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Tar ta lom jegy zék

156/2010. (V. 6.) Korm. 
rendelet

A Közép-Európai Felsõoktatási Csereprogramról  szóló egyezmény 
(CEEPUS III.) kihirdetésérõl 14509

157/2010. (V. 6.) Korm. 
rendelet

Az Útra való Ösztöndíjprogramról  szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 
és a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról  szóló 328/2009. (XII. 29.) 
Korm. rendelet módosításáról 14517

158/2010. (V. 6.) Korm. 
rendelet

A mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékek exportjával összefüggõ
intézkedésekrõl 14519

159/2010. (V. 6.) Korm. 
rendelet

A repülõtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, 
valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól 14523

160/2010. (V. 6.) Korm. 
rendelet

Az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításáról, mûködtetésérõl, 
valamint a mûködtetõ és az érintett szervek együttmûködésének rendjérõl 14540

161/2010. (V. 6.) Korm. 
rendelet

A minõsített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység 
engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól 14546

55/2010. (V. 6.) FVM 
rendelet

Az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14561

56/2010. (V. 6.) FVM 
rendelet

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és
-fejlesztésre igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl  szóló 
135/2008. (X. 18.) FVM rendelet és az Európai Mezõgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megõrzéséhez 
igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl  szóló 138/2008. (X. 18.)
FVM rendelet módosításáról 14569

21/2010. (V. 6.) IRM–MeHVM 
együttes rendelet

A fizetési meghagyásos eljárás lefolytatásának támogatására szolgáló
informatikai rendszer informatikai biztonsági követelményeirõl 14570

38/2010. (V. 6.) KHEM 
rendelet

Az autópályák, autóutak és fõutak használatának díjáról  szóló 
36/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosításáról 14578

13/2010. (V. 6.) KvVM–FVM 
együttes rendelet

A Vásárhelyi-terv keretében meg valósuló Szamos-Krasznaközi árvízi tározó
területével érintett földrészletek jegyzékérõl, valamint az egyszeri térítés,
az igénybevétel és a kártalanítás részletes szabályairól 14578

19/2010. (V. 6.) PM–IRM 
együttes rendelet

A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok
nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények
jegyzõkönyv helyett más módon  való rögzítésének szabályairól  szóló
17/2003. (VII. 1.) PM–IM együttes rendelet módosításáról 14583
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1110/2010. (V. 6.) Korm. 
határozat

A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között
a magyar–román államhatárt keresztezõ földgázszállító vezetékekkel,
valamint villamos távvezetékekkel kapcsolatos együttmûködésrõl  szóló
megállapodás szövegének végleges megállapítására adott 
felhatalmazásról 14584

1111/2010. (V. 6.) Korm. 
határozat

A katasztrófavédelmi felkészülés és megelõzés egyes kérdéseirõl 14584

1112/2010. (V. 6.) Korm. 
határozat

Egyes kormányhatározatok módosításáról 14587
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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 156/2010. (V. 6.) Korm. rendelete
a Közép-Európai Felsõoktatási Csereprogramról  szóló egyezmény (CEEPUS III.) kihirdetésérõl

1.  § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Közép-Európai Felsõoktatási Csereprogramról  szóló egyezmény
(CEEPUS III.) (a továb biak ban: szerzõdés) kötelezõ hatályának elismerésére.

2.  § A Kormány a szerzõdést e rendelettel kihirdeti.

3.  § A szerzõdés hiteles szövege és annak hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

„Agreement concerning the Central European Exchange Programme for University Studies
(„CEEPUS III”)
The Contracting Parties, wishing to promote cooperation in the field of higher education within the framework of the
Central European Exchange Programme for University Studies hereinafter referred to as „CEEPUS III”, have agreed as
follows:

Article 1
1) The cooperation among Contracting Parties in the field of higher education and related research, in particular

interuniversity cooperation and mobility, shall be promoted in accordance with this Agreement.
2) The cooperation referred to in paragraph 1 shall, with the exception of Freemover scholarships referred to in Article

2 paragraph 6, be accomplished in the framework of networks of the Central European Exchange Programme for
University Studies as defined in this Agreement.

