prózamondó * * * *
1.13 opera-, szimfonikus és kamarazenei tag * * *
1.14 játékmester * * *
1.15 korrepetítor, énekmester * * *
1.16 díszlet-, jelmeztervezõ *
1.17 népi zenekar vezetõ * * *
1.18 festõ, szobrász, bábtervezõ * *
1.19 bábkészítõ *
1.20 énekkari tag * * * * *
1.21 egyéb zenekari tag * * * *
1.22 tánckari tag * * * * * *
1.23 artista * * *
1.24 pantomimes * * *
1.25 segédrendezõ, asszisztens * *
1.26 ügyelõ, súgó * *
1.27 szcenikus * * * *
1.28 segédszínész * *
1.29 csoportos szereplõ (statiszta) * * *

2. Alkotómûvészeti intézménynél mûvészeti
szakmai munkakörök

2.1 mûvészeti fõtanácsadó * * *
2.2 mûvészeti tanácsadó *
2.3 mûvészettörténész-kiállításrendezõ * * *
2.4 kiállításrendezõ * *
2.5 gyûjteménykezelõ, adattáros *

3. Levéltári szakmai munkakörök
3.1 fõlevéltáros * * *
3.2 levéltáros * * * *
3.3 segédlevéltáros * * *
3.4 levéltári asszisztens * *
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A
Munkakör megnevezése

B
Fizetési osztályok

A B C D E F G H I J

3.5 levéltári fõrestaurátor * * *
3.6 levéltári restaurátor * * * * *
3.7 levéltári segédrestaurátor * *
3.8 levéltári könyvtáros * * * * *
3.9 levéltári könyvtári asszisztens *
3.10 levéltári kezelõ * *
3.11 levéltári fotós * * * *
3.12 levéltári könyvkötõ * *
3.13 levéltári informatikus * * * *
3.14 levéltári rendszerszervezõ * * * *
3.15 levéltári adatrögzítõ * * *

4. Muzeális intézményi szakmai munkakörök
4.1 fõmuzeológus (vagy fõkurátor) * * *
4.2 muzeológus (vagy kurátor) * * * * *
4.3 segédmuzeológus (vagy segédkurátor) * * * * *
4.4 muzeológus asszisztens * *
4.5 mûtárgykölcsönzési szakember (vagy

múzeumi regisztrátor)
* * * *

4.6 fõrestaurátor * * *
4.7 restaurátor * * * * *
4.8 segédrestaurátor * * * * *
4.9 mûtárgyvédelmi munkatárs:

restaurátor technikus
*

4.10 mûtárgyvédelmi munkatárs:
mûtárgyvédelmi asszisztens

*

4.11 mûtárgyvédelmi munkatárs: múzeumi
preparátor

* * * *

4.12 mûtárgyvédelmi munkatárs: múzeumi
gyûjtemény- és raktárkezelõ

* * * *

4.13 múzeumi könyvtáros * * * * *
4.14 múzeumi segédkönyvtáros *
4.15 múzeumi könyvtári asszisztens *
4.16 múzeumi adattáros * * * * * *
4.17 vezetõ múzeumpedagógus * * * * *
4.18 múzeumpedagógus * * * * *
4.19 múzeumi közmûvelõdési szakember vagy

múzeumi kulturális menedzser
* * * * *

4.20 múzeumi marketing-, reklám- és
kommunikációs szakember

* * * * *

4.21 tárlatvezetõ (vagy múzeumi mediátor vagy
múzeumi animátor)

* * * *

4.22 múzeumi fotós * * * * * * *
4.23 régésztechnikus *
4.24 múzeumi geodéta vagy múzeumi rajzoló * * * * * *
4.25 múzeumi grafikus vagy kiállítás-tervezõ * * * * *
4.26 múzeumi kiállítás-kivitelezõ * * * * * *
4.27 múzeumi informatikus * * * *
4.28 múzeumi rendszerszervezõ * * * *
4.29 múzeumi adatrögzítõ * * *
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A
Munkakör megnevezése

B
Fizetési osztályok

A B C D E F G H I J

4.30 múzeumi kiadvány- vagy múzeumi
honlapszerkesztõ

* * * * *

4.31 vezetõ teremõr * * *
4.32 teremõr vagy közönségkapcsolati

szakember
* * *

4.33 múzeumi jogász * * *

5. Könyvtári szakmai munkakörök
5.1 fõkönyvtáros * *
5.2 tudományos kutató * * *
5.3 könyvtáros, informatikus könyvtáros * * * * *
5.4 bibliográfus, feldolgozó * * * * *
5.5 gyermekkönyvtáros * * * * *
5.6 gyûjteményszervezõ könyvtáros * * * * *
5.7 helyismereti könyvtáros * * * * *
5.8 olvasószolgálati könyvtáros * * * * *
5.9 tájékoztató, szaktájékoztató könyvtáros * * * * *
5.10 zenei könyvtáros * * * * *
5.11 könyvtári restaurátor * * * * * *
5.12 könyvtári szakinformatikus * * * * *
5.13 informatikus * * * * * * *
5.14 segédkönyvtáros *
5.15 könyvtáros asszisztens *
5.16 könyvtári könyvkötõ * *
5.17 könyvtárkezelõ *
5.18 raktáros * *
5.19 adatrögzítõ * * *

6. Kép- és hangarchívumi szakmai munkakörök
6.1 fõarchivátor * * *
6.2 archivátor * * *
6.3 tudományos kutató * * *
6.4 nemzetközi referens * * * *
6.5 szaktájékoztató * * * * *
6.6 adatbáziskezelõ * * * * *
6.7 filmes szakkönyvtáros * * * *
6.8 fotó-plakát gyûjteményvezetõ * * * *
6.9 elektronikus tár gyûjteményvezetõ * * * *
6.10 technikai fõmunkatárs * * *
6.11 technikai munkatárs * * * *
6.12 mozgókép restaurátor * * * *
6.13 fõraktáros * * *
6.14 raktáros * *
6.15 kiadvány fõszerkesztõ * * *
6.16 kiadvány szerkesztõ * * * *
6.17 honlap szerkesztõ * * * *
6.18 filmmúzeum moziüzemvezetõ * * * *
6.19 mozgóképforgalmazó szakreferens * * *
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Munkakör megnevezése

B
Fizetési osztályok

A B C D E F G H I J

7. Közmûvelõdési szakmai munkakörök
7.1.1 közmûvelõdési szakember I. * * *
7.1.2 közmûvelõdési szakember II. * *
7.1.3 közmûvelõdési szakember III. *
7.2. A közmûvelõdési munkát közvetlenül segítõ

munkakörök
7.2.1 tudományos kutató * * *
7.2.2 informatikus * * *
7.2.3 közszolgálati és közösségi média szerkesztõ 

és szervezõ
* * * *

7.2.4 mûvészeti vezetõ * * * * * * *
7.2.5 népijáték- és kismesterségek oktató *
7.2.6 marketing és reklámszervezõ * * *
7.2.7 sportszervezõ * * * * * * *
7.3. A közmûvelõdési munkát segítõ egyéb

munkakörök
7.3.1 dekoratõr * * * *
7.3.2 mozgókép-forgalmazó * * *
7.4. Állat- és növénykertek közmûvelõdést segítõ

szakmai munkakörei
7.4.1 közmûvelõdési szakember I. * * *
7.4.2 közmûvelõdési szakember II. * *
7.4.3 közmûvelõdési szakember III. *
7.4.4 tudományos kutató * * *
7.4.5 zoopedagógus * * * * *
7.4.6 könyvtáros * * * * *
7.4.7 segédkönyvtáros *
7.4.8 könyvtári asszisztens *
7.4.9 fotós, videotechnikus * * *
7.4.10 kiállításrendezõ * * * *
7.4.11 preparátor * *
7.4.12 zajtáros, dokumentátor, sajtóarchiváló *
7.4.13 adattáros *

8. Egyéb közalkalmazotti munkakörök
8.1 kulturális menedzser * * *
8.2 kulturális szervezõ * * * *
8.3 biztonsági szakreferens * * * * *
8.4 gazdasági, mûszaki, igazgatási

szakalkalmazott
* * * * *

8.5 gazdasági, mûszaki, igazgatási ügyintézõ * * * *
8.6 ügyviteli alkalmazott * * * *
8.7 mûszaki, fenntartási, üzemviteli

alkalmazott, szakmunkás, segédmunkás,
kisegítõ alkalmazott

* * * *

”
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2. melléklet a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelethez

Tudományos munkakörök jegyzéke

A
Intézmény

B
Tudományos munkakör megnevezése

1. Múzeumok:
1.1. fõmuzeológus
1.2. muzeológus
1.3. fõrestaurátor
1.4. felsõfokú végzettséggel rendelkezõ restaurátor
1.5. felsõfokú végzettséggel és legalább 3 éves múzeumi szakmai

gyakorlattal rendelkezõ múzeumi könyvtáros
1.6. felsõfokú végzettséggel és legalább 3 éves múzeumi szakmai

gyakorlattal rendelkezõ közmûvelõdési szakember,
múzeumpedagógus

2. Könyvtárak:
2.1. tudományos fokozattal rendelkezõ munkatárs által betöltött

munkakör
2.2. az a felsõfokú iskolai végzettséggel rendelkezõ közalkalmazott,

aki a könyvtári és információs tevékenység vagy az intézmény
szakterületéhez kapcsolódó valamely terület elméletével,
történetével, alkotói fejlesztésével foglalkozik, legalább
munkaidejének fele részében

3. Levéltárak:
3.1. fõlevéltáros
3.2. levéltáros
3.3. fõrestaurátor, restaurátor
3.4. felsõfokú végzettséggel és legalább 3 éves gyakorlattal

rendelkezõ levéltári könyvtáros
4. Kép- és hangarchívumok:
4.1. tudományos kutató
5. Közmûvelõdési intézmények:
5.1. tudományos fokozattal rendelkezõ közmûvelõdési szakember I.
5.2. tudományos kutató

„

3. melléklet a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelethez

Vezetõi és magasabb vezetõ beosztások

A
Beosztás megnevezése

B
Vezetõi pótlék (%)

1 Elõadómûvészet
1.1 Magasabb vezetõ:
1.1.1 fõigazgató 300
1.1.2 fõigazgató-helyettes 275
1.1.3 mûvészeti igazgató 275
1.1.4 igazgató fõrendezõ 300
1.1.5 igazgató 300
1.1.6 igazgató karnagy 300
1.1.7 fõzeneigazgató 275
1.1.8 fõrendezõ 275
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A
Beosztás megnevezése

B
Vezetõi pótlék (%)

1.1.9 balettigazgató 275
1.2 Vezetõ:
1.2.1 mûvészeti vezetõ 200
1.2.2 igazgatóhelyettes 200
1.2.3 ügyvezetõ igazgató 200
1.2.4 zeneigazgató 200
1.2.5 elsõ karmester 200
1.2.6 marketing-menedzser igazgató 175
1.2.7 mûvészeti fõtitkár 175
1.2.8 karvezetõ 175
1.2.9 karigazgató 175
1.2.10 zenei vezetõ 175
1.2.11 zenekar-igazgató 175
1.2.12 vezetõ karnagy 175

2 Alkotómûvészet
2.1 Magasabb vezetõ:
2.1.1 (fõ)igazgató 300
2.1.2 (fõ)igazgatóhelyettes 275
2.2 Vezetõ:
2.2.1 fõosztályvezetõ 200
2.2.2 osztályvezetõ 175
2.2.3 alkotótelepi vezetõ 150

3 Közgyûjtemény, közmûvelõdés
3.1 Magasabb vezetõ:
3.1.1 Országos (fõvárosi) intézmény, országos szakkönyvtár és közmûvelõdési intézmény,

valamint
300

egyetemi könyvtár, országos múzeum fõigazgatója, igazgatója
3.1.2 Országos (fõvárosi) intézmény, országos szakkönyvtár és közmûvelõdési intézmény,

valamint
275

egyetemi könyvtár, országos múzeum fõigazgató-helyettese, igazgatóhelyettese
3.1.3 Országos (fõvárosi) intézmény, országos szakkönyvtár és közmûvelõdési intézmény,

országos múzeum fõosztályvezetõje (tudományos titkára)
225

3.1.4 Megyei intézmény, fõiskolai könyvtár, megyei múzeum igazgatója 275
3.1.5 Megyei intézmény, fõiskolai könyvtár, megyei múzeum igazgatóhelyettese 250
3.1.6 Minisztérium, országos hatáskörû szerv szaklevéltárának, országos szakmúzeum

igazgatója
250

3.1.7 Fõvárosi könyvtár-igazgató 250
3.1.8 Megyei jogú városi (fõvárosi kerületi) közmûvelõdési intézmény igazgatója 225
3.1.9 Megyei jogú városi könyvtár igazgatója 225
3.1.10 Megyei jogú városi (fõvárosi kerületi) közmûvelõdési intézmény igazgatóhelyettese 200
3.1.11 Megyei jogú városi könyvtár igazgatóhelyettese 200
3.1.12 Városi könyvtár, közmûvelõdési intézmény igazgatója 225
3.1.13 Községi könyvtár, közmûvelõdési intézmény igazgatója 200
3.1.14 Felsõoktatási, tudományos, kulturális vagy egészségügyi intézmény szaklevéltárának

igazgatója, kari könyvtár vezetõje
200

3.1.15 Országos szakmúzeum, felsõoktatási, tudományos, kulturális vagy egészségügyi
intézmény szaklevéltárának igazgatóhelyettese

150

3.1.16 Minisztérium, országos hatáskörû szerv szaklevéltárának igazgatóhelyettese 200
3.1.17 Megyei jogú városi levéltár, valamint területi múzeum igazgatója 200
3.1.18 Megyei jogú városi levéltár, valamint területi múzeum igazgatóhelyettese 150
3.1.19 Tematikus múzeum igazgatója 150
3.1.20 Tematikus múzeum igazgatóhelyettese 100
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Beosztás megnevezése

B
Vezetõi pótlék (%)

3.1.21 Fõvárosi kerületi könyvtár, közmûvelõdési intézmény igazgatóhelyettese 200
3.1.22 Közérdekû muzeális gyûjtemény, közérdekû muzeális kiállítóhely vezetõje 150
3.1.23 Városi levéltár igazgatója, városi könyvtár, továbbá közmûvelõdési intézmény

igazgatóhelyettese
175

3.1.24 Városi levéltár igazgatóhelyettese 125
3.1.25 Egyéb községi önkormányzati kulturális intézmény vezetõje 150
3.2 Vezetõ
3.2.1 Minisztérium, országos hatáskörû szerv szaklevéltárának osztályvezetõje 150
3.2.2 Országos (fõvárosi) intézmény, országos szakkönyvtár és közmûvelõdési intézmény,

országos múzeum fõosztályvezetõ-helyettese
175

3.2.3 Országos (fõvárosi) intézmény, országos szakkönyvtár és közmûvelõdési intézmény,
valamint egyetemi könyvtár, országos múzeum osztályvezetõje

150

3.2.4 Országos (fõvárosi) intézmény, országos szakkönyvtár és közmûvelõdési intézmény,
valamint egyetemi könyvtár egyéb vezetõje

100

3.2.5 Fõvárosi könyvtár fõosztályvezetõje 225
3.2.6 Fõvárosi könyvtár fõosztályvezetõ-helyettese 200
3.2.7 Fõvárosi könyvtár osztályvezetõje 150
3.2.8 Fõvárosi könyvtár osztályvezetõ-helyettese 125
3.2.9 Fõvárosi könyvtár csoportvezetõje, országos szakmúzeum egyéb vezetõje 100
3.2.10 Területi múzeum, tematikus múzeum egyéb vezetõje 100
3.2.11 Megyei, fõvárosi kerületi intézmény, megyei múzeum osztályvezetõje (tudományos

titkára)
150

3.2.12 Megyei, fõvárosi kerületi intézmény, megyei múzeum egyéb vezetõje 100
3.2.13 Fõvárosi kerületi közmûvelõdési intézmény osztályvezetõje 150
3.2.14 Fõvárosi kerületi közmûvelõdési intézmény egyéb vezetõje 100
3.2.15 Városi könyvtár, továbbá közmûvelõdési intézmény osztályvezetõje 125
3.2.16 Városi közgyûjtemény, közmûvelõdési intézmény egyéb vezetõje 100

4 Gazdasági, mûszaki és igazgatási szakterület
4.1 Magasabb vezetõ:
4.1.1 Gazdasági, mûszaki, igazgatási szakterület irányításával megbízott vezetõ,

amennyiben a kulturális intézmény vezetõje és helyettese magasabb vezetõnek
minõsül

250

4.2 Vezetõ:
4.2.1 Magasabb vezetõ gazdasági (mûvészeti intézmény) mûszaki, igazgatási szakterületen 

mûködõ helyettese
200

4.2.2 Az intézmény vezetõjének gazdasági, mûszaki, igazgatási területen mûködõ
helyettese

150

4.2.3 A munkamegosztás szempontjából elkülönült gazdasági, mûszaki, üzemeltetési és
igazgatási szervezeti egység irányítója

100

„
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4. melléklet a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelethez

A honvédelmi ágazatba tartozó közgyûjteményi intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak
munkaköreinek megnevezése, fizetési osztályokba sorolása és a vezetõi pótlék mértéke

Munkakörök megnevezése

A munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettség,
szakképzettség besorolása/Fizetési osztályok Vezetõi pótlék

%-a
A B C D E F G H I J

1 Vezetõi munkakörök:
1.1 a) Magasabb vezetõ munkakör:
1.1.1   fõigazgató * * *
1.1.2   fõigazgató-helyettes * * * *
1.1.3   gazdasági igazgató * * * *
1.1.4   igazgató (fõig. h.) * * *
1.1.5   könyvtárigazgató ZMNE EKK * * *
1.2 b) Vezetõ munkakör:
1.2.1   igazgató, igazgatóhelyettes * * *
1.2.2   gazdasági igazgató-helyettes * * * *
1.2.3   osztályvezetõ * * * *
1.3 c) Csoportvezetõ:
1.3.1   irodavezetõ

  (kirendeltségvezetõ)
* * * * *

1.3.2   irodavezetõ-helyettes * * * * *
1.3.3   osztályvezetõ-helyettes * * *
1.3.4   részlegvezetõ (ügyviteli) * * * * *
2 Vezetõi megbízás:
2.1   fõszerkesztõ * * * 150
3 Kulturális munkakörök:
3.1 Csoportvezetõ
3.1.1   könyvtárvezetõ,

  könyvtárigazgató
* * * * *

3.1.2   könyvtárvezetõ-helyettes,
  könyvtárigazgató-helyettes

* * * * *

3.1.3   alosztályvezetõ (könyvtár) * * * * *
4 Közmûvelõdési munkakörök:
4.1   kulturális menedzser * * * *
4.2   népmûvelõ-szervezõ * * * *
4.3   fõmunkatárs * * *
4.4   fõelõadó * * *
4.5   munkatárs * * *
4.6   segédmunkatárs * * *
4.7   audiovizuális technikus * * * *
4.8   elõadó * * *
5 Közgyûjteményi munkakörök:
5.1 a) Levéltári munkakörök:
5.1.1   fõlevéltáros * * *
5.1.2   levéltáros * *
5.1.3   segédlevéltáros * * * *
5.1.4   levéltári fõrestaurátor *
5.1.5   (levéltári) kezelõ * *
5.1.6   (levéltári) fotós * * *
5.1.7   (levéltári) könyvkötõ * *
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Munkakörök megnevezése

A munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettség,
szakképzettség besorolása/Fizetési osztályok Vezetõi pótlék