3) CEEPUS III scholarships are comprehensive grants which shall cover the cost of living, expenses for laboratory fees
according to general practice in the host country, where applicable, as well as housing and basic medical insurance,
where applicable, during the stay in a host country. CEEPUS III scholarships shall be commensurate with the cost of
living in the respective host country and inflation-adjusted.

4) There shall be no transfer of funds among Contracting Parties under this Agreement. CEEPUS III scholarships shall
therefore, with the exception of travel expenses, be financed by the host country. Travel expenses shall, where
applicable, be financed by the country of origin. Host countries and participating universities are encouraged to
provide additional voluntary funding for CEEPUS III scholarships.

5) In accordance with this Agreement and the rules of procedure adopted by the Joint Committee of Ministers,
Contracting Parties shall announce the scholarship months for cooperation (the internal „CEEPUS currency”) for each
following academic year in annual intervals. The minimum CEEPUS currency amount shall be 100 scholarship months.

6) CEEPUS III scholarships shall be used for mobility purposes only and shall not cover overhead costs or expenses related
to organisational or administrative purposes. Contracting Parties and participating universities are encouraged to
provide additional voluntary funding to cover these costs or expenses.

7) CEEPUS III scholarship months which have not been consumed may be used for
coordination meetings of the CEEPUS III networks, where applicable.

Article 2
1) For the purposes of this Agreement the term „University” means an institution providing higher education which is

recognized by the competent authority of a Contracting Party as belonging to its system of higher education. Each
Contracting Party shall provide a list of universities that are eligible for CEEPUS III actions once a year.

2) For the purposes of this Agreement the term „academic year” means the period from 1st September of one year until
31st August of the following year.

3) Students registered at universities, regardless of their field of study, shall be eligible for CEEPUS III scholarships, up to
and including the doctoral level, provided that the period of study, training or placement is performed at a host
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university or a host institution in accordance with the present Agreement, where applicable, and is compatible with
the curriculum of the home university of the respective student and forms part of his or her university studies.

4) Scholarships shall also be granted to students for practical training or placements at a commercial enterprise, research
facility, governmental institution or another organisation in the host country, where applicable, provided that
a comprehensive proposal is made by the applicant.

5) Furthermore, the CEEPUS III programme shall support the mobility of faculty members, i.e. the teaching, research
and/or artistic staff of a given higher education institution, by granting CEEPUS III scholarships in order to promote
transnational inter-university cooperation and to enhance the Central European dimension of university curricula.

6) Scholarships may also be granted to students enrolled at a university outside a CEEPUS III network and to faculty
members of universities outside a CEEPUS III network („Freemovers”), provided that special arrangements for studying
or teaching and supervising at such a university exist.

Article 3
1) A Joint Committee of Ministers, hereinafter „Joint Committee”, composed of one representative of each of the

Contracting Parties, is hereby established. The Joint Committee shall be responsible for all measures and decisions
necessary to ensure the implementation of this Agreement, including the approval of evaluation reports. The Joint
Committee shall adopt a work programme for the CEEPUS III cooperation.

2) The Joint Committee shall meet as deemed necessary. It shall adopt its own rules of procedure and shall elect one of its
members as Chairperson. It may establish working groups required for the implementation of this Agreement and
decide on their composition.

3) The Joint Committee shall make every effort to reach agreement by consensus regarding all decisions. If all efforts at
consensus have been exhausted, and no consensus reached, decisions shall as a last resort be adopted by a two-thirds
majority vote of the members of the Joint Committee present and voting.

4) The Joint Committee shall unanimously adopt decisions on the total amount of CEEPUS III scholarship months based
on the announcement made in accordance with Article 1 paragraph 5.

Article 4
1) Decisions concerning the procedure for the selection of CEEPUS III networks shall be made by a working group of the

Joint Committee.
2) Each Contracting Party shall establish a National Commission of academics and/or other experts to assist in the

selection process mentioned in paragraph 1.
3) Each Contracting Party shall establish a National CEEPUS Office which shall have the following responsibilities:

– Advertising the cooperation and informing on all its aspects, especially on Joint Degrees, in close cooperation
with the Central CEEPUS Office and the other National CEEPUS Offices;

– Receiving and formally evaluating applications;
– Preparations for awarding scholarships to applicants;
– Providing scholarships when a place of study has been secured;
– Awarding scholarships as described in the work programme;
– Organizing payments in connection with a scholarship;
– Receiving reports;
– Conducting a national evaluation of the cooperation and contributing to the overall evaluation of the

cooperation, where applicable;
– Reporting annually on the national implementation of the cooperation;

4) The Contracting Parties shall notify the establishment of their respective National CEEPUS Office to the Central CEEPUS 
Office.

5) The National CEEPUS Offices shall participate in meetings arranged by the Central CEEPUS Office.
6) Contracting Parties shall take measures to ensure that their respective National CEEPUS Office has the means required

for the fulfilment of its functions.
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Article 5
1) A Central CEEPUS Office is hereby established in Vienna. The Central CEEPUS Office shall have such legal capacity as is

required for the exercise of its functions.
2) The Secretary General of the Central CEEPUS Office shall, upon a proposal by the Republic of Austria, be elected for

a period of seven years by a two-thirds majority vote of the Joint Committee. The Secretary General may be replaced
before the end of his/her term by unanimous decision of the Joint Committee.

3) The infrastructure required for the fulfilment of the functions of the Central CEEPUS Office, including the salaries of the
Secretary General and the staff of the Office, shall be financed by the Republic of Austria.

4) The costs for representatives of Contracting Parties or any personnel seconded to the Central CEEPUS Office shall be
covered by the respective Contracting Party.

5) The Contracting Parties are encouraged to provide voluntary funding for activities of the Central CEEPUS Office to
further improve the implementation of the cooperation.

6) The Central CEEPUS Office shall have a coordinating and evaluating function and Contracting Parties shall retain full
power and control over their respective national budgets for the cooperation.

7) The Central CEEPUS Office shall in particular:
– Notify the Joint Committee at its next meeting of decisions taken by the Secretary General intersessionally

between meetings of the Joint Committee on urgent technical and administrative matters;
– Prepare an annual progress report and undertake the overall evaluation of the implementation of this Agreement;
– Submit proposals for further development of the cooperation;
– Prepare and organise the meetings of the Joint Committee and the working groups and produce minutes of these 

meetings;
– Support the implementation of decisions adopted by the Joint Committee;
– Develop a joint public relations strategy for the cooperation and advise the Contracting Parties on information

policies;
– Publish information on the cooperation among participating universities of the Contracting Parties.

Article 6
1) The Contracting Parties shall in accordance with this Agreement make all efforts to avoid restrictions concerning the

free movement and residence of individuals receiving a CEEPUS III scholarship.
2) The Contracting Parties shall take appropriate measures in accordance with their national laws in order to eliminate

administrative and financial obstacles to the full implementation of the cooperation.

Article 7
A review of this Agreement by the Joint Committee shall be completed before the end of the fourth academic year
after the entry into force. Such a review shall be based on an overall evaluation of the cooperation.

Article 8
1) Any dispute between Contracting Parties, or between Contracting Parties and the Central CEEPUS Office, concerning

the interpretation or application of this Agreement or the work programme shall be settled through good faith
negotiations and consultations between the parties to the dispute. Any dispute which cannot be settled through such
negotiations and consultations shall be settled amicably by the Joint Committee. For this purpose, the Joint
Committee may establish a working group in accordance with Article 3 paragraph 2 of this Agreement. The working
group may make recommendations to the Joint Committee for the settlement of the dispute. If a dispute cannot be
settled by the Joint Committee, any party to the dispute may submit the dispute to arbitration.

2) The arbitration tribunal shall consist of three members. Each party to the dispute shall nominate one arbitrator. These
two arbitrators shall nominate the third arbitrator, who shall act as the Chairperson of the tribunal.