%-a
A B C D E F G H I J

5.1.8   levéltári restaurátor * * *
5.1.9   (levéltári) adatrögzítõ * * *
5.2 b) Múzeumi munkakörök:
5.2.1   fõmuzeológus * * *
5.2.2   fõrestaurátor * * *
5.2.3   restaurátor * * * * *
5.2.4   muzeológus * * * *
5.2.5   segédmuzeológus * * * *
5.2.6   múzeumpedagógus * * * *
5.2.7   kiállítás-építõ * * * * * *
5.2.8   szerkesztõ * * * *
5.2.9   fotós * * * * *
5.2.10   adatrögzítõ * * * *
5.2.11   adattáros * * * *
5.2.12   irattáros * * * *
5.2.13   kezelõ * * * *
5.2.14   grafikus * * * *
5.2.15   gyûjteménykezelõ * * *
5.2.16   nyomdász, nyomdavezetõ * * *
5.2.17   gépmester * * *
5.2.18   segédrestaurátor * * *
5.2.19   tárlatvezetõ * * *
5.2.20   gondnok * * * *
5.2.21   ügykezelõ * * *
5.2.22   szakmunkás * * *
5.3 c) Könyvtári munkakörök:
5.3.1   fõkönyvtáros * * *
5.3.2   könyvtáros, informatikus

  könyvtáros
* * * *

5.3.3   bibliográfus, feldolgozó * * * *
5.3.4   gyûjteményszervezõ

  könyvtáros
* * * *

5.3.5   olvasószolgálati könyvtáros * * * *
5.3.6   tájékoztató, szaktájékoztató

  könyvtáros
* * * * *

5.3.7   könyvtári restaurátor * * * * * *
5.3.8   könyvtári szakinformatikus * * * *
5.3.9   könyvtári asszisztens *
5.3.10   könyvtári könyvkötõ * *
5.3.11   raktáros * *
5.4 d) Tudományos kutatói

  munkakörök
5.4.1   tudományos kutatói munkakörök a Kjt. 79/C.  § (2) bekezdése,  illetve a 2. számú melléklete szerint
5.4.2   kutató * * * * *

”
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A Kormány 151/2010. (IV. 30.) Korm. rendelete
a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
végrehajtásáról  szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (2) bekezdés c) pontjában,
a 2.  §-nak a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról  szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm.
rendelet 7/A.  § (1)–(2) bekezdését megállapító rendelkezése tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 83.  § (2) bekezdés w) pontjában,
az 5.  § tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (2) bekezdés u) pontjában és
a 7.  § tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól  szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77.  § (1) bekezdés f) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1.  § A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról  szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. 
rendelet (a továb biak ban: Vhr.) 1.  § (2) bekezdése a következõ e)–l) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„e) funkcionális alcsoport: az MSZ EN ISO 9999 szabvány szerinti hatodik szintû tizenkétjegyû besorolási csoport
(ISO12),
f) funkcionális csoport: az MSZ EN ISO 9999 szabvány szerinti ötödik szintû tízjegyû besorolási csoport (ISO10),
g) funkcionális elv szerinti fixcsoport: funkcionális csoport vagy funkcionális alcsoport szintjén megképzett
támogatási csoport,
h) közfinanszírozás alapjául elfogadott ár: az OEP által az árhoz nyújtott támogatás számításához figye lembe vett
nettó összeg,
i) rendeltetés szerinti fixcsoport: rendeltetési csoport szintjén megképzett támogatási csoport,
j) rendeltetési csoport: az MSZ EN ISO 9999 szabvány szerinti negyedik szintû nyolcjegyû besorolási csoport (ISO8),
k) rövid használati idejû eszköz: hat hónapnál nem hosszabb kihordási idejû, egyszer használatos eszköznek nem
minõsülõ gyógyászati segédeszköz,
l) kombinált kiszerelés: olyan gyógyászati segédeszköz, amely úgy jön létre, hogy a forgalomba hozó kettõ vagy több,
általa forgalomba hozott, azonos kihordási idejû, egyszer használatos vagy rövid használati idejû eszközt – az eszközök 
csomagolására vonatkozó szabályok betartásával – gyárilag egy kiszerelésbe helyez, és e kiszerelésre vonatkozóan
a Gyftv. 32.  §-a szerinti külön kérelmet nyújt be az OEP-hez.”

2.  § A Vhr. 7/A.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7/A.  § (1) A biztosított az Ebtv. 21.  § (2) bekezdése alapján fekvõbeteg-gyógyintézeti (a továb biak ban: gyógyintézeti)
kezelése alatt, vagy elbocsátása elõtt akkor jogosult árhoz nyújtott támogatással gyógyászati segédeszközre, ha
számára az eszköz használata a rehabilitációjához, betanításához, végleges ellátásához, ideiglenes protézissel történõ
ellátásához már a gyógyintézetben tartózkodása alatt indokolt és a gyógyászati segédeszköz alkalmazása vagy
használata a fekvõbeteg-ellátás keretében nem finanszírozott. A gyógyászati segédeszközt a gyógyintézet orvosa
rendeli, ha a felírói körre vagy a szakorvosi javaslat tételére meghatározott szakképesítés valamelyikének megfelelõ
szakvizsgával rendelkezik.
(2) A biztosított az Ebtv. 21.  § (2) bekezdése alapján akkor is jogosult a gyógyászati segédeszközök
társadalombiztosítási támogatásba történõ befogadásáról, támogatással történõ rendelésérõl, forgalmazásáról,
javításáról és kölcsönzésérõl  szóló miniszteri rendeletben (a továb biak ban: R.) foglalt feltételek szerint támogatásban
részesülõ
a) fogpótlás és fogszabályozó készülék, valamint tartozékai árához nyújtott támogatásra, ha ezek kiszolgáltatására
fogászati ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál,
b) hallásjavító készülék és tartozékai árához nyújtott támogatásra, ha ezek kiszolgáltatására a gyógyászati
segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeirõl  szóló miniszteri rendeletben
foglalt feltételekkel audiológiai szakrendelésen,
c) egyedi méretvétel alapján egyedileg készített kontaktlencse árához nyújtott támogatásra, ha ennek
kiszolgáltatására szemészeti szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál vagy
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d) egyedi méretvétel alapján egyedileg gyártott protézis, ortézis árához, valamint mozgásszervi rehabilitáció és
teamrendszerû felírás keretében rendelhetõ eszköz árához nyújtott támogatásra, ha ennek kiszolgáltatására
ortopédiai, traumatológiai, rehabilitációs vagy sebészeti szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál nyújtott
ellátás keretében
kerül sor.
(3) Az OEP a gyógyászati segédeszközök közfinanszírozás alapjául elfogadott árához vagy közfinanszírozás alapjául
megállapított kölcsönzési napidíjához nyújtott támogatást a következõ támogatási technikákkal állapíthatja meg:
a) százalékos mértékû támogatás vagy
b) támogatási csoportra meghatározott fix összegû támogatás, ezen belül
ba) eszközre meghatározott fix összegû támogatás, vagy
bb) az eszköz valamely fizikai paraméterének fajlagos egységére meghatározott fix összegû támogatás.
(4) Önálló funkcionális elv szerinti fixcsoport állapítható meg adott funkcionális alcsoportra, valamint funkcionális
csoportra vonatkozóan.
(5) Önálló rendeltetés szerinti fixcsoport állapítható meg adott rendeltetési csoportra.”

3.  § A Vhr. 7/B.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7/B.  § (1) Azokban a támogatási csoportokban, amelyekben az OEP a 7/A.  § (3) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti
támogatási technikákat alkalmazza, a következõ támogatási mértékek alkalmazhatók:
a) 98%-os támogatási mérték,
b) 90%-os támogatási mérték,
c) 80%-os támogatási mérték,
d) 70%-os támogatási mérték,
e) 50%-os támogatási mérték vagy
f) 0%-os támogatási mérték.
(2) Az eszköz árához nyújtott támogatás összege a 7/A.  § (3) bekezdés a) pontja szerinti, százalékos mértékû
támogatásban részesített támogatási csoportban az eszköz közfinanszírozás alapjául elfogadott árának és az eszköz
támogatási csoportjára vonatkozó, R. szerinti támogatási mértéknek a szorzata.
(3) A 7/A.  § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti, eszközre meghatározott fix összegû támogatási csoportban
a) a referenciaeszköz árához nyújtott támogatás összege a referenciaeszköz közfinanszírozás alapjául elfogadott
árának és az eszköz támogatási csoportjára vonatkozó, R. szerinti támogatási mértéknek a szorzata,
b) azon eszköz árához nyújtott támogatás összege, amelynek az OEP határozatában szereplõ közfinanszírozás
alapjául elfogadott ára a referenciaeszközével azonos vagy annál magasabb, megegyezik a referenciaösszeggel,
c) azon eszköz árához nyújtott támogatás összege, amelynek az OEP határozatában szereplõ közfinanszírozás alapjául 
elfogadott ára a referenciaeszközénél alacsonyabb, az eszköz közfinanszírozás alapjául elfogadott árának és az eszköz
támogatási csoportjára vonatkozó, R. szerinti támogatási mértéknek a szorzata.
(4) A 7/A.  § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti, az eszköz valamely fizikai paraméterének fajlagos egységére
meghatározott fix összegû támogatási csoportban a fajlagos egységre jutó támogatás összege
a) a referenciaeszköz esetében a referenciaeszköz fajlagos közfinanszírozás alapjául elfogadott árának és az eszköz
támogatási csoportjára vonatkozó, R. szerinti támogatási mértéknek a szorzata,
b) azon eszköz esetében, amelynek egy fajlagos egységére jutó, az OEP határozatában szereplõ közfinanszírozás
alapjául elfogadott ára (a továb biak ban: fajlagos közfinanszírozás alapjául elfogadott ár) a referenciaeszközével
azonos vagy annál magasabb, megegyezik a referenciaeszköz fajlagos egységére jutó támogatás összegével,
c) azon eszköz esetében, amelynek fajlagos közfinanszírozás alapjául elfogadott ára a referenciaeszközénél
alacsonyabb, az eszköz fajlagos közfinanszírozás alapjául elfogadott árának és az eszköz támogatási csoportjára
vonatkozó, R. szerinti támogatási mértéknek a szorzata.
(5) A kizárólag kölcsönzés keretében kiszolgáltatható gyógyászati segédeszköz közfinanszírozás alapjául elfogadott
kölcsönzési napidíjához nyújtott támogatás összege
a) a referenciaeszköz esetében a referenciaeszköz közfinanszírozás alapjául elfogadott kölcsönzési napidíjának és
az eszköz támogatási csoportjára vonatkozó, R. szerinti támogatási mértéknek a szorzata,
b) azon eszköz esetében, amelynek az OEP határozatában szereplõ közfinanszírozás alapjául elfogadott kölcsönzési
napidíja a referenciaeszközével azonos vagy annál magasabb, megegyezik a referenciaeszköz közfinanszírozás
alapjául elfogadott kölcsönzési napidíjához nyújtott támogatás összegével,
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c) azon eszköz esetében, amelynek az OEP határozatában szereplõ közfinanszírozás alapjául elfogadott kölcsönzési
napidíja a referenciaeszközénél alacsonyabb, az eszköz közfinanszírozás alapjául elfogadott kölcsönzési napidíjának
és az eszköz támogatási csoportjára vonatkozó, R. szerinti támogatási mértéknek a szorzata.
(6) A kombinált kiszerelések árához nyújtott támogatás összege a kombinált kiszerelésben foglalt eszközök
külön-külön vett támogatási összegeinek egyszerû számtani összege. A kombinált kiszerelések csak akkor
részesíthetõk támogatásban, ha kizárólag azonos kihordási idejû eszközöket tartalmaznak.”

4.  § A Vhr. 7/C.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7/C.  § (1) Referenciaeszköz az a meghatározott fix összegû támogatási csoportba tartozó, legalacsonyabb
közfinanszírozás alapjául elfogadott árú gyógyászati segédeszköz, vagy a termék valamely fizikai paraméterének egy
fajlagos egységére meghatározott fix összegû támogatás esetén a legalacsonyabb fajlagos közfinanszírozás alapjául
elfogadott árú gyógyászati segédeszköz,
a) amely nem áll hivatalból vagy kérelemre törlési eljárás alatt és
b) amelynek támogatási csoporton belüli forgalmi részesedése a fixesítési eljárás kezdõnapját közvetlenül megelõzõ
hónap kezdõnapját közvetlenül megelõzõ tizenkét hónapot vizsgálva legalább hét egymást követõ hónapban
az összes támogatási jogcímet együttesen figye lembe véve az elszámolt támogatás tekintetében az 5%-ot elérte.
(2) A referenciaeszköz használatához elengedhetetlenül szükséges tartozékoknak a termékkel együttesen kell
a legalacsonyabb közfinanszírozás alapjául elfogadott árral, vagy a termék valamely fizikai paraméterének egy fajlagos 
egységére meghatározott fix összegû támogatás esetén a legalacsonyabb fajlagos közfinanszírozás alapjául
elfogadott árral rendelkezniük.
(3) Az R. szerint támogatással kizárólag kölcsönzés keretében kiszolgáltatható gyógyászati segédeszköz esetében
– az (1) bekezdéstõl eltérõen – referenciaeszköz az a meghatározott fix összegû támogatási csoportba tartozó,
legalacsonyabb közfinanszírozás alapjául elfogadott kölcsönzési napidíjú gyógyászati segédeszköz,
a) amely nem áll hivatalból vagy kérelemre törlési eljárás alatt és
b) amelynek támogatási csoporton belüli forgalmi részesedése a fixesítési eljárás kezdõnapját közvetlenül megelõzõ
hónap kezdõnapját közvetlenül megelõzõ tizenkét hónapot vizsgálva legalább hét egymást követõ hónapban az összes
támogatási jogcímet együttesen figye lembe véve az elszámolt kölcsönzési napidíj-támogatás tekintetében az 5%-ot elérte.
(4) A Gyftv. 32/A.  §-a szerinti eljárásokban az OEP kilencven napon belül dönt.
(5) A meghatározott eszközre vagy eszközökre irányuló felülvizsgálat kivételével a Gyftv. 32/A.  §-a szerinti eljárásokban, és
egy adott funkcionális csoportra vonatkozó követelményjegyzék összeállításakor az OEP kikéri az ille té kes szakmai
kollégium, az Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet és a minõségtanúsításra kijelölt szervezet véleményét.
(6) A Gyftv. 32.  § (4) bekezdése szerinti eljárásokban az OEP kikéri a kérelem tárgya szerinti ille té kes szakmai kollégium
véleményét.”

5.  § A Vhr. 8.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A támogatásban nem részesülõ cochleáris implantátum alkalmazása során az egyes tartós fogyasztási cikkekre
vonatkozó kötelezõ jótállásról  szóló kormányrendeletben foglalt kötelezõ jótállási idõtartamon túli meghibásodás
esetén az alkatrészek cseréjéhez és javítási díjához nyújtott támogatás mértéke a csere vagy a javítás díjának 90%-a,
melynek elszámolására az OEP megállapodást köthet a szolgáltatóval.”

6.  § A Vhr. 50.  §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról  szóló 217/1997. (XII. 1.)
Korm. rendelet módosításáról  szóló 151/2010. (IV. 30.) Korm. rendelettel megállapított 1.  § (2) bekezdés e–l) pontját és
7/A–7/C.  §-t a 2010. május 31-e után indult eljárásokban kell alkalmazni.”

7.  § Hatályát veszti a Vhr. 10/C.  § (1) bekezdés e) pontja.

8.  § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2010. május 1-jén lép hatályba, és ez a rendelet 2010. június 2-án
hatályát veszti.

(2) Az 1–4.  § és a 6.  § 2010. június 1-jén lép hatályba.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 152/2010. (IV. 30.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeletek módosításáról

1.  § (1) A békéltetõ testületi tagok kijelölésének szabályairól  szóló 215/2008. (VIII. 29.) Korm. rendeletnek a 131/2010. (IV. 21.)
Korm. rendelet 3.  §-ával megállapított 4.  § (2) bekezdés e) pontja az alábbi szöveggel lép hatályba:
(A jelölésre vonatkozó javaslathoz mellékelni kell)
„d) az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalának adatszolgáltatását arról, hogy a jelölt nem áll
cselekvõképességét érintõ gondnokság hatálya alatt,”

(2) Nem lép hatályba az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról  szóló 140/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 4. alcíme.

2.  § (1) A körültekintõ lakossági hitelezés feltételeirõl és a hitelképesség vizsgálatáról  szóló 361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet
(a továb biak ban: R.) 1.  § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet hatálya nem terjed ki:)
„a) a természetes személy fizetési nehézsége és késedelme  miatt a meglévõ hitelei módosítására, átütemezésére,
amennyiben ezáltal a hiteltartozás fennálló összege nem növekszik és az új hitel
aa) euróhitel, euró alapú hitel vagy forinthitel, ha az eredeti hitel euró alapú hitel, euróhitel vagy más devizahitel,
ab) forinthitel, ha az eredeti hitel forinthitel;”

(2) Az R. 1.  § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) E rendelet hatálya – a 4.  § (1) és (2) bekezdésében meghatározott belsõ szabályzati korlátok alkalmazásának kivételével
– nem terjed ki a hatálybalépésekor fennálló hitelek más hitelnyújtónál felvett kölcsönnel történõ kiváltására, ha
a) ezáltal a hiteltartozás összege nem növekszik, és
b) az új hitel
ba) euróhitel, euró alapú hitel vagy forinthitel, ha az eredeti hitel euró alapú hitel, euróhitel vagy más devizahitel,
bb) forinthitel, ha az eredeti hitel forinthitel;”

(3) Az R. 1.  §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A (6) bekezdés alkalmazásában a hiteltartozás összege nem növekszik, ha az új hitel folyósításkori összege
a hitelnyújtók közötti árfolyamkülönbség  miatt haladja meg az eredeti hiteltartozás kiváltáskor fennálló összegét és
az új hitel nyújtója a hiteltartozás összegét haladéktalanul csökkenti az eredeti hitelnyújtó által hiteljóváírásra fel nem
használt, visszautalt összeggel.”

(4) Az R. 6.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Ha a hitelnyújtó ugyanazon ingatlanra többféle devizanemben nyújt hitelt, akkor az (1)–(3) bekezdésben
meghatározott limitek közül az alacsonyabbat kell alkalmazni a teljes kitettségre.”

(5) Az R. a következõ 9.  §-sal egészül ki:
„9.  § Az egyes kormányrendeletek módosításáról  szóló 152/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet (a továb biak ban: Kr.) 2.  §-ával
megállapított 6.  § (5) bekezdését, 5.  §-ával módosított 6.  § (1)–(3) bekezdését és 7.  § (1)–(3) bekezdését abban
az esetben kell alkalmazni, ha a hitelkérelmet a Kr. hatálybalépéséig még nem bírálták el.”

(6) Az R. 4.  § (2) bekezdése a „folyósításkor” szövegrész helyett a „hitelkérelem elbíráltakor” szöveggel lép hatályba.
(7) Az R. 6.  § (1)–(3) bekezdésében és 7.  § (1)–(3) bekezdésében a „vállaláskori” szövegrész helyébe a „hitelkérelem

elbíráltakori” szöveg lép.
(8) Nem lép hatályba az R. 5.  § (1) és (3) bekezdésben a „lakáscélú” szövegrész.

3. § A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási
eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a következõ 7/B. §-sal egészül ki:
„7/B. § Az eljáró szerv az eljárása során elektronikus dokumentumként általa lekérdezett nem hiteles
tulajdonilap-másolatot – ha jogszabály a hiteles tulajdonilap-másolat felhasználását kifejezetten nem írja elõ – az
eljárása során, így különösen a tényállás tisztázásához felhasználhatja.”

4.  § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet 2-3.  §-a az e rendelet kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

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

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter 10/2010. (IV. 30.) MeHVM rendelete
egyes miniszteri rendeletek módosításáról

1.  § A fejezeti kezelésû elõirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendrõl és hatáskörökrõl  szóló 7/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet
9. számú melléklet „9/3/10 Egyéb civil és nonprofit szervezetek támogatása” alcímben az „egyéb esetben az adott szerzõdés 
kötelezettségvállalója” szövegrész helyébe az „egyéb esetben az adott szerzõdés kötelezettségvállalója, ennek hiányában
vagy az adott tisztség betöltetlensége esetén a miniszter által kijelölt személy” szöveg lép.

2.  § Hatályát veszti az állami vezetõk üdültetését biztosító üdültetési intézmények igénybevételi rendjérõl  szóló 7/2001. (III. 5.)
MeHVM rendelet, a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerébe tartozó üdülõk igénybevételének rendjérõl
 szóló 9/2001. (III. 23.) MeHVM rendelet, az informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási célelõirányzat
felhasználásának és kezelésének szabályairól  szóló 11/2001. (IV. 24.) MeHVM rendelet, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszter felelõsségi körébe tartozó szerveknél foglalkoztatott hadköteleseknek a rendkívüli állapot idején polgári
munkakörükben  való meghagyásának követelményeirõl  szóló 18/2001. (IX. 26.) MeHVM rendelet, a kiemelt fõtisztviselõk és 
a központi tisztek továbbképzésérõl  szóló 15/2002. (XI. 26.) MeHVM rendelet, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok
irányításával kapcsolatos feladatok ellátását segítõ szervezet elnevezésérõl  szóló 11/2002. (VIII. 12.) MeHVM rendelet,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ minisztert helyettesítõ államtitkár kijelölésérõl  szóló 3/2006. (VII. 14.) MeHVM rendelet.