3) The arbitration tribunal shall decide its seat and adopt its own rules of procedure.
4) The award of the arbitration tribunal shall be decided by a majority vote of its members. Members of the arbitration

tribunal may not abstain from a vote. The award shall be final and binding on all parties to the dispute and no appeal
may be made. The parties to the dispute shall comply with the award without delay. In the event of a dispute as to its
meaning or scope, the arbitration tribunal shall, if necessary, by majority vote interpret the award at the request of any
party to the dispute.
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Article 9
1) This Agreement shall be open for signature by all Contracting Parties of the CEEPUS II Agreement.
2) This Agreement shall be subject to approval by the Signatory States in accordance with their respective national

procedures. The instruments of approval shall be deposited with the Central CEEPUS Office as the Depositary of this
Agreement.

3) The Depositary shall inform all Contracting Parties of notifications and instruments of approval received.
4) The original of this Agreement shall be deposited with the Depositary.

Article 10
1) This Agreement shall enter into force on May 1, 2011 for Signatory States having deposited their instrument of

approval. If less than three instruments of approval have been deposited by that date, the Agreement enters into force
on the first day of the third month following the deposit of the third instrument of approval. The Agreement shall
remain in force for a period of seven years from the date of its entry into force.

2) For Signatory States depositing their instrument of approval after the entry into force of this Agreement according to
Article 10 paragraph 1, this Agreement shall enter into force on the first day of the month following the day on which
the instrument of approval has been deposited.

3) This Agreement is renewed automatically for a further period of seven years unless the Joint Committee unanimously
decides otherwise. For Contracting Parties that have to submit the renewal of this Agreement to their respective
national procedures, the renewal shall enter into force on the first day of the month following the date of notification
of the completion of the internal procedures for the renewal to the Depositary.

4) Each Contracting Party may at any time propose a revision to this Agreement. Such a revision shall be submitted in
writing to the Chairperson of the Joint Committee and the other Contracting Parties at least six weeks before
a meeting of the Joint Committee unless decided otherwise by the Joint Committee. Decisions concerning a revision
to this Agreement shall be adopted by the Joint Committee unanimously. The revision shall ben subject to signature
and to approval by the Contracting Parties in accordance with their respective national procedures. The instruments of 
approval shall be deposited with the Depositary. The revision enters into force on the first day of the third month
following the deposit of the third instrument of approval, unless otherwise provided in the revision.

Article 11
1) This Agreement shall remain open for accession by States other than the Contracting Parties of the CEEPUS II

Agreement upon unanimous decision of the Joint Committee. States intending to accede to this Agreement shall
notify the Depositary in writing. The Depositary shall inform the other Contracting Parties of a State’s intention to
accede to this Agreement.

2) Instruments of accession shall be deposited with the Central CEEPUS Office. The Depositary shall inform Contracting
Parties of instruments of accession received.

3) For a State acceding to this Agreement after its entry into force, this Agreement shall enter into force on the first day of
the month following the deposit of its instrument of accession.

4) States which have acceded to this Agreement after its entry into force shall participate in CEEPUS III activities as set out
in the work programme and in accordance with the decisions of the Joint Committee.

Article 12
Each Contracting Party may at any time withdraw from this Agreement by prior written notification to the Depositary.
Such withdrawal shall take effect six months from the date of receipt by the Depositary of the notification of
withdrawal. This shall not affect the networks, actions and activities commenced on the basis of this Agreement before 
the withdrawal has become effective.
Done in one original in the English Language, at Budva, Montenegro, 25th March 2010.
the Republic of Albania
the the Republic of Austria
the Republic of Bulgaria
Bosnia and Herzegovina
the Republic of Croatia
the Czech Republic
the Republic of Hungary
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the Republic of Macedonia
Montenegro
the Republic of Poland
Romania
the Republic of Serbia
the Slovak Republic
the Republic of Slovenia”

„Egyezmény a Közép-európai Felsõoktatási Csereprogramról („CEEPUS III.”)
A Szerzõdõ Felek a felsõoktatás terén folytatott együttmûködésnek a Közép-európai Felsõoktatási Csereprogram
(a továb biak ban: CEEPUS III.) keretében történõ elõmozdítása céljából
a következõkben állapodnak meg:

1. cikk
(1) A Szerzõdõ Felek között a felsõoktatás területén folytatott együttmûködés és az ehhez kötõdõ kutatási tevékenység

– mindenekelõtt az egyetemek közötti együttmûködés és mobilitás – elõmozdítására ezzel az Egyezménnyel
összhangban kerül sor.

(2) Az (1) bekezdésben említett együttmûködés a 2. cikk (6) bekezdésében említett FREEMOVER ösztöndíjak kivételével
az ebben az Egyezményben meghatározott Közép-európai Felsõoktatási Csereprogram hálózatainak keretében
 valósul meg.

(3) A CEEPUS III. ösztöndíjai a megélhetési költségeket, adott esetben a fogadó ország általános gyakorlatának megfelelõ
laboratóriumi díjak költségeit, valamint a szállásköltségeket és adott esetben az egészségügyi alapbiztosítás
költségeit a fogadó országban  való tartózkodás idõtartamára fedezõ, teljes körû ösztöndíjak. A CEEPUS III. ösztöndíjai
arányban állnak az adott fogadó országban érvényes megélhetési költségekkel, és követik az infláció mértékét.

(4) A Szerzõdõ Felek a jelen Egyezmény alapján egymás között pénzeszközöket nem adhatnak át. A CEEPUS III.
ösztöndíjait tehát az utazási költségek kivételével a fogadó ország fedezi. Az esetleges utazási költségeket a küldõ
ország viseli. Javasolt, hogy a fogadó országok és a részt vevõ egyetemek a CEEPUS III. ösztöndíjait önkéntes alapon
további finanszírozással egészítsék ki.

(5) A jelen Egyezménynek és a Miniszteri Vegyes Bizottság által elfogadott eljárási szabályzatnak meg fele lõen a Szerzõdõ
Felek a program keretében a következõ tanévben rendelkezésre álló ösztöndíjhónapokat (a belsõ
„CEEPUS-fizetõeszköz”) évente kihirdetik. A CEEPUS-fizetõeszköz minimális mértéke 100 ösztöndíjhónap.

(6) A CEEPUS III. ösztöndíjai kizárólag mobilitási célokra használhatók fel és nem fordíthatók általános költségek,  illetve
szervezeti és adminisztratív célokat szolgáló kiadások fedezésére. Javasolt, hogy a Szerzõdõ Felek és a részt vevõ
egyetemek e költségek és kiadások fedezésére önkéntes alapon további finanszírozást biztosítsanak.

(7) A CEEPUS III. felhasználatlan ösztöndíjhónapjai adott esetben felhasználhatók a CEEPUS III. hálózataival kapcsolatos
koordinációs ülések céljára.

2. cikk
(1) Ezen Egyezmény alkalmazásában az „egyetem” olyan felsõfokú oktatást nyújtó intézmény, amelyet valamelyik

Szerzõdõ Fél ille té kes hatósága felsõoktatási rendszerének részeként elismer. Valamennyi Szerzõdõ félévente
rendelkezésre bocsátja azon egyetemek jegyzékét, amelyek a CEEPUS III. kezdeményezésben részvételre jogosultak.

(2) A jelen Egyezmény alkalmazásában a „tanév” az egy adott év szeptember 1-jétõl a következõ év augusztus 31-éig
terjedõ idõszak.

(3) Az egyetemeken nyilvántartásba vett hallgatók – a doktori képzést is beleértve – tanulmányi területüktõl függetlenül
a CEEPUS III. ösztöndíjban részesíthetõk, feltéve, hogy a résztanulmányra, részképzésre vagy cserére a jelen
Egyezménynek meg fele lõen egy fogadó egyetemen vagy adott esetben fogadó intézményben kerül sor, továbbá
hogy a résztanulmány, részképzés vagy csere összhangban áll az adott hallgató anyaegyetemének tantervével és
egyetemi tanulmányainak részét képezi.

(4) A hallgatók számára az ösztöndíjak adott esetben a fogadó országban gyakorlati képzés vagy üzleti vállalkozásnál,
kutatólétesítményben, kormányzati intézménynél vagy más szervezetnél teljesített gyakorlat céljából is odaítélhetõk,
amennyiben a pályázó átfogó pályázatot készít.
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(5) A CEEPUS III. program a CEEPUS III. ösztöndíjainak az egyetemek közötti transznacionális együttmûködés
elõmozdítása és az egyetemi tantervek közép-európai dimenziójának erõsítése érdekében  való odaítélésével
a fakultás, azaz egy adott felsõoktatási intézmény oktatói, kutatói és/vagy mûvészeti oktatói mobilitását is támogatja.