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

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

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelete
a kistermelõi élelmiszer-termelés, -elõállítás és -értékesítés feltételeirõl

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl  szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2) bekezdés 26., 29., 30. és 35. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1.  § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1.  § (1) E rendeletet azon tevékenységekre kell alkalmazni, amelynek során a kistermelõ az 1. melléklet szerinti kis mennyiségû,
a) általa megtermelt alaptermékkel vagy általa betakarított, összegyûjtött vadon termõ alaptermékkel közvetlenül

a végsõ fogyasztót,  illetve a régión belüli kiskereskedelmi vagy vendéglátó,  illetve közétkeztetési létesítményt
(a továb biak ban együtt: vendéglátó létesítmény) látja el,

b) általa megtermelt alaptermékbõl elõállított élelmiszerrel közvetlenül a végsõ fogyasztót,  illetve a régión belüli
kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítményt látja el,

c) általa jogszerûen kifogott hallal, közvetlenül a végsõ fogyasztót,  illetve a régión belüli kiskereskedelmi vagy
vendéglátó létesítményt látja el.

(2) A kistermelõ az e rendelet szerint forgalomba hozni kívánt élelmiszerének elõállítása során az alaptermékbõl
feldolgozatlan terméket eredményezõ elõállítási részfolyamatot más élelmiszer-vállalkozással is elvégeztetheti,
a nyomonkövethetõség biztosításával.

(3) A rendeletet nem kell alkalmazni az élelmiszerek magánháztartásban és saját fogyasztásra történõ termelése és
elõállítása során.

2.  § E rendelet alkalmazásában:
1. Kistermelõ: az 1.  § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet végzõ természetes személy;
2. Elsõdleges termelés: az élelmiszerjog általános elveirõl és követelményeirõl, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság

létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról  szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továb biak ban: 178/2002/EK rendelet) 3. cikkének 17. pontja szerint
elsõdleges termelésnek minõsülõ tevékenység;
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3. Alaptermék: az élelmiszer-higiéniáról  szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
(a továb biak ban: 852/2004/EK rendelet) 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint alapterméknek minõsülõ élelmiszer;

4. Feldolgozatlan termék: a 852/2004/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének n) pontja szerint feldolgozatlan terméknek
minõsülõ élelmiszer;

5. Feldolgozott termék: a 852/2004/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének o) pontja szerint feldolgozott terméknek
minõsülõ élelmiszer;

6. Húskészítmény: az állati eredetû élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról  szóló, 2004. április
29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továb biak ban: 853/2004/EK rendelet) I. mellékletének
7.1. pontja szerinti termék;

7. Baromfi: a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 1.3. pontja szerinti állatfajok;
8. Nyúlféle: a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 1.4. pontja szerinti állatfajok;
9. Kistermelõ gazdaságában nevelt állat: olyan állat, amelyet a kistermelõ a levágást közvetlenül megelõzõen születésétõl

vagy kikelésétõl kezdve, vagy baromfi esetében legalább 3 hét, nyúlfélék esetében legalább 4 hét, sertés,
szarvasmarha, juh, kecske, strucc és emu esetében legalább 3 hónap idõtartam alatt a gazdaságában nevelt;

10. Végsõ fogyasztó: a 178/2002/EK rendelet 3. cikkének 18. pontja szerint végsõ fogyasztónak minõsülõ fogyasztó;
11. Régión belüli: a kistermelõ gazdaságának helye vagy – a 3.  § (3) bekezdésével összhangban – lakóhelye szerinti

megyében és az azzal szomszédos megyékben lévõ, valamint budapesti;
12. Gazdaság helye: az élelmiszer-termelõ állat tartásával és az élelmezés céljára termesztett növények termesztésével

összefüggõ gazdasági udvar;
13. Kistermelõi vendégasztal: a családi magánétkezésekhez elõállított házi élelmiszerekhez és gasztronómiai

hagyományokhoz kapcsolódó tevékenységek bemutatása, és az elkészített élelmiszerek felkínálása helyben
fogyasztásra, napi legfeljebb tizenhat személy részére a kistermelõ gazdaságában vagy lakóhelyén;

14. Rendezvény: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl  szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
(a továb biak ban: 210/2009. Korm. rendelet) 28.  §-ának a) pontja szerinti fogalom.

3.  § (1) A kistermelõ felelõs az általa forgalomba hozott élelmiszer biztonságáért, minõségéért, a 178/2002/EK rendelet
18. cikke szerinti nyomonkövethetõség biztosításáért és dokumentálásáért.

(2) Kistermelõi élelmiszer értékesítését a kistermelõn kívül a vele egy háztartásban élõ személy, valamint a kistermelõ
házastársa, bejegyzett élettársi kapcsolatban élõ élettársa, nagykorú gyermeke, testvére, szülõje, nagyszülõje is végezheti.

(3) A kistermelõ lakóhelyén történõ élelmiszer-elõállítás és értékesítés akkor végezhetõ, ha az adott termék
vonatkozásában a gazdaság helye fogalmilag nem értelmezhetõ vagy a gazdaság helyén nem biztosíthatóak
az elõállítás,  illetve értékesítés feltételei.

4.  § (1) A kistermelõ nem állati eredetû alapterméket, valamint mézet, méhészeti termékeket és élõ halat saját gazdaságában
vagy lakóhelyén, Magyarország területén mûködõ valamennyi piacon, vásáron, rendezvényen és engedélyezett
ideiglenes árusító helyen a végsõ fogyasztónak,  illetve a régión belüli végsõ fogyasztónak, kiskereskedelmi vagy
vendéglátó létesítménynek értékesíthet.

(2) A kistermelõ egyéb állati eredetû alapterméket, valamint az 1.  § (1) bekezdésének b)–c) pontja szerinti
élelmiszert – a (3) bekezdésben említett állatok húsának kivételével – saját gazdaságában vagy lakóhelyén és a régión
belüli piacon, vásáron, rendezvényen és engedélyezett ideiglenes árusító helyen a végsõ fogyasztónak,  illetve
kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítménynek értékesíthet.

(3) A kistermelõ saját gazdaságában nevelt és közfogyasztás céljára engedélyezett vágóhídon levágott sertés, juh, kecske, 
szarvasmarha, strucc és emu húsát saját gazdaságában vagy lakóhelyén a végsõ fogyasztónak,  illetve a régión belüli
kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítménynek értékesítheti.

(4) A kistermelõ az általa megtermelt vagy elõállított élelmiszert a 178/2002/EK rendelet 3. cikkének 7. pontja szerinti
kiskereskedelmi tevékenységként kistermelõi vendégasztal keretében felkínálhatja fogyasztásra.

(5) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott élelmiszerek régión belüli értékesítése történhet a vásárló kérésére
házhozszállítással is, valamint az egyes élelmiszerek tekintetében e rendeletben szabályozott, piaci értékesítésre
vonatkozó területi korlátok betartásával.

(6) A (3) bekezdésben meghatározott élelmiszerek értékesítése a vásárló kérésére régión belüli házhozszállítással is történhet.
(7) Piacon és vásáron történõ értékesítés esetén a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól,

továbbá a vásárokról és a piacokról  szóló jogszabályban foglalt elõ írásokat be kell tartani.
(8) Kiskereskedelmi és vendéglátó létesítmény kistermelõi árut kizárólag a végsõ fogyasztó részére értékesíthet.
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5.  § (1) A kistermelõ az 1.  § (1) bekezdése szerinti tevékenységének – kivéve kis mennyiségû nem állati eredetû alaptermék
termelését, vadon termõ alaptermék összegyûjtését és betakarítását – megkezdését, tevékenységének lényeges
megváltozását, szüneteltetését és megszûnését a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl  szóló
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szerint, annak 1. melléklete A) részében meghatározott adattartalommal köteles
írásban bejelenteni. Amennyiben az alaptermék vagy termék forgalomba hozatalának bejelentése a Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatalnál (a továb biak ban: MgSzH) kerül teljesítésre, azt a gazdaság helye vagy lakóhely szerint
ille té kes, megyei MgSzH kerületi hivatalánál (a továb biak ban: területileg ille té kes kerületi hivatal) kell megtenni.

(2) A kerületi hivatal a kistermelõt nyilvántartásba veszi és regisztrációs számmal látja el az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletérõl  szóló 2008. évi XLVI. törvény 38.  §-a szerint.

(3) Állati eredetû alap- és feldolgozott termék csak akkor hozható forgalomba, ha az állomány, amelybõl az adott termék
származik, igazoltan részt vesz a kötelezõen elõírt mentesítési programokban,  illetve – tejtermelõ állomány
esetében – amely igazoltan mentes gümõkortól és brucellózistól. Ennek igazolására a kistermelõ kérelmére
a területileg ille té kes kerületi hivatal hatósági állatorvosa a 2. melléklet szerinti hatósági állatorvosi bizonyítványt
(a továb biak ban: hatósági állatorvosi bizonyítvány) állítja ki.

(4) A hatósági állatorvosi bizonyítvány a kiállítástól számított egy évig hatályos, a kistermelõ kérelmére évente
meghosszabbítható. A kistermelõ állati eredetû alap- és feldolgozott terméket csak hatósági állatorvosi bizonyítvány
birtokában hozhat forgalomba.

(5) A hatósági állatorvosi bizonyítvány vagy annak a hatósági, vagy jogosult állatorvos által hitelesített másolatát
a kistermelõnek,  illetve az élelmiszer értékesítését végzõ személynek, valamint a kiskereskedelmi vagy vendéglátó
létesítmény üzemeltetõjének az árusítás helyén kell tartania.

(6) Amennyiben a kistermelõ által folytatott élelmiszer-termelés és -elõállítás a vonatkozó elõ írásoknak nem felel meg,
a megengedett kis mennyiségeket túllépte, a kistermelõ számára nem engedélyezett tevékenységet végez,
az élelmiszer-biztonságot érintõ állat-egészségügyi, élelmiszer-higiéniai vagy élelmiszer-biztonsági hiányosság
tapasztalható, a kerületi hivatal jogosult a tevékenység végzését a hiányosságok megszüntetéséig felfüggeszteni,
korlátozni, a hatósági állatorvosi bizonyítványt és annak másolatát visszavonni, a nyilvántartásból törölni, és/vagy
intézkedni a külön jogszabályban meghatározott egyéb szankciók foganatosításával kapcsolatban. Amennyiben
a kistermelõ tevékenysége során a fogyasztó egészségét súlyosan veszélyeztetõ hiányosság kerül megállapításra,
a kistermelõt az adott tevékenység gyakorlásától 3 évre el kell tiltani.

6.  § (1) A kistermelõnek az alaptermékbõl elõállított élelmiszerrõl adatlapot kell készítenie a következõ tartalommal:
a) a kistermelõ neve, címe,
b) az élelmiszer-elõállítás helye,
c) az élelmiszer megnevezése,
d) az összetevõk csökkenõ sorrendben  való felsorolása,
e) fogyaszthatósági idõtartam,  illetve minõségmegõrzési idõtartam,
f) tárolási hõmérséklet.

(2) A kistermelõi vendégasztal keretében elõállított élelmiszerekrõl az (1) bekezdés szerinti adatlapot nem kell vezetni.
(3) Ha a kistermelõ az általa elõállított élelmiszert csomagoltan értékesíti a kiskereskedelmi vagy vendéglátó

létesítménynek, az élelmiszerek jelölésérõl  szóló rendeletben meghatározott jelölést alkalmaznia kell.
A csomagoláson fel kell tüntetni a „kistermelõi”, vagy méz esetében a „termelõi” jelzõt a termék megnevezése elõtt.
Csomagolatlan élelmiszernek – beleértve az alapterméket is – kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítmény részére
történõ értékesítése esetén a kiskereskedelmi létesítménynek az árusítás helyén fel kell tüntetni a kistermelõ nevét és
a termék nevét. A termék megnevezése elõtt fel kell tüntetni a „kistermelõi” vagy méz esetében a „termelõi” jelzõt.
A kistermelõ dokumentált módon köteles tájékoztatni a kereskedõt és a vendéglátót az élelmiszer fogyaszthatósági
vagy a minõségmegõrzési idõtartamáról, valamint a szükséges tárolási hõmérsékletrõl.

(4) Ha a kistermelõ az általa elõállított élelmiszert csomagoltan értékesíti saját gazdaságában, lakóhelyén, piacon,
vásáron, rendezvényen, engedélyezett ideiglenes árusító helyen, valamint házhozszállítással, a csomagoláson fel kell
tüntetni a kistermelõ nevét, címét vagy gazdaságának címét, a termék nevét, a fogyaszthatósági vagy
a minõségmegõrzési idõtartamát és fogyaszthatósági idõtartammal rendelkezõ élelmiszerek esetében a tárolási
hõmérsékletet. Csomagolatlan élelmiszer ilyen módokon történõ értékesítése esetén a kihelyezett termék elõtt
a kistermelõ nevét, valamint a termék nevét kell feltüntetni.

(5) Az étkezési tyúktojás értékesítése esetén – a helyi piacon értékesített tojások jelölésérõl  szóló jogszabályban foglalt
kivétellel – fel kell tüntetni az egységes közös piacszervezésrõl  szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi
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rendeletben és e rendelet végrehajtása részletes szabályainak bevezetésérõl  szóló 2008. június 23-i 589/2008/EK
bizottsági rendeletben elõírt jelölést.

(6) Nyers tej,  illetve nyers tej felhasználásával készült, nem hõkezelt tejtermékek értékesítése esetén az értékesítés helyén,
jól látható, és az adott termékkel egyértelmûen összekapcsolható módon fel kell tüntetni a „nyers tej, forralás után
fogyasztható”,  illetve „nyers tejbõl készült” jelölést.

(7) A kistermelõnek nyilvántartást kell vezetnie az általa elõállított termékek mennyiségérõl, az elõállítás idejérõl,
az értékesített mennyiségrõl és az értékesítés helyérõl, idejérõl. A nyilvántartást vagy annak másolatát a kistermelõnek
az árusítás helyén kell tartani. A kistermelõ köteles a nyilvántartást, valamint a húsvizsgálatot igazoló hússzállítási
igazolásokat 2 évig megõrizni.

7.  § (1) A kistermelõ tulajdonában lévõ, gazdaságában nevelt és ott levágott baromfi és nyúlfélék vágás utáni húsvizsgálatát
a hatósági vagy a jogosult állatorvos a levágás helyén végzi el, a vizsgálat után a 3. számú melléklet szerinti hússzállítási 
igazolást állítja ki, amely alapján a baromfi és nyúlféle húsa forgalomba hozható.

(2) A kistermelõ saját gazdaságában nevelt, e rendelet szerinti értékesítésre szánt, tulajdonában lévõ sertés, juh, kecske,
szarvasmarha, strucc és emu csak engedélyezett vágóhídon kerülhet levágásra, a hatósági vagy a jogosult állatorvos
az elvégzett húsvizsgálat után a 3. melléklet szerinti hússzállítási igazolást állítja ki.

(3) A (2) bekezdésben megnevezett állatok húsát haladéktalanul 0–+7 °C, a belsõségeket 0–+3 °C közötti hõmérsékletre
kell hûteni, és a feldolgozásig,  illetve az értékesítésig a hûtõláncot folyamatosan fenn kell tartani. A húst lefagyasztani
nem szabad.

(4) Sertésbõl származó hústermék kistermelõi vendégasztal keretében csak akkor kínálható fel, ha az annak alapanyagául
szolgáló hús megfelelõ eredménnyel átesett a húsban elõforduló trichinella hatósági vizsgálatára vonatkozó különös
szabályok megállapításáról  szóló, 2005. december 5-i, 2075/2005/EK bizottsági rendelet (a továb biak ban:
2075/2005/EK rendelet) I. mellékletének I. vagy II. fejezete szerinti vizsgálaton.

(5) A kistermelõ az e rendelet szerint forgalomba hozni kívánt állati eredetû élelmiszerének füstöléssel történõ tartósítását 
a saját gazdaságán kívüli, arra alkalmas létesítményben is elvégezheti, vagy más élelmiszer-vállalkozással is
elvégeztetheti, a nyomonkövethetõség biztosításával.

(6) Baromfihúst és más állat húsát nem lehet egy idõben, egy helyen feldolgozni, húsukat elkülönítetten kell tárolni.

8.  § (1) Az 1.  § (1) bekezdésének a) és c) pontjában meghatározott tevékenységre vonatkozó élelmiszer-higiéniai
követelményeket a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1.  § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott tevékenységeknél a 852/2004/EK rendeletben a tevékenység
jellegétõl függõen meghatározott elõ írásokat, valamint az 5. mellékletben meghatározott követelményeket kell
betartani.

(3) A kistermelõi vendégasztal keretében végzett élelmiszer-elõállítás e rendelet szerinti szabályait a 852/2004/EK
rendelet elõ írásainak betartása mellett kell alkalmazni.

(4) A 7.  § (2) bekezdése szerinti állatok levágatásával kapcsolatban a 852/2004/EK és a 853/2004/EK rendelet adott
tevékenységre vonatkozó elõ írásait be kell tartani.

9.  § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a következõ közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) az élelmiszer-higiéniáról  szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikke
(2) bekezdésének c) pontja, valamint 1. cikkének (3) bekezdése,

b) az állati eredetû élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról  szóló, 2004. április 29-i
853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikke (3) bekezdésének c) pontja, 1. cikkének (4) bekezdése, 
valamint 1. cikke (5) bekezdésének a) pontja.

(3) Az élelmiszer-ellenõrzési igazgatási szolgáltatási díjakról  szóló 89/2005. (X. 11.) FVM–EüM–ICSSZEM–PM együttes
rendelet Mellékletének 1.1.4. pontjában az „Elsõdleges élelmiszert termelõk és alapterméket forgalmazók” szövegrész
helyébe az „Engedélyköteles élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba hozatalának engedélyezése, valamint
kistermelõk, alkalmi rendezvények” szövegrész lép.

(4) Hatályát veszti a kistermelõi élelmiszer-termelés, -elõállítás és -értékesítés feltételeirõl  szóló 14/2006. (II. 16.)
FVM–EüM–ICSSZEM együttes rendelet.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet az 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelethez

Kis mennyiség meghatározása alaptermékek és ebbõl elõállított termékek 
vonatkozásában

Termék vagy alaptermék, és a hozzá kapcsolódó tevékenység
megnevezése

Heti* maximális mennyiség Éves maximális mennyiség**

1. Kifejlett vagy növendék sertés vagy juh vagy kecske
vagy strucc vagy emu levágása és húsának
értékesítése

6 db 72 db

2. 50 kg alatti malac vagy 15 kg alatti bárány, gida
levágása és húsának értékesítése***

10 db 120 db

3. Kifejlett vagy növendék szarvasmarha levágása és
húsának értékesítése

2 db 24 db

4. 100 kg alatti borjú levágása és húsának
értékesítése***

2 db 24 db

5. Házi tyúkféle levágása és húsának értékesítése 200 db

6. Víziszárnyas vagy pulyka levágása és húsának
értékesítése

100 db

7. Nyúlféle levágása és húsának értékesítése 50 db

8. Húskészítmény elõállítása és értékesítése 70 kg 2 600 kg

9. Tej értékesítése 200 liter

10. Tejtermék elõállítása és értékesítése 40 kg

11. Méz és méhészeti termék értékesítése Együttesen 5 000 kg

12. Tojás értékesítése 500 db 20 000 db

13. Hal értékesítése 6 000 kg

14. Növényi eredetû alaptermék értékesítése 20 000 kg

15. Savanyúság 150 kg 5 200 kg

16. Növényi eredetû, hõkezeléssel feldolgozott termék
értékesítése

150 kg 5 200 kg

17. Egyéb feldolgozott növényi eredetû termék
értékesítése

50 kg

18. Vadon termõ betakarított, összegyûjtött termék
értékesítése

50 kg

19. Termesztett gomba értékesítése 100 kg

* Tej és tejtermék esetében napi maximális mennyiség.
** Az adott termékre vagy alaptermékre vonatkozó napi, heti vagy havi maximális mennyiség betartásával.
*** Élõsúlyban.
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2. melléklet az 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelethez

HATÓSÁGI ÁLLATORVOSI BIZONYÍTVÁNY
az állati eredetû termékek kistermelõi termeléséhez, elõállításához,  
illetve feldolgozásához

Ügyiratszám:

Kistermelõ regisztrációs száma: ........................................................................................................................................................................

Kistermelõ neve, címe: .........................................................................................................................................................................................

Gazdaság helye: ......................................................................................................................................................................................................

Értékesíthetõ alaptermékek köre: ....................................................................................................................................................................

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

Értékesíthetõ alaptermék feldolgozásából származó termékek köre: ................................................................................................

Értékesítés területe: ...............................................................................................................................................................................................

Hatósági állatorvos neve: ....................................................................................................................................................................................

Igazolom, hogy az állatállomány részt vesz a kötelezõen elõírt mentesítési programban,  illetve a tejtermelõ állomány
gümõkór- és brucellózismentes.*

Ezen igazolás a kiállítástól számított 1 évig érvényes, a kistermelõ kérelmére évente meghosszabbítható.

20.... év ......................... hónap ....... nap

P. H.

..........................................................................
hatósági állatorvos

* Értelemszerûen alkalmazandó.
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3. melléklet az 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelethez

HÚSSZÁLLÍTÁSI IGAZOLÁS
kistermelõ által levágott vagy levágatott állatok húsához

Ügyiratszám:

Kistermelõ neve, címe: .........................................................................................................................................................................................

Gazdaság helye: ......................................................................................................................................................................................................

A levágott állat faja, kora hónapban:* ............................................................................................................................................................

Az állat egyedi azonosítójának száma:* .........................................................................................................................................................

Értékesíteni kívánt termék megnevezése: ....................................................................................................................................................

Értékesíteni kívánt termék mennyisége: .......................................................................................................................................................

Értékesítés helye: ....................................................................................................................................................................................................

Vágás helyének neve, címe és nyilvántartási/engedély száma: ............................................................................................................

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

Alulírott állatorvos igazolom, hogy az állatokat a levágás alkalmával megvizsgáltam, a kötelezõ laboratóriumi
vizsgálatokat elvégeztettem, és a vizsgált állatok húsát emberi fogyasztásra alkalmasnak találtam.

Érvényesség: kiállítástól számított 3 nap, az elõírt tárolási, szállítási és értékesítési feltételek esetén.

Jogosult/hatósági állatorvos neve (nyomtatott betûvel): ......................................................................................................................

Jogosult állatorvos magánállatorvosi bélyegzõjének száma:** ............................................................................................................

20.... év ......................... hónap ....... nap

P. H.

.................................................................
állatorvos

* Szarvasmarha, sertés, juh, kecske vágása esetén kell kitölteni.
** Értelemszerûen alkalmazandó.
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4. melléklet az 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelethez

Kis mennyiségû alaptermék termelésre és az ahhoz kapcsolódó mûveletekre vonatkozó 
elõ írások

I. Általános higiéniai követelmények
1. Ez a melléklet az elsõdleges termelésre és az alaptermékek kistermelõ által történõ kezelésére, tárolására, szállítására

vonatkozik, feltéve, hogy ez a kezelés lényegesen nem változtatja meg a termék jellegét.
2. Az élelmiszer-elõállításhoz legalább egy helyiséget – amely célra felhasználható elsõdlegesen magánlakóház részét

képezõ, de forgalomba hozatal céljából élelmiszerek rendszeres kezelésére, tárolására használt helyiség is, idõbeni
elkülönítés mellett –,  illetve a szükséges kiegészítõ helyiségeket biztosítani kell.

3. Az elsõdleges termelés és az ehhez kapcsolódó mûveletek során használt helyiségeket, berendezéseket, eszközöket,
tárolókat, ládákat, jármûveket tisztítani, szükség szerint fertõtleníteni kell. A berendezéseket, eszközöket, tárolókat
kizárólag az élelmiszer kezelésére, elõállítására lehet használni.

4. Élelmiszert csak tiszta, szükség szerint fertõtlenített, az adott élelmiszer csomagolására megfelelõ
csomagolóanyagban, edényzetben tartva, tárolva lehet árusítani. Kiskereskedelmi és vendéglátó létesítmény részére
értékesített feldolgozott élelmiszer csomagolására újrafelhasznált csomagolóanyag nem alkalmazható.

5. Az elsõdleges termeléshez és az ehhez kapcsolódó mûveletekhez ivóvíz minõségû hideg-meleg folyóvizes kézmosási
lehetõséget kell biztosítani.

6. Az alaptermékeket védeni kell a szennyezõdésekkel szemben. A kistermelõnek a vágásra, termelésre szánt állatokat és
azok környezetét tisztán kell tartani.

7. Az elsõdleges termelésnél és a kapcsolódó mûveletek során csak ivóvíz minõségû vizet lehet használni.
8. Az élelmiszer elõállításával és forgalmazásával csak olyan személy foglalkozhat, akinek az egészségi állapota erre

orvosilag igazoltan megfelelõ. A tudottan vagy feltehetõen beteg,  illetve kórokozó hordozó személyek, akik olyan
betegségben szenvednek, amelyek élelmiszerrel is átvihetõk, valamint azok, akiknek elfertõzõdött sebeik,
bõrfertõzésük, lázas megbetegedésük vagy lázzal járó torokfájásuk, hasmenésük van,  illetve akik fülébõl, szemébõl,
orrából váladék ürül, nem dolgozhatnak olyan helyeken, ahol élelmiszerekkel foglalkoznak és ahol bármilyen kis esély
is van arra, hogy az élelmiszerek közvetlenül vagy közvetetten kórokozó mikroorganizmusokkal szennyezõdjenek.

9. Az állati kártevõk ellen hatékony módon, erre a célra forgalomba hozott termékkel védekezni kell, valamint be kell
tartani a külön jogszabályokban foglalt elõ írásokat.

10. A hulladékot és szennyvizet úgy kell tárolni és kezelni, hogy megakadályozzák az alaptermék és a környezet
szennyezõdését, valamint be kell tartani a külön jogszabályokban foglalt elõ írásokat.

11. A takarmány-adalékanyagokat, az állatgyógyászati készítményeket és a növényvédõ szereket az elõ írásoknak
meg fele lõen kell használni, felhasználásukról és az élelmezés-egészségügyi várakozási idõrõl, valamint az elõforduló
betegségekrõl, a növények esetében kártevõkrõl, a kistermelõnek nyilvántartást kell vezetni, melyet 5 évig köteles
megõrizni.

12. Gomba árusítása esetén a gombával kapcsolatos közegészségügyi szabályokról  szóló jogszabály elõ írásait is be kell
tartani.

II. Különleges higiéniai követelmények
1. Azokat a helyiségeket, ahol nyers tejet tárolnak, térben el kell különíteni azoktól a helyiségektõl, amelyekben állatokat

tartanak.
2. Fejés elõtt a tõgyet meg kell tisztítani. A kifejt nyers tejet meg kell szûrni, kizárólag erre a célra használt és megjelölt

edényzetben, fedetten, hûtve kell tárolni. Különbözõ fajú állatok tejét egymástól elkülönítve kell kezelni.
3. A nyers tejet +6 – +8 °C között tárolva 24 óráig, 0 – +6 °C között tárolva 48 óráig lehet értékesíteni. A tejet hûtés nélkül

a fejés befejezésétõl számított 2 órán belül lehet értékesíteni. A nyers tej csomagolása csak tiszta, fertõtlenített
csomagolásra alkalmas edényzetbe történhet. Újrafelhasznált edényzet alkalmazása esetén, azt használat elõtt és azt
köve tõen tisztítani és fertõtleníteni kell, ivóvízzel el kell öblíteni, és tiszta, száraz, utószennyezõdéstõl védett helyen
kell tárolni.

4. A fejés és a tejkezelés eszközeit használat után tisztítani és fertõtleníteni kell, ivóvízzel el kell öblíteni, és tiszta, száraz,
utószennyezõdéstõl védett helyen kell tárolni.
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5. A tejelõ állat betegsége, láza, hasmenése esetén, vagy ha a kifejt tej rendellenes, a tej értékesítése tilos, és az állatorvost 
haladéktalanul értesíteni kell. A nyerstejnek olyan állatból kell származnia, amely
a) nem mutatja a tejen keresztül az emberre átvihetõ fertõzõ betegségek tüneteit,
b) jó általános állapotban van, nem mutatja olyan betegség tüneteit, amely a tej szennyezõdését eredményezheti,

nem szenved váladékképzõdéssel járó, fertõzõ ivarszervi megbetegedésben, hasmenéssel és lázzal járó
bélgyulladásban vagy tõgygyulladásban,

c) tõgyének bõrén nincs olyan sérülés, seb vagy elváltozás, amely befolyásolja a tej fogyaszthatóságát.
6. Nyers tej értékesítésekor dokumentált módon tájékoztatni kell a vásárlót, hogy a nyers tej csak forralás után

fogyasztható.
7. A nyers tejként értékesítésre kerülõ,  illetve feldolgozásra kerülõ tejnek meg kell felelnie az alábbi, két hónapos idõszak

(havi 2 minta alapján) mértani átlagán alapuló kritériumoknak:
a) nyers tehéntej: összcsíraszám 30 °C-on ml-ként 100 000 vagy kevesebb,
b) más állatfajtól származó nyers tej: összcsíraszám 30 °C-on ml-ként 1 500 000 vagy kevesebb.

8. A kistermelõ egészséges állattól származó, friss, ép, nem repedt, nem törött, szennyezõdéstõl mentes tojást árusíthat.
Keltetett, mosott, fõtt tojás nem értékesíthetõ.

9. A tojást értékesítésig és felhasználásig tiszta, hûvös, száraz, jól szellõzõ, napfénytõl védett helyen kell tárolni,
a tojásokat a tojásrakást köve tõen, 21 napon belül kell értékesíteni.

5. melléklet az 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelethez

Baromfi és nyúlfélék húsának kis mennyiségben történõ elõállítására 
és forgalomba hozatalára vonatkozó különleges követelmények

1. A kistermelõ a gazdaságában nevelt és tulajdonában lévõ baromfit és nyúlfélét a tartás helyén levághatja.
2. A baromfi, nyúlfélék vágására (elvéreztetés, forrázás, kopasztás, nyúzás, zsigerelés) külön, kizárólag erre a célra

használt helyiséget kell biztosítani, melynek megfelelõ méretûnek, könnyen tisztíthatónak, fertõtleníthetõnek,
hideg-meleg folyó ivóvízzel ellátottnak kell lennie. A toll és a vágási melléktermék gyûjtését, elszállítását és
a szennyvízkezelést a külön jogszabályoknak meg fele lõen kell végezni.

3. Az 1. pont szerint levágott baromfi és nyúlféle húsvizsgálatát a levágás helyén kell elvégezni. A kistermelõ a vágást
megelõzõen köteles egyeztetni a vágás idõpontját az állatorvossal.

4. Az 1. pont szerint levágott állatok húsának belsõ hõmérsékletét haladéktalanul le kell hûteni 0 – +4 °C, belsõségeit
pedig 0 – +3 °C közötti hõmérsékletre, és a hûtõláncot folyamatosan fenn kell tartani a tárolás, szállítás és árusítás ideje
alatt. Vizes hûtés alkalmazása esetén, vizes-átfolyásos módszer alkalmazható.

5. A kistermelõ baromfihús-,  illetve belsõségdarabolást, -fagyasztást nem végezhet, a baromfihúst tilos festeni.
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Az igazságügyi és rendészeti miniszter 18/2010. (IV. 30.) IRM rendelete
a bírósági ügyvitel szabályairól  szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet, 
az áldozatsegítõ támogatások igénybevételének részletes szabályairól  szóló 
1/2006. (I. 6.) IM rendelet, valamint a jogi segítségnyújtás igénybevételének 
részletes szabályairól  szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet módosításáról

Az 1.  § és a 4.  § tekintetében a polgári perrendtartásról  szóló 1952. évi III. törvény 395.  § (4) bekezdés a) pontjában és
a büntetõeljárásról  szóló 1998. évi XIX. törvény 604.  § (2) bekezdésének o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi
és rendészeti miniszter feladat és hatáskörérõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § h) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – az Országos Igazságszolgáltatási Tanáccsal egyetértésben –,
a 2.  § tekintetében a bûncselekmények áldozatainak segítésérõl és az állami kárenyhítésrõl  szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46.  §
(1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat és hatáskörérõl  szóló
164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3.  § tekintetében a jogi segítségnyújtásról  szóló 2003. évi LXXX. törvény 75.  § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § h) pontjában foglalt
feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:

1. A bírósági ügyvitel szabályairól  szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosítása

1.  § (1) A bírósági ügyvitel szabályairól  szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet 21.  §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ 
rendelkezés lép:

„A gondnokoltak és gondnokaik, a támogatott személyek és támogatóik, valamint az elõ ze tes
jognyilatkozatok nyilvántartása
21. § A gondnokoltak és gondnokaik Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala által kezelt nyilvántartásába
a gondnokoltak és gondnokaik, a támogatott személyek és támogatóik, valamint az elõ ze tes jognyilatkozatok
nyilvántartásáról  szóló tör vény ben meghatározott adatokat a helyi bíróság bírája, bírósági titkár, vagy – a bíró
utasítása alapján – bírósági ügyintézõ vagy a bíróság elnöke által erre a feladatra kijelölt bírósági tisztviselõ jegyzi be.”

(2) A bírósági ügyvitel szabályairól  szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet a 23.  §-át köve tõen a következõ alcímmel és
23/A.  §-sal egészül ki:

„A központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül érkezõ elektronikus beadványok
23/A.  § (1) A központi elektronikus szolgáltató rendszeren (a továb biak ban: központi rendszer) keresztül a bíróságra
érkezõ beadványokat a bíróság vezetõje által erre kijelölt személy – az elektronikus közszolgáltatásról és annak
igénybevételérõl  szóló kormányrendeletben foglalt határidõn belül – veszi át; az átvételt köve tõen a beadványt,
a mellékleteit, valamint a központi rendszer által generált érkeztetõ számot (a továb biak ban e §-ban: érkeztetõ szám)
tartalmazó dokumentumot kinyomtatja és az általános szabályok szerint érkezteti.
(2) Ha a bírósági iratot tör vény alapján a központi rendszer útján kell kézbesíteni, arra a fél beadványa érkeztetõ
számának felhasználásával kerül sor.”

2. Az áldozatsegítõ támogatások igénybevételének részletes szabályairól  szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendelet
módosítása

2.  § (1) Az áldozatsegítõ támogatások igénybevételének részletes szabályairól  szóló 1/2006 (I. 6.) IM rendelet 10.  §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„10.  § Állami kárenyhítés iránti kérelem esetén az ügyféllel közös háztartásban élõ nagykorú személy – kivéve, ha
a büntetõeljárás terheltje, vagy bírósági vagy hatósági eljárásban ellenérdekû fél – jövedelmére vonatkozó igazolást
csatolni kell. Ha a jövedelem igazolás csatolásának akadálya van, ennek okát a nyomtatvány Közlemények rovatában
fel kell tüntetni.”

(2) Az áldozatsegítõ támogatások igénybevételének részletes szabályairól  szóló 1/2006 (I. 6.) IM rendelet a 15.  §-t
megelõzõen a következõ címmel egészül ki:

„Az érdekérvényesítés elõsegítése szolgáltatás eljárásának részletes szabályai”
(3) Az áldozatsegítõ támogatások igénybevételének részletes szabályairól  szóló 1/2006 (I. 6.) IM rendelet a 15.  §-t

köve tõen a következõ 15/A.  §-sal egészül ki:
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„15/A.  § (1) Az érdekérvényesítés elõsegítésérõl az áldozatsegítõ szolgálat esetnaplót vezet. Az esetnapló a következõ
adatokat tartalmazza:
a) az ügyintézõ neve és az ügy száma,
b) a kapcsolatfelvétel ideje és módja,
c) az Ást. 10.  § (3) bekezdés a) és b) pontjában foglalt adatok,
d) a bûncselekmény következtében az áldozatot ért sérelem,
e) az áldozatsegítõ szolgálat által felkínált segítség típusai,
f) az áldozat által kért segítség,
g) az áldozatsegítõ szolgálat által megtett intézkedések.
(2) Az esetnaplót az áldozatsegítõ szolgálat ügyintézõje vezeti. Az esetnaplóhoz mellékelni kell az Ást. 11.  §-a szerinti
igazolást.
(3) Az áldozatsegítõ szolgálat az igazolás beérkezésétõl számított 5 munkanapon belül megteszi az elsõ intézkedést
az esetnaplóban rögzítettek alapján. Ha további segítségnyújtásra van szükség, annak elintézése iránt az áldozatsegítõ 
szolgálat az ok felmerülésétõl számított 5 munkanapon belül intézkedik.”

(4) Az áldozatsegítõ támogatások igénybevételének részletes szabályairól  szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendelet a következõ
20/A.  §-sal egészül ki:
„20/A.  § (1) A méltányossági kérelem tárgyában a Központi Igazságügyi Hivatal dönt.
(2) A visszatérítendõ összeg méltányosságból  való mérséklésére, elengedésére vagy a mérséklés mértékére
vonatkozóan a Központi Igazságügyi Hivatal a következõ szempontokat mérlegeli:
a) az áldozat és a vele közös háztartásban élõk létfenntartása, megélhetése veszélybe kerül-e a visszatérítendõ összeg
megfizetése esetén,
b) a visszatérítendõ összeg nagysága,
c) az áldozat az Ást. 6.  § (3) bekezdése alapján rászorulónak minõsül-e.”

3. A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól  szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet
módosítása

3.  § (1) A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól  szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet 41.  §-a az alábbi
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A méltányossági kérelem tárgyában a Központi Igazságügyi Hivatal dönt.”

(2) A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól  szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet 41.  §-a a következõ 
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Központi Igazságügyi Hivatal a méltányossági eljárás során a tartozás mérséklésérõl, elengedésérõl vagy
a mérséklés mértékérõl a következõ szempontok alapján dönt:
a) a fél élethelyzetének kedvezõtlenebbé válása milyen mértékû,
b) a fél élethelyzetének kedvezõtlenebbé válása, a visszatérítési kötelezettség teljesítésére biztosított határidõre
figyelemmel is tartósnak tekinthetõ-e,
c) a visszatérítendõ támogatás összege.”

(3) A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól  szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet 46.  §-ának helyébe
a következõrendelkezés lép:
„46.  § (1) A területi hivatal a visszatérítési kötelezettség elmulasztása esetén 30 napos határidõ tûzésével felhívja
az ügyfelet a támogatás visszatérítésére, e határidõ eredménytelen elteltét köve tõen pedig – ha nem kerül sor
részletfizetés vagy halasztás engedélyezésére – az adózás rendjérõl  szóló tör vény ben foglaltak szerint a végrehajtás
érdekében megkeresi az ille té kes adóhatóságot.
(2) Ha a gazdálkodó szervezet adós ellen a követelés végrehajtásra történõ átadását megelõzõen felszámolási eljárás
indult, vagy az állami adóhatóság a végrehajtási eljárást felszámolási eljárás  miatt megszüntette és errõl a végrehajtást
kérõt értesítette, a területi hivatal haladéktalanul intézkedik a felszámolónál a hitelezõi igény bejelentése vagy
a behajthatatlansági igazolás beszerzése iránt.
(3) A behajtás iránti intézkedés megtételének tényét a területi hivatal bejegyzi a támogatások nyilvántartásába.”

(4) A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól  szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet a 125.  §-a az alábbi
(5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) E rendeletnek a bírósági ügyvitel szabályairól  szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet, az áldozatsegítõ támogatások
igénybevételének részletes szabályairól  szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendelet, valamint a jogi segítségnyújtás
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igénybevételének részletes szabályairól  szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet módosításáról  szóló 18/2010. (IV. 30.) IRM 
rendelet (a továb biak ban: R.) 3.  § (1) és (2) bekezdéseivel megállapított 41.  § (4) és (5) bekezdését a 2010. június
2. napját megelõzõen jogerõsen megállapított, de még meg nem fizetett tartozások esetében is alkalmazni kell.
(6) E rendeletnek az R. 3.  § (3) bekezdésével megállapított 46.  §-ában foglalt rendelkezéseit az R. hatályba lépését
megelõzõen jogerõsen megállapított, de még meg nem fizetett tartozások érvényesítésére is alkalmazni kell.”

(5) A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól  szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet 1. mellékletének
helyébe az 1. melléklet lép.