(6) Az ösztöndíjak a CEEPUS III. hálózatán kívüli egyetemre beiratkozott hallgatók vagy a CEEPUS III. hálózatán kívüli
egyetemek fakultásának tagjai (FREEMOVERS – hálózaton kívüliek) részére is odaítélhetõk, feltéve, hogy az adott
egyetem tekintetében léteznek különleges egyezmények tanulmányok,  illetve oktatási és témavezetõi tevékenységek 
folytatására vonatkozóan.

3. cikk
(1) Létrejön egy Miniszteri Vegyes Bizottság (a továb biak ban: vegyes bizottság), amely a Szerzõdõ Felek egy-egy

képviselõjébõl áll. A vegyes bizottság felel a jelen Egyezmény végrehajtásának biztosításához szükséges minden
intézkedésért és határozatért, ideértve az értékelõ jelentések jóváhagyását is. A vegyes bizottság a CEEPUS III.
keretében történõ együttmûködésre vonatkozóan munkaprogramot fogad el.

(2) A vegyes bizottság a szükségesnek ítélt idõközönként ül össze. A vegyes bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát
és tagjai sorából elnököt választ. A vegyes bizottság létrehozhat az ezen Egyezmény végrehajtásához szükséges
munkacsoportokat,  illetve meghatározhatja azok összetételét.

(3) A vegyes bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy valamennyi határozatát illetõen konszenzusos
megállapodásra jusson. Ha a konszenzusra irányuló minden erõfeszítés meghiúsul és nem sikerül konszenzust elérni,
úgy végsõ megoldásként a határozatokat a vegyes bizottság jelen lévõ és szavazó tagjainak kétharmados többségével 
fogadják el.

(4) A vegyes bizottság az 1. cikk (5) bekezdése szerinti kihirdetések alapján a CEEPUS III. ösztöndíjhónapok teljes keretérõl
egyhangúlag határoz.

4. cikk
(1) A CEEPUS III. hálózatok kiválasztási eljárására vonatkozó határozatokat a vegyes bizottság egy munkacsoportja hozza

meg.
(2) Az (1) bekezdésben említett kiválasztási folyamat elõmozdítása érdekében valamennyi Szerzõdõ Fél létrehoz egy

egyetemi/fõiskolai oktatókból és/vagy egyéb szakértõkbõl álló nemzeti bizottságot.
(3) Valamennyi Szerzõdõ Fél létrehoz egy nemzeti CEEPUS irodát, amely az alábbi feladatokat látja el:

– a Központi CEEPUS Irodával és a többi nemzeti CEEPUS irodával szoros együttmûködésben a program
népszerûsítése, valamint tájékoztatás nyújtása annak valamennyi vonzatáról, különösen a közös oklevelekrõl;

– a pályázatok fogadása és formális értékelése;
– az ösztöndíjak pályázók részére történõ odaítélésének elõkészítése;
– ösztöndíjak nyújtása, amennyiben a tanulmányok folytatásának helye biztosított;
– a munkaprogramban leírtaknak meg fele lõen az ösztöndíjak odaítélése;
– az ösztöndíjakhoz kapcsolódó kifizetések megszervezése;
– jelentések fogadása;
– a program nemzeti értékelésének elkészítése és adott esetben a program átfogó értékelésében  való részvétel;
– éves jelentés készítése a program nemzeti végrehajtásáról.

(4) A Szerzõdõ Felek saját nemzeti CEEPUS irodájuk létrehozásáról értesítik a Központi CEEPUS Irodát.
(5) A nemzeti CEEPUS irodák részt vesznek a Központi CEEPUS Iroda által szervezett üléseken.
(6) A Szerzõdõ Felek intézkedéseket tesznek annak biztosítása érdekében, hogy nemzeti CEEPUS irodáik rendelkezzenek

a feladataik ellátásához szükséges eszközökkel.