4. Hatályon kívül helyezõ és záró rendelkezések

4.  § Hatályát veszti a bírósági ügyvitel szabályairól  szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet 10.  § (5) bekezdése.

5.  § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2010. május 1-jén lép hatályba.
(2) A 2. és 3.  § 2010. június 2-án lép hatályba.
(3) Az 1.  § (2) bekezdése 2010. július 1-jén lép hatályba.
(4) E rendelet 2010. július 2-án hatályát veszti.

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

1. melléklet a 18/2010. (IV. 30.) IRM rendelethez
„1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez

NYOMTATVÁNY

Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez

A területi hivatal érkeztetõ bélyegzõje

A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI, VAGYONI HELYZET

I. A kérelmezõ személyi adatai
1. Neve: 2. Születési neve:
3. Születési helye és ideje:
4. Anyja születési neve:
5. Személyi igazolványának (ha azzal nem rendelkezik, egyéb személyazonosító okmányának típusa

megjelölésével) száma:
6. Lakó- vagy tartózkodási helyének címe:
7. Értesítési címe, telefonszáma, e-mail címe*:
8. Állampolgársága: 9. Családi állapota:
10. Jogi szakvizsgával                                     _ rendelkezik                    _ nem rendelkezik
11. Vállalkozási

tevékenysé-
get folytat

_ társas vállalkozás tagjaként             _ egyéni vállalkozóként         _ mezõgazdasági õstermelõként 
_ mezõgazdasági õstermelõként és a kérelem elõ ter jesz tését megelõzõ naptári évben
adóbevallásra és egyszerûsített adóbevallási nyilatkozatra nem volt köteles
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12. Ha a kérelmezõ
e pontban foglalt
valamely ellátásra 
jogosult, ezt
igazolnia kell  és
a nyomtatvány
A) részének
további rovatait
nem kell
kitöltenie!

– aktív korúak ellátására jogosult, vagy aktív korúak ellátásárára jogosult, a szociális
ellátásokról és a szociális igazgatásról  szóló 1993. évi III. törvény szerinti közeli
hozzátartozójával él közös háztartásban

– közgyógyellátásban részesül vagy egészségügyi szolgáltatásra  való jogosultságát
állapították meg

– átmeneti szállást igénybevevõ hajléktalan személy
– menekült, menedékes, menekültkénti vagy menedékeskénti,  illetve hontalankénti

elismerését kérõ, továbbá az ideiglenes vagy kiegészítõ védelemben részesítését kérõ
személy, és a jövedelmi és vagyoni helyzetérõl tett nyilatkozata alapján a számára
biztosított ellátásra és támogatásra jogosult

– vízum kiadása, tartózkodási engedély vagy letelepedett jogállás megszerzése,  illetve
honosítás iránti üggyel kapcsolatban jogi segítségnyújtást kérõ olyan személy, akinek
a felmenõje magyar állampolgár vagy az volt, továbbá a visszahonosításra irányuló
eljárásban részt vevõ személy

– családjában olyan gyermeket gondoz, akinek a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre  való jogosultságát megállapították

– kiemelkedõen közhasznú szervezet vagy munkavállalói érdek-képviseleti szervezet, ha
közérdekbõl, külön jogszabály felhatalmazása alapján indít pert

13.

II. A kérelmezõ jövedelme

(Aki az A) I. 12. pontja, C) I. 7., valamint a 8.1–8.10. pontjai alapján kéri a támogatást, továbbá ha kiskorú sértett
vagy kiskorú magánfél kéri a D) rész szerinti támogatást, vagyoni, jövedelmi viszonyait nem kell igazolnia 

és a nyomtatvány A) részének II–V. rovatait nem kell kitöltenie)
1.1. A munkáltató (járandóságot folyósító szerv) neve:
1.2. A munkáltató címe:
1.3. Havi nettó jövedelem: 1.4. A munkáltató aláírása, bélyegzõlenyomata, dátum:
2.1. A munkáltató (járandóságot folyósító szerv) neve:
2.2. A munkáltató címe:
2.3. Havi nettó jövedelem: 2.4. A munkáltató aláírása, bélyegzõlenyomata, dátum:
3. A kérelmezõ összes havi nettó jövedelme:

III. A kérelmezõvel közös háztartásban élõk adatai

1.1. Házastárs, élettárs neve (születési név is):
1.2. Születési helye és ideje:
1.3. Anyja születési neve:
1.4. Munkáltatójának neve és címe:
1.5. Havi nettó jövedelme:
1.6. A munkáltató aláírása, bélyegzõlenyomata, dátum: 1.7. Házastárs (élettárs) aláírása:
2.1. Gyermek neve (születési név is):
2.2. Születési helye és ideje:
2.3. Anyja születési neve:
2.4. Munkáltatójának neve és címe:
2.5. Havi nettó jövedelme:
2.6. A munkáltató aláírása, bélyegzõlenyomata, dátum: 2.7. Gyermek (tör vényes képviselõ) aláírása:
3.1. Gyermek neve (születési név is):
3.2. Születési helye és ideje:
3.3. Anyja születési neve:
3.4. Munkáltatójának neve és címe:
3.5. Havi nettó jövedelme:
3.6. A munkáltató aláírása, bélyegzõlenyomata, dátum: 3.7. Gyermek (tör vényes képviselõ) aláírása:
4.1. Egyéb hozzátartozó neve (születési név is):
4.2. Születési helye és ideje:
4.3. Anyja születési neve:
4.4. Munkáltatójának neve és címe:
4.5. Havi nettó jövedelme:
4.6. A munkáltató aláírása, bélyegzõlenyomata, dátum: 4.7. Egyéb hozzátartozó aláírása:
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IV. A kérelmezõnek a támogatás engedélyezésénél figye lembe vehetõ jövedelme
(A 2. pont kivételével a területi hivatal tölti ki)

1. A kérelmezõ és a vele közös háztartásban élõ személyek havi összes nettó jövedelme:
2. Havi összes nettó

jövedelembõl
levonható összegek

2.1. Havonta fizetett tartásdíj vagy járadék összege:
A tartásra jogosult neve:
A tartásdíj fizetését elrendelõ hatóság neve és a határozat száma:

2.2. A lakáshitel havi törlesztõ részletének összege:
A lakáshitelt folyósító hitelintézet neve, címe:

3. Levonások után fennmaradó összeg:
4. A közös háztartásban élõ személyek száma összesen:
5. Egy fõre esõ havi nettó jövedelem:

V. A kérelmezõ vagyoni helyzete

1. Ingatlantulajdona 1.1. Lakhatását szolgáló ingatlanának adatai (cím vagy helyrajzi szám,
tulajdoni hányad, alapterület, terhek):

1.2. Egyéb ingatlanának adatai (cím, helyrajzi szám, mûvelési ág,
tulajdoni hányad, alapterület, terhek, becsült forgalmi érték):

2. Gépjármûve 2.1. Típusa, rendszáma, évjárata, becsült forgalmi értéke:
2.2. Típusa, rendszáma, évjárata, becsült forgalmi értéke:

3. Egyéb vagyona (értékpapír, ingó
vagyontárgy, követelés, vagyoni
értékû jog, százharmincezer forintot
meghaladó összegû készpénz,
pénzügyi intézménnyel szemben
fennálló követelés) és a vagyon
 értéke:

B) PEREN KÍVÜLI JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS IGÉNYLÉSE

I. Tájékoztatás, tanácsadás

_ jogvitával összefüggésben
_ közigazgatási (önkormányzati)

eljárással kapcsolatban
_ jogszabályi rendelkezésrõl
_ peren kívüli közvetítéssel

összefüggésben
_ bûncselekmény sértettjének

A jogvita (ügy, bûncselekmény) rövid leírása, a közigazgatási eljárás
tárgya:

Milyen kérdésben kér tanácsadást:

II. Okiratkészítés

1. Keresetlevél, nemperes eljárás
kezdeményezése iránti kérelem

A jogvita, vitás ügy rövid leírása:
Ellenérdekû fél:

2. felülvizsgálati, perújítási kérelem A per (nemperes eljárás) tárgya:
A pert lefolytató bíróság, a jogerõs határozat száma:
Peres felek, eljárásban részt vevõ személyek:

3. beadvány közigazgatási ügyben Az eljárás tárgya (ha még nem indult meg, az eljárás megindításának
szükségessége):
Az eljárást lefolytató hatóság, és az ügy száma (ha az eljárás már
folyamatban van):
Az eljárásban részt vevõ felek:
Beadvány tárgya:

4. feljelentés megtétele A bûncselekmény leírása:
5. Szerzõdés A szerzõdés tárgya:

Másik szerzõdõ fél neve:
6. Egyéb Az okirat készítésének célja, annak tartalma:
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C) PÁRTFOGÓ ÜGYVÉDI KÉPVISELET IGÉNYLÉSE POLGÁRI ELJÁRÁSBAN

I. Polgári per, nemperes eljárás (a továb biak ban: per)

1. Az eljáró (eljárásra ille té kes) bíróság:
2. A per ügyszáma: _ A per még nem indult meg
4. Az ügyben korábban kapott-e
támogatást

_ igen, _ nem

5. A kérelmezõ _ felperes (kérelmezõ) _ alperes (kérelmezett) _ beavatkozó, perbehívott _ végrehajtást kérõ
_ a végrehajtást kérõ, ha a megelõzõ perben pártfogó ügyvéddel rendelkezett
6. Ellenfél neve, címe:
7. A bíróság a perben a pártfogó ügyvédi képviselet költségeire is kiterjedõ költségmentességet engedélyezett _
8. A per tárgya (ha még nem indult meg,

az érvényesítendõ igény)
8.1. a nyugellátás, hozzátartozói nyugellátás iránti igények

érvényesítésével kapcsolatos per
8.2. az egészségbiztosítási igények érvényesítésével kapcsolatos per
8.3. az apasági és a származás megállapítása iránti egyéb per
8.4. a szülõi felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása iránti per
8.5. a gondnokság alá helyezés iránti, és a gondnoksággal kapcsolatos

egyéb per
8.6. gyermek elhelyezésével és átadásával, valamint

a kapcsolattartással összefüggõ per
8.7. a tör vényen alapuló tartással kapcsolatos per, ideértve

a tartásdíjnak a kötelezett járandóságait folyósító szervtõl vagy
más személytõl  való behajtása, a tartásdíj megszüntetése vagy
összegének megváltoztatása, továbbá a tartásdíjra irányuló
végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránti per is 

8.8. a munkaviszonnyal, a közszolgálati és a közalkalmazotti
jogviszonnyal, más szolgálati viszonnyal, valamint a szövetkezeti
tagsági viszony alapján létrejött munkaviszony jellegû
jogviszonnyal kapcsolatos per (a továbbiakban: munkaügyi per),
kivéve azokat a munkaügyi pereket, amelyekben a feleket tárgyi
illetékfeljegyzési jog illeti meg

8.9. a bányakár megtérítése iránti per
8.10. bûncselekménnyel a személy életében, testi épségében vagy

   egészségében okozott kár megtérítése iránti igény érvényesítése
8.11. Egyéb:

9. Az eljárás melyik szakaszában kéri a támogatást:

D) JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS IGÉNYLÉSE BÜNTETÕELJÁRÁSBAN

1. A büntetõügyben eljáró (eljárásra ille té kes) bíróság:
2. A büntetõügy száma:
3. A büntetõügy tárgya:
4. Az eljárás melyik szakaszában kéri a támogatást:
5. Az ügyben korábban kapott-e támogatást                         _ igen,                           _ nem
6. A kérelmezõ        _ sértett,       _ magánvádló,       _ magánfél,       _ egyéb érdekelt,       _ pótmagánvádló
7. Az igényelt támogatás _ pártfogó ügyvédi képviselet

pótmagánvádló részére _ személyes költségmentesség
_ személyes költségmentesség és pártfogó  ügyvédi 

képviselet

Mellékletek felsorolása
1. ......................................................................................................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................................................................................................
3. ......................................................................................................................................................................................................................
4. ......................................................................................................................................................................................................................
5. ......................................................................................................................................................................................................................
6. ......................................................................................................................................................................................................................
7. ......................................................................................................................................................................................................................
8. ......................................................................................................................................................................................................................
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Közlemény

Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozatok megfelelnek a  valóságnak.
Az Igazságügyi Hivatal elõtti, a támogatás engedélyezése és a jogi segítõi, pártfogó ügyvédi díj megállapítása
iránti eljárásában felmentem a jogi segítõt, pártfogó ügyvédet a jogi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban
fennálló titoktartási kötelezettsége alól.

.........................................., ........... év ............................................ hó .......... nap.

................................................................
kérelmezõ aláírása

„

Az igazságügyi és rendészeti miniszter 19/2010. (IV. 30.) IRM rendelete
a DNS-profil meghatározásának szakmai-módszertani követelményeirõl

A bûnügyi nyilvántartási rendszerrõl, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott
ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bûnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról  szóló 2009. évi XLVII. törvény 96.  §
(2) bekezdés c) pontjában,
a 17.  § tekintetében a bûnügyi nyilvántartási rendszerrõl, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bûnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról  szóló 2009. évi
XLVII. törvény 96.  § (2) bekezdés b) és c) pontjában,
a 11.  §, a 18.  § és a 3. melléklet tekintetében az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl  szóló 2005. évi XLVII. törvény 31.  § (5) bekezdés
a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1.  § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1.  § E rendelet alkalmazásában:
1. bûnjel: az Intézet részére átadott tárgyi bizonyítási eszköz;
2. bûnjelminta: az Intézet részére átadott, a bûncselekmény helyszínén és a bûncselekmény elkövetéseinek nyomait

hordozó tárgyon rögzített biológiai anyag, anyagmaradvány, valamint a személyektõl levett összehasonlító
(referencia) minta;

3. bûnjelszemle: a bûncselekmény helyszínén és a bûncselekmény elkövetésének nyomait hordozó tárgyon rögzített
biológiai anyagmaradványoknak az Intézet által  való felkutatása és a mintabiztosítás DNS-elemzésekhez;

4. DNS-marker: az a hely (lókusz) a DNS-molekulán, mely az egyénekre vonatkozó különféle genetikai információkat
tartalmazza;

5. eseti DNS-profil: a bûncselekmény helyszínén és a bûncselekmény elkövetésének nyomait hordozó személyen vagy
tárgyon rögzített anyagmaradványból meghatározott emberi DNS-profil;

6. Intézet: a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó
szervekrõl  szóló kormányrendeletben DNS-vizsgálatra kijelölt szerv;

7. kalibrált eszköz vagy berendezés: olyan, a laboratóriumi tevékenység során használt eszköz vagy berendezés, amely
a vizsgált jelleget, változót vagy mennyiséget ellenõrzötten pontosan és hitelesen méri;
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8. laboratóriumi tevékenység: a DNS-profilok meghatározása során a tárgyakon hagyott nyomok felkutatásakor és
megtalálásakor, valamint igazságügyi bizonyítékok elõhívásakor, elemzésekor és értelmezésekor a laboratóriumban
végzett bármilyen tevékenység szakértõi vélemény nyilvánítása vagy igazságügyi bizonyítékok cseréje céljából;

9. mintabiztosítás: bûnjelen vagy bûnjelmintán DNS-kinyerése céljából lefolytatott biológiai nyomkutatás és
az anyagmaradvány DNS-elemzésre alkalmas részének biztosítása;

10. laboratóriumi tevékenység eredménye: a laboratóriumi tevékenység bármilyen analitikai eredménye és közvetlenül
kapcsolódó értelmezése;

11. személyi DNS-profil: a büntetõeljárás során ismert személyazonosságú embertõl származó mintából meghatározott
DNS-profil;

12. validált eszköz vagy berendezés: olyan, a laboratóriumi tevékenység során használt eszköz vagy berendezés, amely
a forgalmazó és felhasználó által igazoltan és ellenõrzötten a specifikációjának meg fele lõen mûködik;

13. vizsgálati dokumentáció: a laboratóriumi tevékenység folyamatát és eredményeit teljes körûen tartalmazó,
elektronikusan és papír alapon is rögzített irat, ide nem értve az igazságügyi szakértõi véleményt.

2. Szakmai feltételek

2.  § Eseti DNS-profil meghatározást az Intézet akkor végezhet, ha rendelkezik igazságügyi szakértõi névjegyzékbe
igazságügyi genetikai szakterületre bejegyzett legalább két olyan, az Intézet nevében eljárni jogosult szakértõvel,
akiknek igazságügyi szakértõi kamarai tagsági viszonya nem szünetel vagy nincs felfüggesztve.

3.  § (1) A vizsgálandó bûnjelet és az abból létrehozott származékokat óvni kell a jogosulatlan hozzáféréstõl, fizikai
megsemmisüléstõl és a vizsgálhatóságot negatívan befolyásoló külsõ környezeti hatásoktól.

(2) Az Intézet a következõ tevékenységeket egymástól elkülönített helyiségben végzi:
a) a bûnjelek kezelése és tárolása,
b) a bûnjelszemle és az anyagmaradványból történõ mintabiztosítás,
c) a DNS-kinyerése és mennyiségi meghatározása,
d) a polimorf DNS-lókuszok láncreakcióval történõ sokszorosítása (a továb biak ban: PCR-sokszorosítás), valamint

a sokszorosított termékek kezelése és tárolása és
e) a kiértékelési, véleményezési és az adminisztrációs feladatok ellátása.

(3) Az Intézet rendelkezik a laboratóriumi vizsgálatok PCR-sokszorosítás elõtti és PCR-sokszorosítás utáni
munkafolyamatait egymástól egyértelmûen elkülönítõ, a laboratóriumi rendszerbe pozitív és negatív
légnyomáskülönbséggel illeszkedõ, lokális légelszívással ellátott helyiségekkel.

(4) Az Intézet a bûnjelszemlét kizárólag erre a célra kialakított, a felülszennyezés kizárását biztosító, a laboratóriumi rendszerbe
illeszkedõ, pozitív légnyomáskülönbséggel és lokális légelszívással rendelkezõ elsötétíthetõ helyiségben végzi.

4.  § (1) Az Intézet a vizsgálati anyagokat, bûnjeleket, valamint származékaikat a hitelesség-láncolat sértetlenségének
biztosítása érdekében egyedileg beazonosíthatóan megjelöli, egymástól elkülönítve csomagolja és tárolja.

(2) Az Intézet rendelkezik legalább háromszor, legalább 100 liternyi +4°C-ra hûthetõ, és legalább háromszor, legalább
50 liternyi –20 °C-ra mélyhûthetõ, valamint legalább 400 liternyi –70°C-ra mélyhûthetõ mintatároló kapacitással,
amelyeknek a szünetmentes üzemeltetése biztosított.

(3) Az Intézet a bûnjeleket, valamint a laboratóriumi tevékenység alatt létrejött félkész és kész vizsgálati anyagokat úgy
tárolja, hogy azokhoz arra jogosulatlan személy nem férhet hozzá.

5.  § (1) Az Intézet rendelkezik olyan külön szabályzattal, amely
a) a minta biztosítására,
b) a vizsgálati anyagok kezelésére, megõrzésére,
c) az alkalmazott, szakmailag megfelelõ vizsgálati módszerek részletes leírására,
d) az alkalmazott eszközök és berendezések megfelelõ üzemelésének ellenõrzésére,
e) a vizsgálati eredmények értékelésére, értelmezésére, valamint
f) a szakértõi vélemények elkészítésére, kibocsátására, tárolására
vonatkozó – e rendeletben nem szabályozott, részletes – elõ írásokat tartalmazza.

(2) Az Intézet olyan adatkezelési rendszerrel rendelkezik, amely biztosítja a laboratórium rendelkezésére bocsátott adatoknak
a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról  szóló tör vény ben meghatározott szintû védelmét.
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(3) Az Intézet a vizsgálati dokumentációját úgy készíti el, hogy a laboratóriumi tevékenység és a laboratóriumi
tevékenység eredményének valamennyi eleme visszakereshetõ és ellenõrizhetõ legyen.

(4) Az Intézet – ha az eszköz vagy berendezés esetében fogalmilag lehetséges – a laboratóriumi tevékenységét
érvényesen kalibrált, hitelesített, valamint igazságügyi alkalmazásra validált eszközzel és berendezéssel végzi.

(5) Az Intézet biztosítja az analitikai és az informatikai rendszer folyamatos és szünetmentes elektromos ellátását.

6.  § Az eseti DNS-profil meghatározását végzõ Intézet évente dokumentáltan és sikeresen részt vesz eseti és személyi
DNS-profilok meghatározására vonatkozó, szaktudást és felkészültséget bizonyító, a Forenzikus Tudományos Intézetek
Európai Hálózata (ENFSI) által meghatározott nemzetközi szervezet által szervezett külsõ jártassági kontrollteszten.

3. Módszertani feltételek

7.  § (1) A bûnjelszemlét az Intézet legalább két alkalmazottja végzi, akik közül az egyik az igazságügyi szakértõi névjegyzékbe
igazságügyi genetika szakterületre bejegyzett olyan szakértõ, akinek igazságügyi szakértõi kamarai tagsága nem
szünetel vagy nincs felfüggesztve.

(2) A bûnjelszemlérõl, a mintabiztosításról és a vizsgálatokról az Intézet munkatervet készít, melyet írásban rögzít.
A munkatervtõl  való eltérés esetén az eltérés tényét és okát dokumentálni szükséges. A dokumentációban fel kell
tüntetni, hogy az eltérés kihatással van-e a DNS-profil megállapítására.

(3) A bûnjelszemlérõl és mintabiztosításról az Intézet digitális fotó- vagy videódokumentációt készít.
(4) Az Intézet a bûnjelszemlérõl a vizsgálati dokumentációhoz önálló jegyzõkönyvet csatol. A jegyzõkönyv tartalmazza:

a) a bûnjelszemle idõpontját,
b) a bûnjelszemle vezetõjének és a többi résztvevõnek a nevét,
c) a bûnjelszemle vizsgálati tervét, amely röviden leírja az ügy fontos szakértõi körülményeit, valamint bûnjelekre

vagy bûnjelcsoportokra vonatkozóan a vizsgálat célját és annak meg valósítási tervét,
d) a szemlézett bûnjelek jelölését, leírását és szakértõi jellemzését,
e) a bûnjelszemle során a bûnjeleken bekövetkezõ változások dokumentálását,
f) a bûnjeleken lefolytatott nyomkutatás eredményét,
g) a bûnjelekbõl DNS-elemzésre biztosított minták jelölését, leírását és szakértõi jellemzését, valamint

a mintabiztosítás módját és
h) a bûnjelen vagy a bûnjelmintán elvégzendõ laboratóriumi tevékenységek rövid jelölését.

8.  § (1) A bûnjelszemlét végzõ személyeknek védõöltözetet kell viselniük, amely egyszer használatos laboratóriumi
köpenybõl, gumikesztyûbõl, szájmaszkból, hajsapkából, és szükség esetén védõszemüvegbõl áll. Bûnjelváltáskor
a kesztyûcsere kötelezõ. Ha a szennyezettség  miatt indokolt, úgy a bûnjelváltáskor a teljes védõöltözetet cserélni kell.

(2) Minden bûnjel a többitõl elkülönítve, kizárólag egyesével szemlézhetõ. A sértettõl és a gyanúsítottól származó,
valamint a helyszíneléskor biztosított minták és tárgyak szemléjét térben vagy idõben el kell különíteni. Térben vagy
idõben külön kezelendõk az alacsony és a magas kópiaszámú DNS-t tartalmazó minták.

(3) Minden egyes bûnjel szemléje után a vizsgálati helyszín érintett felületén, valamint minden mintabiztosítás után
a használt eszközökön hatékony DNS-mentesítõ tisztítást kell végezni.

(4) Az Intézet a biztosított bûnjelmintákat egyesével, az esetleges mintacsere és mintaszennyezés lehetõségének
kizárásával, anonimizált azonosítóval ellátva tárolja.

9.  § (1) A DNS-profil meghatározásához a mintának legfeljebb a fele használható fel, kivéve, ha a minta fele nem elégséges
a sikeres vizsgálat elvégzéséhez. Ha a vizsgálat elvégzéséhez a minta több, mint fele felhasználásra került, azt
a vizsgálati dokumentációban jelezni kell.

(2) Az eseti DNS-profil meghatározására szolgáló minta típusát, szöveti eredetét meg kell határozni.
(3) A bûnjelmintából kinyert DNS emberi eredetû összetevõjének mennyiségi meghatározását a minta jellegének

meghatározása és a további vizsgálatok eredményes kivitelezése érdekében el kell végezni.
(4) A DNS-profil meghatározása során külsõ jártassági kontrolltesztben megnevezett vizsgáló és analizáló berendezések,

szoftverek, eljárások és vegyszercsomagok alkalmazandók.
(5) Minden vizsgálandó mintacsoporthoz ismert DNS-profilú biológiai mintát (belsõ kontroll), valamint DNS-t nem

tartalmazó mintát (reagens kontroll) kell rendelni, melyeket a teljes laboratóriumi munkafolyamat során
a bûnjelmintákkal együtt kell kezelni. A mérési eredménnyel járó vizsgálatokhoz az elõbbieken kívül egyéb mérési
kontrollok (pozitív kontroll, negatív kontroll, kalibrációs standard) is társítandók.
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(6) A bûnjelmintákból történõ DNS kinyeréséhez a vizsgálati sikeresség érdekében alternatív eljárások alkalmazásának
lehetõségét is szükséges biztosítani.

(7) Az Intézet az alacsony kópiaszámú (LCN) minták vizsgálatát a normál kópiaszámú minták vizsgálatától térben vagy
idõben elkülönülten végzi.

10.  § (1) A DNS-profil meghatározásakor az 1. mellékletben megjelölt DNS-markereket kell meghatározni. Ha az adott minta
vizsgálata során a megfelelõ bizonyító erõ elérése érdekében az 1. mellékletben megjelölt markereken túlmenõen további
DNS-markerek vizsgálata is indokolt, úgy a 2. mellékletben meghatározott DNS-markerek vizsgálatát is meg kell kísérelni.

(2) Ha a szakértõi kirendelésben foglalt szakkérdés az 1. és a 2. mellékletben megjelölt DNS-markerek segítségével nem
válaszolható meg, úgy más DNS-marker is vizsgálható.

(3) Ha a bûnjelen a DNS-elemzés indokolt és az elsõ analízis DNS-profilt nem eredményez, – és a bûnjelminta mennyisége
lehetõvé teszi – a DNS-elemzést meg kell ismételni. Az ismételt analízis során elõnyben kell részesíteni az alternatív
vizsgálati eljárásokat.

(4) Ha egy minta töredékes vagy kevert genetikai DNS-profilt eredményez, azt a vizsgálati dokumentáció egyértelmûen jelöli.
(5) Ha a kiértékelés során a DNS-markeren rendkívül ritka, új allél vagy normálistól eltérõ allélszám kerül kimutatásra, azt

ismételt vizsgálattal kell megerõsíteni.

11.  § (1) Vizsgálatra alkalmas DNS-t megfelelõ mennyiségben tartalmazó biológiai minták azonos személyi eredete kizártnak
tekintendõ, ha legalább két lókuszon, vagy legalább két mitokondriális DNS-pozícióban eltérés észlelhetõ. A csak
egyetlen lókuszon vagy pozícióban megfigyelt eltérés esetén mérlegelni kell a mutáció, allélkiesés, heteroplazmia,
degradáció és más, genetikai vagy technológiai sajátosságokra visszavezethetõ okok lehetõségét.

(2) Ha az eseti DNS-profil és a személyi DNS-profil összevetése során megállapítást nyer, hogy a minták azonos személyi
eredete nem kizárt, akkor a minta származásának bizonyítása érdekében a bizonyítóerõ számításának
a  valószínûségszámítás Bayes-elvén kell alapulnia.

(3) A (2) bekezdésben megjelölt  valószínûségi hányadost a 3. mellékletben megjelölt módon kell megállapítani.
(4) Haploid genomok vizsgálata során annak eredményét külön kell értékelni és a genetikai statisztikai számítást elvégezni.
(5) Több személytõl származó, kevert, valamint vizsgálatra alkalmas DNS-t minimális mennyiségben, alacsony kópiaszámban

tartalmazó biológiai minták elemzése során figye lembe kell venni az allélkiesés vagy allél beépülés lehetõségét.

12.  § (1) Személyi DNS-profilok meghatározása során a 2–11.  §-ban foglalt rendelkezéseket a (2) és (3) bekezdésben megjelölt
eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Személyi DNS-profil meghatározást az Intézet akkor végezhet, ha rendelkezik igazságügyi szakértõi névjegyzékbe
igazságügyi genetikai szakterületre bejegyzett legalább egy olyan, az Intézet nevében eljárni jogosult szakértõvel,
akiknek a szakértõi kamarai tagsági viszonya nem szünetel vagy nincs felfüggesztve.

(3) Az Intézet évente dokumentáltan és sikeresen részt vesz személyi DNS-profilok meghatározására vonatkozó,
szaktudást és felkészültséget bizonyító, a Forenzikus Tudományos Intézetek Európai Hálózata (ENFSI) által
meghatározott nemzetközi szervezet által szervezett külsõ jártassági kontrollteszten.

13.  § Az Intézet laboratóriumi tevékenységet akkor végezhet, ha e tevékenységét nemzeti akkreditáló testület
az MSZ ISO/IEC 17025:2005 szabványnak meg fele lõen akkreditálta.

4. Együttmûködés

14.  § A Kormány által kijelölt szakértõi nyilvántartó szerv az Intézettel
a) az adatközlés rendje, technikai részleteinek meghatározása,
b) a kapcsolattartás, kommunikáció, és
c) a vitatott kérdések – ide nem értve az igazságügyi szakértõi véleményt – rendezésének módja
vonatkozásában, e rendeletben nem szabályozott kérdéskörökben együttmûködési megállapodást köt.

5. Záró rendelkezések

15.  § (1) E rendelet – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2010. május 1-jén lép hatályba.
(2) A 6.  § 2011. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 13.  § 2013. november 30-án lép hatályba.
(4) Az 1. melléklet 12–16. pontja 2011. november 30-án lép hatályba.
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16.  § Ez a rendelet a laboratóriumi tevékenységet végzõ igazságügyi szakértõk akkreditálásáról  szóló, 2009. november 30-i,
2009/905/IB tanácsi kerethatározat 2. cikkely a) pontjának, valamint a 4. cikkelynek  való megfelelést szolgálja.

17.  § (1) A bûnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartása részére történõ adatközlés, valamint az ujj- és
tenyérnyomatvétel és a szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai szabályairól  szóló 21/2009. (VI. 19.) IRM
rendelet (a továb biak ban: R.) 8.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8.  § (1) Az ujj- és tenyérnyomat, valamint a DNS-minta rögzítését a szakértõi nyilvántartó szerv által elõ ze tesen
jóváhagyott és feltüntetett eszközzel és módon kell végezni. A szakértõi nyilvántartó szerv a jóváhagyott eszközöket
és módszereket a honlapján közzéteszi.
(2) Az ujj- és tenyérnyomat rögzítését köve tõen a nyomozó hatóság, az ügyészség vagy a katonai nyomozó hatóság
megküldi
a) a helyszíni mintát,
b) a bûncselekmény elkövetésének nyomait hordozó tárgyon rögzített anyagmaradványt, és
c) a 4. mellékletben meghatározott, meg fele lõen kitöltött és belsõ azonosító kóddal ellátott adatlapot
a szakértõi nyilvántartó szerv részére.
(3) A DNS-minta rögzítését köve tõen a nyomozó hatóság, az ügyészség vagy a katonai nyomozó hatóság három
munkanapon belül megküldi
a) a helyszíni mintát,
b) a bûncselekmény elkövetésének nyomait hordozó tárgyon rögzített anyagmaradványt, valamint
c) a 4. mellékletben meghatározott, meg fele lõen kitöltött és belsõ azonosító kóddal ellátott adatlapot
az általa kirendelt és a Kormány által e szakkérdés vizsgálatára kijelölt szerv (a továb biak ban: kirendelt szerv) részére.
(4) A kirendelt szerv
a) a nyomozó hatóság, az ügyészség vagy a katonai nyomozó hatóság által a (3) bekezdés alapján megküldött
aa) helyszíni mintának a DNS-profil meghatározását köve tõen megmaradt részét,
ab) a bûncselekmény elkövetésének nyomait hordozó tárgyról rögzített anyagmaradványt,
ac) a 4. mellékletben meghatározott adatlapot,
b) az elkészült DNS-profilt, és
c) a DNS-profil meghatározásának szakmai módszertani követelményeirõl  szóló rendelet szerinti vizsgálati
dokumentáció másolatát
a vizsgálatok elvégzését követõ három munkanapon belül megküldi a szakértõi nyilvántartó szerv részére.
(5) Ha a DNS-profil meghatározása nem a DNS-profil meghatározásának szakmai-módszertani követelményeirõl  szóló
rendeletnek meg fele lõen történt, a szakértõi nyilvántartó szerv a hiányzó adatok pótlására hívja fel a kirendelt szervet.
Ha a hiányosságok másképp nem pótolhatóak, úgy a szakértõi nyilvántartó szerv a (4) bekezdés a)–c) pontjában
megjelölteket – a (4) bekezdés a) pont ac) alpontjának kivételével – a kirendelt szerv részére visszaküldi és a kirendelt
szerv – saját költségére – köteles a vizsgálatokat megismételni.
(6) A szakértõi nyilvántartó szerv a DNS-profil nyilvántartásba vételérõl  szóló döntését közli a kirendelt szervvel,
valamint az ügyben eljáró nyomozó hatósággal, ügyészséggel vagy katonai nyomozó hatósággal.
(7) A 4. mellékletben foglalt adatlapon megjelölt eljáró szerv kódját és a bûncselekmény adatai cím alatt megjelölt
kódokat az eljáró nyomozó hatóság, nyomozó ügyész vagy ügyészségi nyomozó az egységes nyomozó hatósági és
ügyészségi bûnügyi statisztikáról  szóló IRM rendelet rendelkezéseinek meg fele lõen kiadott iránymutatás alapján
tölti ki.”

(2) Az R. 10.  § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „8.  § (2) bekezdésben” szövegrész helyébe a „8.  § (3) és
(4) bekezdésben” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az R. 10.  § (2) bekezdés c) pontja.

18.  § Az igazságügyi szakértõi mûködésrõl  szóló 31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet a 24.  §-át köve tõen a következõ 24/A.  §-sal
egészül ki:
„24/A.  § (1) Büntetõeljárás során az emberi DNS-profilokat a DNS-profil meghatározásának szakmai-módszertani
követelményeirõl  szóló rendeletnek meg fele lõen kell meghatározni.
(2) A bûncselekmény helyszínén és a bûncselekmény elkövetésének nyomait hordozó tárgyon rögzített
anyagmaradvány vonatkozásában emberi DNS-profilok vizsgálata során a szakvéleményben – a 10.  §-ban
meghatározottak mellett – meg kell jelölni
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a) vizsgált személy és a biológiai minták DNS-profilját (szakmai ténymegállapítás),
b) azt, hogy a vizsgált személy és a DNS-minta DNS-profiljai eltérõnek tekinthetõek-e vagy sem, így ennek meg fele lõen
az elvégzett genetikai vizsgálat alátámasztja vagy nem támasztja alá a tisztázni kívánt származást (vélemény), valamint
c) – megegyezõ DNS-profilok esetén – a  valószínûségi hányados kiszámításával az egyezés  valószínûségét, azaz
annak bizonyító erejét (vélemény).”

19.  § (1) A 17. és a 18.  § 2010. május 2-án hatályát veszti.
(2) A 2. melléklet 6–10. pontja 2011. november 30-án hatályát veszti.
(3) Az (1) bekezdés 2010. május 3-án hatályát veszti.
(4) E § 2011. december 1-jén hatályát veszti.

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

1. melléklet a 19/2010. (IV. 30.) IRM rendelethez

DNS-profil meghatározása során elsõdlegesen meghatározandó DNS-markerek:
1. D3S1358,
2. FGA,
3. D8S1179,
4. HUMTH01,
5. VWA,
6. D18S51,
7. D21S11,
8. D2S1338
9. D19S433

10. D16S539
11. AMEL
12. D1S1656,
13. D2S441,
14. D10S1248,
15. D12S391,
16. D22S1045

2. melléklet a 19/2010. (IV. 30.) IRM rendelethez

Indokolt esetben alkalmazandó további markerek:
1. D5S818
2. D13S317
3. D7S820
4. TPOX
5. CSF1PO
6. D1S1656,
7. D2S441,
8. D10S1248,
9. D12S391,

10. D22S1045

3. melléklet a 19/2010. (IV. 30.) IRM rendelethez

A  valószínûségi hányados számítása:

VH=
Valószínûség (megfigyelt DNS-profilok azt feltételezve, hogy a származás fennáll)
Valószínûség (megfigyelt DNS-profilok azt feltételezve, hogy a származás nem áll fenn)
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Az önkormányzati miniszter 12/2010. (IV. 30.) ÖM rendelete
a választási eljárásról  szóló 1997. évi C. törvénynek a kisebbségi választói jegyzék 
összeállítása során történõ végrehajtásáról

A választási eljárásról  szóló 1997. évi C. törvény 153.  § (1) bekezdés a), c), d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1.  § h) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1.  § Minden településen önálló helyi választási iroda (a továb biak ban: HVI) mûködik. Körjegyzõséghez tartozó
településeken a HVI feladatait közös HVI látja el.

2.  § (1) A kisebbségi választói jegyzéket a HVI vezetõje papíron vagy helyi számítógépen vezeti.
(2) A kisebbségi választói jegyzékbe vételét kérõ polgár állampolgárságának és választójogának ellenõrzését, valamint

a HVI vezetõjének a 8.  §-ban és a 10.  § (1) bekezdésben meghatározott feladata ellátását a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továb biak ban: KEKKH) által – állami feladatként – mûködtetett,
a KEKKH számítóközpontjára és a KEKKH számítóközpontjával hálózati kapcsolatban lévõ számítógépes
munkaállomásokra épülõ informatikai rendszer (a továb biak ban: informatikai rendszer) segíti.

3.  § (1) Az Országos Választási Iroda (a továb biak ban: OVI) gondoskodik a választási eljárásról  szóló 1997. évi C. törvény
(a továbbiak ban: Ve.) 115/E.  § (1) bekezdésében meghatározott tájékoztató, a Ve. 11. számú melléklete szerinti
kérelemnyomtatvány, valamint az azok kézbesítéséhez szükséges, a választópolgárok nevét és lakcímét tartalmazó
etikettek elkészítésérõl.

(2) Az OVI a kérelemnyomtatványokat, a tájékoztatót, valamint az azok továbbításához szükséges etiketteket és
borítékokat a fõvárosi és Pest megyei HVI-k részére közvetlenül, a többi HVI részére a területi választási irodák
(a továb biak ban: TVI) útján május 15-ig megküldi.

4.  § (1) A HVI gyûjtõládát helyez el a polgármesteri hivatal épületében a kisebbségi választói jegyzékbe  való felvétel iránti
kérelmek elhelyezésére, gondoskodik a gyûjtõláda biztonságos õrzésérõl, annak naponkénti ürítésérõl.

(2) A HVI vezetõje a személyes adatok védelme érdekében megállapítja a gyûjtõládában lévõ, és a levélben érkezett
kérelmek kezelésével kapcsolatos technikai szabályokat.

(3) A HVI vezetõje által a kisebbségi választói jegyzékbe történõ betekintésrõl vezetett nyilvántartás tartalmazza a betekintés
idõpontját és jogalapját, a betekintõ nevét és lakcímét. A betekintés tényét a HVI vezetõje aláírásával igazolja.

5.  § A KEKKH biztosítja a HVI vezetõje részére az informatikai rendszerben a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, valamint
a választójoggal nem rendelkezõ nagykorú polgárok nyilvántartásának elérését a kisebbségi választói jegyzékbe
felvételét kérõ polgár állampolgársága és választójoga ellenõrzéséhez.

6.  § (1) A HVI vezetõje legkésõbb a kérelem beérkezését követõ munkanapon – a július 15-én beérkezõ kérelem esetén
a beérkezés napján – határozattal dönt a kérelmezõ kisebbségi választói jegyzékbe vételérõl. A határozatot a HVI
a kérelmezõ lakcímére haladéktalanul megküldi.

(2) Ha a választópolgár több kisebbség választói jegyzékébe is kéri felvételét, a HVI vezetõje a kérelmezõ valamennyi
kérelmét elutasítja. Ha a már kisebbségi választói jegyzékbe vett választópolgár kéri egy másik kisebbség kisebbségi
választói jegyzékébe történõ felvételét, a HVI vezetõje törli a kisebbségi választói jegyzékbõl, és megtagadja
a kisebbségi választói jegyzékbe  való felvételét az újabb kérelem alapján.