5. cikk
(1) Központi CEEPUS irodát hoznak létre Bécsben. A Központi CEEPUS Iroda rendelkezik a feladatainak ellátásához

szükséges jogkörökkel.
(2) A Központi CEEPUS Iroda fõtitkárát az Osztrák Köztársaság javaslata alapján kétharmados többséggel a vegyes

bizottság választja meg. A fõtitkár megbízatásának lejárta elõtt a vegyes bizottság egyhangú döntése alapján
leváltható.

(3) A Központi CEEPUS Iroda feladatainak ellátásához szükséges infrastruktúrát – ideértve a fõtitkár és az iroda
alkalmazottjainak illetményét – az Osztrák Köztársaság finanszírozza.
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(4) A Szerzõdõ Felek Központi CEEPUS Irodába kihelyezett képviselõinek vagy más alkalmazottainak költségeit az adott
Szerzõdõ Fél viseli.

(5) Javasolt, hogy a Szerzõdõ Felek a program végrehajtásának továbbfejlesztése érdekében önkéntes alapon támogatást 
nyújtsanak a Központi CEEPUS Iroda tevékenységeihez.

(6) A Központi CEEPUS Iroda koordinációs és értékelõ feladatot lát el. A Szerzõdõ Felek a program nemzeti költségvetése
felett teljes hatáskörrel rendelkeznek és teljes körû ellenõrzést gyakorolnak.

(7) A Központi CEEPUS Iroda mindenekelõtt:
– következõ ülésén értesíti a vegyes bizottságot a fõtitkár által a vegyes bizottság ülései között eltelt idõben sürgõs

technikai és adminisztratív kérdésekben hozott határozatairól;
– éves jelentést készít az elért haladásról és elkészíti a jelen Egyezmény végrehajtásának átfogó értékelését;
– javaslatokat tesz a program továbbfejlesztésére;
– elõkészíti és megszervezi a vegyes bizottság és a munkacsoportok üléseit, valamint jegyzõkönyvet készít ezekrõl

az ülésekrõl;
– támogatja a vegyes bizottság által elfogadott határozatok végrehajtását;
– közös közönségkapcsolati stratégiát dolgoz ki a programra vonatkozóan és tájékoztatja a Szerzõdõ Feleket

az információs politikákról;
– a Szerzõdõ Felek részt vevõ egyetemei körében információkat tesz közzé a programról.

6. cikk
(1) A Szerzõdõ Felek a jelen Egyezménnyel összhangban mindent megtesznek annak érdekében, hogy a CEEPUS III.

ösztöndíjaiban részesülõ személyek szabad mozgásának és tartózkodásának korlátozását elkerüljék.
(2) A Szerzõdõ Felek nemzeti jogukkal összhangban megfelelõ intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy a program

teljes körû végrehajtásának adminisztratív és pénzügyi akadályait elhárítsák.

7. cikk
A vegyes bizottság ezt az Egyezményt a hatálybalépést követõ negyedik tanév vége elõtt felülvizsgálja.
A felülvizsgálat a program átfogó értékelésén alapul.

8. cikk
(1) A Szerzõdõ Felek,  illetve a Szerzõdõ Felek és a Központi CEEPUS Iroda között a jelen Egyezmény vagy a munkaprogram

értelmezésével,  illetve alkalmazásával kapcsolatban felmerülõ vitákat a vitában érintett felek között létrejövõ
jóhiszemû tárgyalások és konzultációk útján rendezik. Az ilyen tárgyalások és konzultációk útján nem rendezhetõ vitát
békés úton a vegyes bizottság rendezi. Erre a célra a vegyes bizottság a jelen Egyezmény 3. cikkének (2) bekezdésével
összhangban egy munkacsoportot hozhat létre. A munkacsoport a vegyes bizottság számára a vita rendezésére
vonatkozóan ajánlásokat fogalmazhat meg. Ha a vitát a vegyes bizottság nem tudja rendezni, úgy a vitát a vitában
érintett bármelyik fél választott bíróság elé terjesztheti.

(2) A választott bíróság három tagból áll. A vitában érintett felek kijelölnek egy-egy választott bírót. Ez a két választott bíró
jelöli ki a harmadik választott bírót, aki a választott bíróság elnökeként jár el.