7.  § A kérelmezõket a HVI vezetõje a kérelmek elbírálásának sorrendjében veszi fel a megfelelõ kisebbség kisebbségi
választói jegyzékébe.

8.  § A kisebbségi választói jegyzékben szereplõ választópolgárok számáról a HVI – a kisebbségi választás kitûzéséig – minden
hét elsõ munkanapján információt szolgáltat az OVI részére. A kisebbségi választói jegyzékben szereplõ választópolgárok
számát az OVI internetes honlapján települési bontásban nyilvánosságra hozza, melynek adatait hetente frissíti.

9.  § (1) Ha a választópolgárok száma a Ve. 10.  § (1) bekezdésében megállapított 1200 fõt meghaladja, a HVI vezetõje további
szavazókört alakít ki.

(2) Egy szavazóhelyiségben több kisebbség is szavazhat.
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10.  § (1) A HVI vezetõje július 15-én a kisebbségi választói jegyzékbe felvett polgár állampolgárságát és választójogát
– a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, valamint a választójoggal nem rendelkezõ nagykorú polgárok nyilvántartása
alapján – ellenõrzi.

(2) A HVI vezetõje törli a kisebbségi választói jegyzékbõl a választópolgárt, ha
a) lakcímét megszünteti vagy azt érvénytelenítik,
b) más településre költözött,
c) meghalt,
d) magyar állampolgársága vagy választójoga megszûnt.

(3) A HVI vezetõje a kisebbségi választói jegyzéken átvezeti
a) a névváltozást,
b) a településen belüli lakcímváltozást, és
c) a személyi azonosító megváltozását.

11.  § (1) Az OVI vezetõje felelõs az e rendeletben foglalt feladatok pénzügyi feladat- és költségtervének elkészítéséért.
A feladat- és költségtervet a KEKKH elnökének egyetértésével kell elkészíteni. A feladat- és költségterv jóváhagyásáról
az önkormányzati miniszter (a továb biak ban: miniszter) dönt.

(2) A HVI és a TVI vezetõje, továbbá a KEKKH elnöke az e rendeletben foglalt feladatai tekintetében
a) felelõs a választás pénzügyi tervezéséért, lebonyolításáért, elszámolásáért,
b) felelõs a pénzeszközök célhoz kötött felhasználásáért és ellenõrzéséért,
c) gyakorolja a választás pénzeszközei feletti kötelezettségvállalási és utalványozási jogot, valamint – szervezeti és

mûködési szabályzatának meg fele lõen – felhatalmazást ad az ellenjegyzési jog gyakorlására,
d) gondoskodik a választás céljára szolgáló pénzeszközöknek az elkülönített számviteli kezelésérõl.

12.  § A miniszter az Önkormányzati Minisztérium költségvetési fejezetében az e rendeletben foglalt feladatok
lebonyolítására rendelkezésre álló összeget megállapodás alapján fejezetek közötti költségvetési elõirányzat-
átcsoportosítással biztosítja a KEKKH részére.

13.  § A KEKKH az e rendeletben foglalt feladatok pénzügyi fedezetének a HVI-t megilletõ részét május 15-ig elõlegként
folyósítja a TVI részére, az ille té kes fõvárosi, megyei közgyûlés hivatalának bankszámlájára. A TVI a pénzügyi
fedezetnek a HVI-t megilletõ részét a települési önkormányzat polgármesteri hivatala (körjegyzõség esetén
a körjegyzõség) bankszámlájára folyósítja 5 munkanapon belül.

14.  § (1) A kisebbségi választói jegyzék összeállításával kapcsolatos feladatok normatívái a következõk:
a) nyomtatványok borítékolása: 6,25 Ft választópolgáronként,
b) postázási feladatok költsége: 40 Ft választópolgáronként.

(2) A pénzügyi fedezet számításánál a választópolgárok száma megegyezik az országgyûlési képviselõk általános
választása elsõ fordulójában a pénzügyi támogatás alapjaként megállapított választópolgárszámmal.

15.  § A választás céljára biztosított pénzeszközöket számvitelileg elkülönítetten kell kezelni. A költségvetési szerv
a számvitelében a pénzeszközök felhasználásáról feladatonként számol el, és a tényleges pénzforgalomról (bevétel,
kiadás) fõkönyvében a választási feladatokkal kapcsolatos szakfeladaton nyilvántartást vezet. A szakfeladaton meg kell 
jeleníteni mind a kapott támogatásértékû bevételt, mind a saját forrás terhére teljesített kiadásokat.

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

17.  § (1) Hatályát veszti a választási eljárásról  szóló 1997. évi C. törvénynek a kisebbségi választói jegyzék összeállítása során
történõ végrehajtásáról  szóló 25/2006. (V. 5.) BM rendelet.

(2) E § hatályát veszti a rendelet hatálybalépését követõ napon.

Varga Zoltán s. k.,
önkormányzati miniszter
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Az önkormányzati miniszter 13/2010. (IV. 30. ) ÖM rendelete
a katasztrófavédelmi szerveknél és a hivatásos önkormányzati tûzoltóságoknál rendszeresített
hivatásos beosztások meghatározásáról  szóló 19/2008. (III. 28.) ÖTM rendelet, 
valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és az önkormányzati tûzoltóság 
hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök 
szabályozásáról, valamint e szerveknél rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról
 szóló 11/1997. (II. 18.) BM rendelet módosításáról

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról  szóló 1996. évi XLIII. törvény 342.  § (4) és (7) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1.  §
c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról
 szóló 1996. évi XLIII. törvény 342.  § (5) bekezdése alapján a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló
29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet 1.  § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszterrel egyetértésben – és
a 2.  § és a 2. melléklet tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról  szóló 1996. évi
XLIII. törvény 342.  § (2) bekezdés 1. és 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati miniszter feladat- és
hatáskörérõl  szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1.  § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:

1. § A katasztrófavédelmi szerveknél és a hivatásos önkormányzati tûzoltóságoknál rendszeresített hivatásos beosztások
meghatározásáról  szóló 19/2008. (III. 28.) ÖTM rendelet melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és az önkormányzati tûzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló
tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályozásáról, valamint e szerveknél rendszeresített hivatásos
beosztások meghatározásáról  szóló 11/1997. (II. 18.) BM rendelet 1 számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, és az azt követõ napon hatályát veszti.

Varga Zoltán s. k.,
önkormányzati miniszter
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1. melléklet a 13/2010. (IV. 30.) ÖM rendelethez

1. A katasztrófavédelmi szerveknél és a hivatásos önkormányzati tûzoltóságoknál rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról  szóló 19/2008. (III. 28.) ÖTM rendelet
melléklete helyébe a következõ melléklet lép:

„KATASZTRÓFAVÉDELEM (polgári védelem, hivatásos állami tûzoltóság)
Vezetõi munkakörök  

A B C D E F G H

1.

Szerv Vezetõ szint Munkakör (beosztás)
Rendfokozati

maximum

Képesítési és egyéb követelmények

2. Állami iskolai
végzettség

Szakmai iskolai
végzettség

Speciális
rendészeti
végzettség

Speciális
követelmények

3. Központi a Hszt. 245/H.  § (2) bek.
szerinti illetményre jogosult

Fõigazgató tábornok egyetem szakirányú
felsõfokú

RSZV pszichológiai
alkalmasság

4. a Hszt. 245/H.  § (2) bek.
szerinti illetményre jogosult

Fõigazgató-helyettes

5. fõosztályvezetõi illetményre jogosult Fõosztályvezetõ ezredes egyetem
 vagy fõiskola6. Hivatalvezetõ

7. Szóvivõ

8. fõosztályvezetõ-helyettesi illetményre
jogosult

Fõosztályvezetõ-helyettes alezredes

9. osztályvezetõi illetményre jogosult Osztályvezetõ alezredes

10. Titkárságvezetõ

11. Területi fõosztályvezetõi illetményre jogosult Igazgató (fõvárosi polgári védelmi) tábornok egyetem RSZV

12. Igazgató (megyei katasztrófavédelmi) ezredes egyetem
 vagy fõiskola13. Igazgató (KOK, repülõtéri katasztrófavédelmi)

14. fõosztályvezetõ-helyettesi illetményre
jogosult

Igazgatóhelyettes (fõvárosi polgári védelmi)

15. Igazgatóhelyettes (megyei
katasztrófavédelmi)

16. Igazgatóhelyettes (KOK, repülõtéri
katasztrófavédelmi)

17. osztályvezetõi illetményre jogosult Osztályvezetõ alezredes

18. Karmester

19. Szakcsoportvezetõ (KOK)

20. Helyi osztályvezetõi illetményre jogosult Tûzoltóparancsnok (Országház) RSZV

21. Kirendeltség-vezetõ (polgári védelmi)
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I. Besorolási osztály

A B C D E F G H

1.

Szerv Beosztási kategória Munkakör (beosztás)
Rendfokozati

maximum

Képesítési és egyéb követelmények

2. Állami iskolai
végzettség

Szakmai iskolai
végzettség

Speciális
rendészeti
végzettség

Speciális
követelmények

3. Központi VI. Osztályvezetõ-helyettes alezredes egyetem vagy 
fõiskola

szakirányú
felsõfokú

RSZV pszichológiai
alkalmasság4. Alosztályvezetõ

5. Kiemelt fõreferens

6. Munkabiztonsági fõfelügyelõ

7. Vezetõ ügyeletes

8. V. Csoportvezetõ 
mentésszervezési, megelõzésiveszélyhelyzet-kezelési,
mentési, lakosságvédelmi, oktatási, képzési, ellenõrzési,
hatósági, engedélyezési, balesetelhárítási, minõsített idõszaki

alezredes egyetem vagy 
fõiskola

szakirányú
felsõfokú

pszichológiai
alkalmasság

9. Kiemelt fõelõadó 
mentésszervezési, megelõzési veszélyhelyzet-kezelési,
mentési, lakosságvédelmi, oktatási, képzési, ellenõrzési,
hatósági, engedélyezési, balesetelhárítási, minõsített idõszaki

10. IV. Fõelõadó 
mentésszervezési, megelõzési veszélyhelyzet-kezelési,
mentési, lakosságvédelmi, oktatási, képzési, ellenõrzési,
hatósági, engedélyezési, balesetelhárítási, minõsített idõszaki

õrnagy

11. III. Elõadó 
mentésszervezési, megelõzési veszélyhelyzet-kezelési,
mentési, lakosságvédelmi, oktatási, képzési, ellenõrzési,
hatósági, engedélyezési, balesetelhárítási, minõsített idõszaki

százados

12. II. Fogalmazó 
mentésszervezési, megelõzési veszélyhelyzet-kezelési,
mentési, lakosságvédelmi, oktatási, képzési, ellenõrzési,
hatósági, engedélyezési, balesetelhárítási, minõsített idõszaki

13. I. Szerzõdéses

14. Pályakezdõ hadnagy

15. Területi VI. Osztályvezetõ-helyettes alezredes egyetem vagy 
fõiskola

szakirányú
felsõfokú

RSZV pszichológiai
alkalmasság16.

17.

18. Alosztályvezetõ

19. Nevelési parancsnok

20. Kiemelt fõreferens

M
 A

 G
 Y A

 R   K Ö
 Z L Ö

 N
 Y • 2010. évi 66. szám

14385



A B C D E F G H

21. V. Csoportvezetõ
 veszélyhelyzet-kezelési, felderítési, -megelõzési, hatósági,
mentés- és védelemszervezési, alkalmazási és irányítási,
ellenõrzési, lakosságvédelmi, óvóhelyi, iskola rendszerû
szakképzési intézmény, (szaktanári, oktatói, kiképzõi)

alezredes egyetem vagy 
fõiskola

szakirányú
felsõfokú

pszichológiai
alkalmasság

22. Kiemelt fõtanár

23. Kiemelt fõelõadó 
veszélyhelyzet-kezelési, felderítési, – megelõzési, hatósági,
mentés- és védelemszervezési, alkalmazási és irányítási,
ellenõrzési, lakosságvédelmi, óvóhelyi, iskola rendszerû
szakképzési intézmény, (szaktanári, oktatói, kiképzõi)

24. Kiemelt fõellenõr

25. Ügyeletvezetõ

26. Karmester-helyettes

27. IV. Fõelõadó 
veszélyhelyzet-kezelési, felderítési, -megelõzési, hatósági,
mentés- és védelemszervezési, alkalmazási és irányítási,
ellenõrzési, lakosságvédelmi, óvóhelyi, iskola rendszerû
szakképzési intézmény, (szaktanári, oktatói, kiképzõi)

õrnagy

28. Fõtanár

29. Ügyeletes

30. III. Elõadó 
veszélyhelyzet-kezelési, felderítési, -megelõzési, hatósági,
mentés- és védelemszervezési, alkalmazási és irányítási,
ellenõrzési, lakosságvédelmi, óvóhelyi, iskola rendszerû
szakképzési intézmény, (szaktanári, oktatói, kiképzõi)

százados

31. Tanár

32. Ügyeletes

33. Oktató

34. II. Fogalmazó 
veszélyhelyzet-kezelési, felderítési -megelõzési, hatósági,
mentés- és védelemszervezési, alkalmazási és irányítási,
ellenõrzési, lakosságvédelmi, óvóhelyi, iskola rendszerû
szakképzési intézmény, (szaktanári, oktatói, kiképzõi)

35. I. Szerzõdéses

36. Pályakezdõ hadnagy

37. Helyi V. Szolgálatparancsnok (Repülõtér) alezredes

38. Szolgálatparancsnok (Országház)

39. IV. Szolgálatparancsnok-helyettes (Repülõtér) õrnagy

40. III. Hírközpontvezetõ (Repülõtér) százados

41. II.

42. I. Szerzõdéses

43. Pályakezdõ hadnagy
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II. Besorolási osztály

A B C D E F G H

1.

Szerv Beosztási kategória Munkakör (beosztás)
Rendfokozati

maximum

Képesítési és egyéb követelmények

2. Állami iskolai
végzettség

Szakmai iskolai
végzettség

Speciális
rendészeti
végzettség

Speciális
követelmények

3. Területi IV. Szolgálatvezetõ fõtörzs-
zászlós

középiskola szakirányú
középfokú

pszichológiai
alkalmasság4. Technikai ügyeletes

5. Szolgálatparancsnok-helyettes

6. Szakoktató

7. Ügyeletes

8. III. Segédelõadó 
veszélyhelyzet-kezelési, felderítési, -megelõzési, hatósági,
mentés- és védelemszervezési, alkalmazási és irányítási,
ellenõrzési, lakosságvédelmi, óvóhelyi, iskola rendszerû
szakképzési intézmény, (szaktanári, oktatói, kiképzõi)

9. Mûmester

10. Kiképzõ

11. Technikus 
veszélyhelyzet-kezelési, felderítési, -megelõzési, hatósági,
mentés- és védelemszervezési, alkalmazási és irányítási,
ellenõrzési, lakosságvédelmi, óvóhelyi, iskola rendszerû
szakképzési intézmény, (szaktanári, oktatói, kiképzõi)

12. Ügyeletes

13. II. Gépjármûvezetõ** fõtörzs-
õrmester

középiskola
vagy
szakiskola

szakirányú
alapfokú14. I. Szerzõdéses

15. Pályakezdõ õrmester

16. Helyi IV. Szolgálatvezetõ fõtörzszászlós középiskola szakirányú
középfokú17. Szerparancsnok (Repülõtér)

18. III. Különleges szerkezelõ (Repülõtér)

19. II. Beosztott tûzoltó** fõtörzs-
õrmester

középiskola
vagy
szakiskola

szakirányú
alapfokú20. Gépjármûvezetõ**

21. I. Szerzõdéses

22. Pályakezdõ õrmester
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[HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TÛZOLTÓSÁG
Vezetõi munkakörök]

A B C D E F G H

1.

Szerv Vezetõ szint Munkakör (beosztás)
Rendfokozati

maximum

Képesítési és egyéb követelmények

2. Állami iskolai
végzettség

Szakmai iskolai
végzettség

Speciális
rendészeti
végzettség

Speciális
követelmények

3. Területi fõosztályvezetõi illetményre jogosult Tûzoltóparancsnok (fõvárosi) tábornok egyetem szakirányú
felsõfokú

RSZV pszichológiai
alkalmasság4. Tûzoltóparancsnok-helyettes (fõvárosi

hatósági) (fõvárosi mentési)
ezredes egyetem 

vagy fõiskola

5. Igazgató (fõvárosi gazdasági)

6. fõosztályvezetõ-helyettesi illetményre
jogosult

Fõosztályvezetõ (fõvárosi) (megelõzési
régióvezetõ fõvárosi)

7. Szolgálatvezetõ (fõvárosi)
Fõosztályvezetõ-helyettes (fõvárosi)

alezredes

8. osztályvezetõi illetményre jogosult Osztályvezetõ

9. Helyi fõosztályvezetõi illetményre jogosult Tûzoltóparancsnok
(megyeszékhelyi)

ezredes

10. Mentési parancsnok
(Közép-Pesti Tûo. Ment. Pk.)

11. fõosztályvezetõi illetményre jogosult Tûzoltóparancsnok
(készenléti egységgel rendelkezõ tûzoltóság)

alezredes

12. Mentési parancsnok (fõvárosi)

13. osztályvezetõi illetményre jogosult Tûzoltóparancsnok
(készenléti egységgel nem rendelkezõ
tûzoltóság)

14. Osztályvezetõ
(készenléti egységgel rendelkezõ tûzoltóság)
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I. Besorolási osztály
A B C D E F G H

1.
Szerv Beosztási kategória Munkakör (beosztás)

Rendfokozati
maximum

Képesítési és egyéb követelmények

2. Állami iskolai
végzettség

Szakmai iskolai
végzettség

Speciális
rendészeti
végzettség

Speciális
követelmények

3. Területi VI. Osztályvezetõ-helyettes alezredes egyetem vagy 
fõiskola

szakirányú
felsõfokú

RSZV pszichológiai
alkalmasság4. Alosztályvezetõ

5. Kiemelt fõreferens
6. Tûzoltási csoportvezetõ
7. Ügyeletvezetõ
8. V. Csoportvezetõ 

tûzoltási és mûszaki mentési, tûzmegelõzési, tûzvizsgálati,
hatósági, szakhatósági, bevetésirányítási, biztonság-technikai, 
kiképzési, hírforgalmi, szolgálatszervezési, minõsített idõszaki,
erõnlét-fejlesztési

alezredes egyetem vagy 
fõiskola

szakirányú
felsõfokú

pszichológiai
alkalmasság

9. Kiemelt fõelõadó 
tûzoltási és mûszaki mentési, tûzmegelõzési, tûzvizsgálati,
hatósági, szakhatósági, bevetés-irányítási,
biztonság-technikai, kiképzési, szolgálatszervezési, minõsített
idõszaki, munkavédelmi, hírforgalmi, erõnlétfejlesztési

10. Szakágvezetõ 
tûzoltási és mûszaki mentési, tûzmegelõzési, tûzvizsgálati,
hatósági, szakhatósági, bevetésirányítási, biztonságtechnikai,
kiképzési, szolgálatszervezési

11. Háttérparancsnok
12. IV. Fõelõadó 

tûzoltási és mûszaki mentési, tûzmegelõzési, tûzvizsgálati,
hatósági, szakhatósági, bevetésirányítási, biztonság-technikai, 
kiképzési, szolgálatszervezési, készenléti, hírforgalmi

õrnagy egyetem vagy 
fõiskola

szakirányú
felsõfokú

pszichológiai
alkalmasság

13. Mérnök 
tûzoltási és mûszaki mentési, tûzmegelõzési, tûzvizsgálati,
hatósági, szakhatósági, bevetés-irányítási,
biztonság-technikai, kiképzési, szolgálatszervezési

14. Szakreferens 
tûzoltási és mûszaki mentési, tûzmegelõzési, tûzvizsgálati,
hatósági, szakhatósági, bevetésirányítási, biztonság-technikai, 
kiképzési, szolgálatszervezési

15. Törzstiszt
16. III. Elõadó 

tûzoltási és mûszaki mentési, tûzmegelõzési, tûzvizsgálati,
hatósági, szakhatósági, bevetésirányítási, biztonság-technikai, 
kiképzési, szolgálatszervezési

százados

17. Hírközpontvezetõ
18. II. Fogalmazó 

tûzoltási és mûszaki mentési, tûzmegelõzési, tûzvizsgálati,
hatósági, szakhatósági, bevetésirányítási, biztonság-technikai, 
kiképzési, szolgálatszervezési

19. I. Szerzõdéses
20. Pályakezdõ hadnagy
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A B C D E F G H

21. Helyi VI. Osztályvezetõ-helyettes alezredes egyetem vagy 
fõiskola

szakirányú
felsõfokú

RSZV pszichológiai
alkalmasság22. Alosztályvezetõ

23. Kiemelt fõreferens
24. V. Csoportvezetõ 

tûzoltási és mûszaki mentési, tûzmegelõzési, kiképzési, 
25. Kiemelt fõelõadó 

tûzoltási és mûszaki mentési, tûzmegelõzési, kiképzési, 
26. Szolgálatparancsnok
27. IV. Fõelõadó 

tûzoltási és mûszaki mentési, tûzmegelõzési, kiképzési
õrnagy

28. Rohamparancsnok
29. Hajóskapitány (tûzoltóhajó)
30. Búvár-szolgálatvezetõ
31. Szolgálatparancsnok-helyettes
32. III. Elõadó 

tûzoltási és mûszaki mentési, tûzmegelõzési, kiképzési
százados

33. Fõgépész (tûzoltóható)
34. Merülés-vezetõ
35. II. Fogalmazó 

tûzoltási és mûszaki mentési, tûzmegelõzési, kiképzési
36. I. Szerzõdéses
37. Pályakezdõ hadnagy

II. Besorolási osztály 

A B C D E F G H

1.

Szerv Beosztási kategória Munkakör (beosztás)
Rendfokozati

maximum

Képesítési és egyéb követelmények

2. Állami iskolai
végzettség

Szakmai iskolai
végzettség

Speciális
rendészeti
végzettség

Speciális
követelmények

3. Területi IV. Szolgálatvezetõ fõtörzszászlós középiskola szakirányú
alapfokú

pszichológiai
alkalmasság4. III. Segédelõadó 

tûzoltási és mûszaki mentési, tûzmegelõzési, kiképzési,
tûzvizsgáló technikus, hírforgalmi, készenléti

5. Hírközpont vezetõ-helyettes

6. II. Gépjármûvezetõ** fõtörzs-
õrmester

középiskola
vagy
szakiskola

7. I. Szerzõdéses

8. Pályakezdõ õrmester
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A B C D E F G H

9. Helyi IV. Rohamparancsnok-helyettes fõtörzszászlós középiskola szakirány
középfokú10. Szolgálatparancsnok-helyettes

11. Merülésvezetõ-helyettes

12. Szerparancsnok

13. III. Technikus 
tûzoltási és mûszaki mentési, tûzmegelõzési, kiképzési

14. Segédelõadó 
tûzoltási és mûszaki mentési, tûzmegelõzési, kiképzési,
speciális

15. Vegyi mentesítõ

16. Mentésvezetõ

17. Különleges szerkezelõ szakirányú
alapfokú18. Hírközpontkezelõ középiskola

vagy
szakiskola 

19. Gépész (tûzoltóhajó)

20. Kormányos

21. Mentõszer-kezelõ

22. II. Beosztott tûzoltó** fõtörzs-
õrmester23. Búvár**

24. Gépjármûvezetõ**

25. Matróz **

26. Híradós**

27. I. Szerzõdéses

28. Pályakezdõ õrmester

Megjegyzés: a **-gal jelzett tiszthelyettesi beosztásoknál a szakirányú középfokú szakmai iskolai végzettséggel rendelkezõk illetmény besorolás szempontjából eggyel
magasabb beosztási kategóriába sorolhatók.
RSZV: rendészeti szakvizsga”
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2. melléklet a 13/2010. (IV. 30.) ÖM rendelethez

1. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és az önkormányzati tûzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló
tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályozásáról, valamint e szerveknél rendszeresített hivatásos beosztások
meghatározásáról  szóló 11/1997. (II. 18.) BM rendelet 1. számú melléklete helyébe a következõ melléklet lép:
„1. számú melléklet a 11/1997. (II. 18.) BM rendelethez
Táblázat a tábornoki és az ezredesi rendfokozattal rendszeresített státusok megnevezésérõl, számáról és megoszlásáról
1. TÁBORNOKI RENDFOKOZATTAL RENDSZERESÍTETT STÁTUSOK
 1.1. Fegyveres szervek

A B

1. Katasztrófavédelem
2. – Központi szervek (OKF):
3.  = fõigazgató 1
4.  = fõigazgató-helyettes (hatósági) 1
5.  = fõigazgató-helyettes (veszélyhelyzet kezelési) 1
6.  = fõigazgató-helyettes (gazdasági) 1
7. – Területi szervek:
8.  = igazgató (fõvárosi polgári védelmi) 1
9. Hivatásos önkormányzati tûzoltóság

10. – Területi szervek
11.  = tûzoltóparancsnok (fõvárosi) 1
12. Összesen: 6

1.2. Egyéb szervek
A B

1. BM egyes hivatali szervezeti egységei
2. – fõosztályvezetõ (Felügyeleti és Biztonsági Fõosztály, Védelmi Hivatal) 3
3.
4. Tábornoki rendfokozattal rendszeresített státusok összesen: 9

2. EZREDESI RENDFOKOZATTAL RENDSZERESÍTETT STÁTUSOK
Fegyveres szervek

A B

1. Katasztrófavédelem
2. – Központi szervek (OKF):
3.  = fõosztályvezetõ 14
4.  = hivatalvezetõ 1
5. – Területi szervek
6.  = igazgató (megyei katasztrófavédelmi) 19
7.  = igazgató (Katasztrófavédelmi Oktatási Központ) 1
8.  = igazgató (repülõtéri katasztrófavédelmi) 1
9.  = igazgató-helyettes (fõvárosi polgári védelmi) 2

10.  = igazgató-helyettes (megyei katasztrófavédelmi) 19
11.  = igazgató-helyettes (Katasztrófavédelmi Oktatási Központ) 2
12.  = igazgató-helyettes (repülõtéri katasztrófavédelmi) 1
13. Hivatásos önkormányzati tûzoltóság
14. – Területi szervek:
15.  = tûzoltóparancsnok-helyettes (fõvárosi) 2
16.  = gazdasági igazgató (fõvárosi) 1
17.  = fõosztályvezetõ (fõvárosi) 7
18.  = fõosztályvezetõ (régióvezetõ Közép-pesti Tûzmegelõzési Régió, Észak-pesti Tûzmegelõzési

          Régió, Dél-pesti Tûzmegelõzési Régió, Budai Tûzmegelõzési Régió)
4

19. – Helyi szervek:
20.  = tûzoltóparancsnok (megyeszékhelyi, mentési parancsnok (Közép-pesti Tûzoltási Mentési) 19
21. Összesen: 93

„
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Az önkormányzati miniszter 14/2010. (IV. 30.) ÖM rendelete
az önkormányzatok és jogi személyiségû társulásaik európai uniós fejlesztési 
pályázatai saját forrás kiegészítése 2010. évi támogatásának rendjérõl  szóló 
8/2010. (II. 26.) ÖM rendelet módosításáról

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl  szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú melléklet 9. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1.  § a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  §
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1.  § (1) Az önkormányzatok és jogi személyiségû társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése
2010. évi támogatásának rendjérõl  szóló 8/2010. (II. 26.) ÖM rendelet (a továb biak ban: R.) 1.  § 3. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„3. saját forrás: az önkormányzatok által – az uniós és az EU Önerõ Alap támogatással meg valósítani tervezett
fejlesztésre, a fejlesztés teljes idõtartamára vonatkozóan – képviselõ-testületi, közgyûlési, kisebbségi önkormányzati
határozattal jóváhagyott, vagy a képviselõ-testület, közgyûlés költségvetési rendeletében foglalt felhatalmazás
alapján a polgármester nyilatkozatával, kistérségi társulás esetében a társulási tanács határozatával jóváhagyott forrás; 
az 5. a) pont szerinti társulások esetében a saját forrás a társulás tagönkormányzatai által a meg valósítani tervezett
fejlesztésre képviselõ-testületi, közgyûlési határozattal jóváhagyott, vagy a képviselõ-testület, közgyûlés költségvetési 
rendeletében foglalt felhatalmazás alapján a polgármester nyilatkozatával jóváhagyott forrás, amelybe a lakossági
hozzájárulás, az egyéb szervezetek támogatása és egyéb magánforrás nem számít bele;”

(2) Az R. 1.  §-a a következõ 6. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„6. önkormányzati körön belüli pályázók: a helyi önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, valamint az 5. pont
szerinti települési önkormányzatok társulásai.”

2.  § Az R. 2.  § (1) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az EU Önerõ Alap támogatás igényelhetõ az Európai Unió támogatásai (a továb biak ban: uniós támogatás) iránt
a 2007–2013 programozási idõszakra a (2) bekezdés szerinti célok meg valósítása érdekében benyújtott és nyertes
önkormányzati, kisebbségi önkormányzati fejlesztési célú pályázatokhoz szükséges saját forrás kiegészítéséhez,
amennyiben:
a) az uniós forrásról  szóló – legalább elsõ körös – támogatói döntés 2009. évben megszületett, és
b) az uniós támogatási szerzõdés aláírására az elõzõ évi rendeletben rögzített benyújtási határidõt köve tõen került
sor.”

3.  § (1) Az R. 4.  § (1) bekezdése b) pontjának helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A pályázatnak tartalmaznia kell:)
„b) önkormányzat pályázata esetében az uniós pályázat meg valósításához biztosított saját forrás vállalását tanúsító
képviselõ-testületi, közgyûlési vagy kisebbségi önkormányzati határozat hitelesített kivonatát, vagy
a képviselõ-testület, közgyûlés költségvetési rendeletbe foglalt felhatalmazása alapján a polgármester nyilatkozatát,
kistérségi társulás esetében a társulási tanács határozatának hitelesített kivonatát, a Ttv. szerinti társulás esetében
valamennyi, a pályázatban részt vevõ önkormányzat saját forrás vállalását tanúsító képviselõ-testületi vagy közgyûlési
határozatának hitelesített kivonatát vagy a képviselõ-testület, közgyûlés költségvetési rendeletbe foglalt
felhatalmazása alapján a polgármester nyilatkozatát,”

(2) A R. 4.  § (1) bekezdése e) pontjának helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A pályázatnak tartalmaznia kell:)
„e) a polgármester, kisebbségi önkormányzat elnökének nyilatkozatát a 2.  § (3) bekezdésében és a 3.  §
(5) bekezdésében foglalt feltétel fennállásáról, valamint arról, hogy a fejlesztés az önkormányzatok,  illetve társulásaik
vagyonának gyarapodását eredményezi,”
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(3) Az R. 4.  § (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti képviselõ-testületi, közgyûlési, kisebbségi önkormányzati, társulási tanácsi
határozatnak vagy polgármesteri nyilatkozatnak a következõket kell tartalmaznia:
a) a pályázó megnevezését,
b) a képviselõ-testület, közgyûlés, kisebbségi önkormányzat, társulási tanács határozatának számát,
c) a tervezett fejlesztés
ca) pontos megnevezését,
cb) összköltségét,
cc) pénzügyi ütemezését,
cd) pénzügyi forrásainak összetételét és azok éves ütemezését,
d) a saját forrás biztosításának módját, amely megfelel az 1.  § 3. pontjában foglaltaknak.”

4.  § Az R. 6.  § (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A rendelkezésre álló tárgyévi elõirányzat felhasználása függvényében a miniszter az igényeltnél alacsonyabb
összegû támogatás megítélésére – kivéve a 3.  § (4) bekezdése szerinti esetet – is jogosult. Ebben az esetben
a támogatási szerzõdés megkötése elõtt az érintett önkormányzattal, kisebbségi önkormányzattal,  illetve társulással
egyeztetni szükséges.”

5.  § A R. 7.  § d) pontjának helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Nem részesülhet támogatásban a pályázó, ha)
„d) a támogatás alapját képezõ okiratban a pályázó mellett önkormányzati körön kívüli pályázó vagy szerzõdõ fél is
megjelenik, kivéve az önkormányzat tulajdoni hányadát érintõ beruházásra esõ saját forrás összege után,”

6.  § Az R. a következõ 15.  §-sal egészül ki:
„15.  § E rendeletnek az önkormányzatok és jogi személyiségû társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját
forrás kiegészítése 2010. évi támogatásának rendjérõl  szóló 8/2010. (II. 26.) ÖM rendelet módosításáról  szóló
14/2010. (IV. 30.) ÖM rendelettel (a továb biak ban: MR) módosított 7.  § d) pontját az MR hatályba lépésekor
folyamatban lévõ eljárásokban is alkalmazni kell.”

7.  § Az R. 1. mellékletének helyébe a Melléklet lép.

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

Varga Zoltán s. k.,
önkormányzati miniszter

Melléklet a 14/2010. (IV. 30.) ÖM rendelethez
„1. melléklet a 8/2010. (II. 26.) ÖM rendelethez

Adatlap EU Önerõ Alap igényléséhez

I. Pályázó adatai:
1. Önkormányzat/Kisebbségi önkormányzat/Többcélú Kistérségi Társulás/neve:
2. Önkormányzati társulás (kivéve többcélú kistérségi társulás) neve:
3. Önkormányzat/Kisebbségi önkormányzat/Székhely önkormányzat/Többcélú Kistérségi

Társulás elérhetõsége:
Fax:
Tel.:
e-mail:

4. Önkormányzat/Kisebbségi önkormányzat/Székhely önkormányzat/Többcélú Kistérségi Társulás adószáma:
5. Önkormányzat/Kisebbségi önkormányzat/Székhely önkormányzat/Többcélú Kistérségi Társulás törzsszáma:
6. Az EU Önerõ Alap igénylést elõkészítõ személy(ek) neve:
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7. Az EU Önerõ Alap igénylést elõkészítõ személy(ek) telefonszáma:
8. Az EU Önerõ Alap igénylést elõkészítõ személy(ek) e-mail címe:

II. A támogatandó feladat megjelölése:
1. Az elnyert uniós támogatás megjelölése:
2. Az uniós támogatási szerzõdés megkötésére jogosult szervezet megnevezése:
3. Az uniós támogatási szerzõdés/nyertes pályázat azonosítója:
4. A fejlesztésnek az uniós támogatási szerzõdésben/nyertes pályázatban megjelölt megnevezése:
5. A fejlesztés rövid leírása (a beadott uniós pályázatban megjelölt mûszaki tartalomnak meg fele lõen!):

III. Nyilatkozat:
Hozzájárulok, hogy az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18/C.  § (14) bekezdésében meghatározott
adatokat a 18/C.  § (12) és (13) bekezdésében felsorolt szervek a 13/A.  § (5)–(8) bekezdésben, valamint a 18/C.  §
(12)–(13) bekezdésben foglaltak szerint felhasználják.

Kelt: ......................., 20... év ..................... hó ........... nap

.................................................................................................
az önkormányzatot/Kisebbségi önkormányzatot/Társulást képviselõ aláírása
Az I. 2. pont szerinti társulásnak (valamennyi tagot feltüntetve) a 2. mellékletet is kell töltenie!”

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter 
4/2010. (IV. 30.) PTNM rendelete
a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendõ adatok körérõl szóló 
7/2005. (XII. 28.) MeHVM rendelet módosításáról és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok
szolgálati titokkörének megállapításáról szóló 3/1995. (XII. 19.) TNM rendelet 
hatályon kívül helyezésérõl

Az elektronikus információszabadságról  szóló 2005. évi XC. törvény 22.  § (2) bekezdés c) pontjában, és a 2.  §
tekintetében az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl  szóló 2007. évi
LXXXII. törvény 6.  § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat
irányító tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 177/2007. (VII. 1.) Korm. rendelet 1.  § a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem:

1.  § A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendõ adatok körérõl  szóló 7/2005. (XII. 28.) MeHVM rendelet
Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2.  § Hatályát veszti a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok szolgálati titokkörének megállapításáról  szóló 3/1995. (XII. 19.)
TNM rendelet.

3.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Juhász Gábor s. k.,
polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító 

tárca nélküli miniszter
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1. melléklet a 4/2010. (IV. 30.) PTNM rendelethez

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendõ adatok körérõl  szóló 
7/2005. (XII. 28.) MeHVM rendelet Melléklet I. „Szervezeti, személyi adatok” címû pontjában foglalt táblázat 2. sora
helyébe a következõ sor lép:

(Adat) (Frissítés) (Megõrzés)

„2. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok szervezeti felépítése
igazgatósági szintig, továbbá a hatósági feladatokat ellátó
szervezeti egységek, a tör vény ben meghatározott feladataik
rögzítésével

A változásokat
köve tõen azonnal

Az elõzõ állapot
törlendõ”

14396 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 66. szám



IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A Kormány 1105/2010. (IV. 30.) Korm. határozata
az engedélyezett létszámon felüli határozott idejû köztisztviselõi többletlétszám 
biztosításáról

A Kormány az államháztartás mûködési rendjérõl  szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 89.  § (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva hozzájárul, hogy a XXVI. Szociális és Munkaügyi Miniszter fejezet
7. cím Egyenlõ Bánásmód Hatóságnál 2010. május 15-tõl 2010. december 31-ig az engedélyezett létszámon felül
összesen 5 fõ határozott idõre kinevezett köztisztviselõ foglalkozatására kerüljön sor az egyenlõ bánásmód és
az esélyegyenlõség elõmozdításáról  szóló 2003. évi CXXV. törvény 63/A.  §-ban meghatározott feladatok
meg valósítása érdekében.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1106/2010. (IV. 30.) Korm. határozata
a TE Ganz-Röck Zrt. részére nyújtandó megmentési és szerkezetátalakítási költségvetési készfizetõ
kezességvállalásról

1. A Kormány
a) úgy dönt, hogy a pénzügyi válság hatásainak csökkentése,  illetve a munkahelymegtartás érdekében,

a TE Ganz-Röck Zrt. által felveendõ legfeljebb 12 hónapos lejáratú, legfeljebb 2,071 milliárd forint összegû
likviditási hitel összegére és járulékaira a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl  szóló 2009. évi
CXXX. törvény 55.  § (1) bekezdése szerinti kereten belül egyedi költségvetési készfizetõ kezességet vállal,

b) felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. pont szerinti kezességvállalást az Európai Bizottság felé jelentse be,
c) felhívja a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert, hogy a TE Ganz-Röck Zrt. által az 1. pont szerinti likviditási

hitel folyósítását követõi hat hónapon belül elkészítendõ reorganizációs és szerkezetátalakítási programról
– a pénzügyminiszterrel egyetértésben – az Európai Unió feladatkörrel rendelkezõ szerveivel folytasson
egyeztetést, és kérje annak elfogadását,

d) felhívja a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert, hogy a jelen kormányhatározat végrehajtása érdekében
utasítsa az Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-t a reorganizációt köve tõen a szerkezetátalakításhoz szükségessé váló
további finanszírozási igények felmérésére és a finanszírozás elõkészítésére,

e) felhatalmazza a pénzügyminisztert – az európai uniós jog állami támogatási szabályaival összhangban –
a kezességvállalási szerzõdés megkötésére, továbbá arra, hogy kötelezettel szemben kezességvállalási díjat
kössön ki,

f) felkéri az Államadósság Kezelõ Központ Zrt.-t az állam által vállalt kezesség elõkészítésének és a kezesség
beváltásának eljárási rendjérõl  szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet 7.  § (1) bekezdés a) pontja szerinti
közremûködésre.

2. Ez a határozat – a 3. pontban meghatározott kivétellel – a közzétételét követõ napon lép hatályba.
3. E határozat 1. pont a) és e) alpontja az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát követõ 15. napon lép

hatályba, amely naptári napot a pénzügyminiszter a Magyar Közlönyben közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A pénzügyminiszter 2/2010. (IV. 30.) PM határozata
az Európai Bizottság N 691/2009. számú állami támogatási ügyben hozott 
jóváhagyó határozata meghozatala napjának megállapításáról

Összhangban a villamos energiával összefüggõ egyes kérdésekrõl  szóló 2008. évi LXX. törvény 6.  § (7) bekezdésének
rendelkezésével megállapítom, hogy az Európai Bizottság az N 691/2009. számon bejelentett „Magyarországi átállási
költségek” intézkedést a 2010. április 27-én meghozott határozatával az Európai Unió Mûködésérõl  szóló Szerzõdés
107. cikk (3) bekezdés c) pontjával összeegyeztethetõnek nyilvánította.

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