(3) A választott bíróság meghatározza székhelyét és elfogadja saját eljárási szabályzatát.
(4) A választott bíróság ítéletét tagjai szavazatának többségével hozza meg. A választott bíróság tagjai nem

tartózkodhatnak a szavazástól. Az ítélet jogerõs és kötelezõ a vitában érintett felekre nézve, fellebbezésnek helye
nincs. A vitában érintett felek az ítéletnek haladéktalanul eleget tesznek. Az ítélet értelmezésével vagy hatályával
kapcsolatos vita összefüggésében a vitában érintett bármely fél kérésére a választott bíróság szükség esetén többségi
szavazással értelmezi az ítéletet.

9. cikk
(1) Ez az Egyezmény aláírás céljából nyitva áll a CEEPUS II. egyezmény valamennyi szerzõdõ fele számára.
(2) Ezt az Egyezményt az aláíró államoknak nemzeti eljárásukkal összhangban meg kell erõsíteniük. A megerõsítõ

okiratokat a Központi CEEPUS Irodánál mint az Egyezmény letéteményesénél letétbe helyezik.
(3) A letéteményes tájékoztatja a Szerzõdõ Feleket a beérkezett értesítésekrõl és megerõsítõ okiratokról.
(4) A jelen Egyezmény eredeti példányát a letéteményesnél letétbe helyezik.
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10. cikk
(1) Ez az Egyezmény a megerõsítõ okiratot letétbe helyezõ aláíró államok tekintetében 2011. május 1-jén lép hatályba. Ha

eddig az idõpontig háromnál kevesebb megerõsítõ okiratot helyeznek letétbe, akkor az Egyezmény a harmadik
megerõsítõ okirat letétbe helyezését követõ harmadik hónap elsõ napján lép hatályba. Az Egyezmény a hatálybalépés
napjától számított hét évig marad hatályban.

(2) Ez az Egyezmény a megerõsítõ okirat letétbe helyezésének napját követõ hónap elsõ napján lép hatályba azon aláíró
államok vonatkozásában, amelyek megerõsítõ okiratukat a jelen Egyezménynek a 10. cikk (1) bekezdése szerinti
hatálybalépését köve tõen helyezik csak letétbe.

(3) Ez az Egyezmény további hét évre automatikusan meghosszabbodik, ha a vegyes bizottság egyhangúlag másként
nem határoz. Azon Szerzõdõ Felek esetében, amelyeknek a jelen Egyezmény meghosszabbítását nemzeti eljárás alá
kell vetniük, a meghosszabbítás az azt követõ hónap elsõ napján lép hatályba, amikor a letéteményest értesítették
a meghosszabbításhoz szükséges belsõ eljárások elvégzésérõl.

(4) A Szerzõdõ Felek bármikor javasolhatják a jelen Egyezmény módosítását. A módosítást írásban a vegyes bizottság
elnökéhez és a többi Szerzõdõ Félhez kell benyújtani – hacsak a vegyes bizottság másként nem határoz – legalább hat
héttel a vegyes bizottság ülését megelõzõen. A jelen Egyezmény módosításával kapcsolatos határozatokat a vegyes
bizottság egyhangúlag hozza meg. A módosítást a Szerzõdõ Felek nemzeti eljárásukkal összhangban aláírják és
megerõsítik. A megerõsítõ okiratokat a letéteményesnél letétbe helyezik. Ha a módosítás másként nem rendelkezik,
a módosítás a harmadik megerõsítõ okirat letétbe helyezését követõ harmadik hónap elsõ napján lép hatályba.

11. cikk
(1) Ez az Egyezmény a vegyes bizottság egyhangú határozata esetén csatlakozás céljából nyitva áll azon államok számára,

amelyek nem szerzõdõ felei a CEEPUS II. egyezménynek. A jelen Egyezményhez csatlakozni kívánó államok errõl
írásban értesítik a letéteményest. A letéteményes a többi Szerzõdõ Felet tájékoztatja egy adott állam azon
szándékáról, hogy csatlakozni kíván a jelen Egyezményhez.

(2) A csatlakozási okiratokat a Központi CEEPUS Irodánál letétbe helyezik. A letéteményes tájékoztatja a Szerzõdõ Feleket
a beérkezett csatlakozási okiratokról.

(3) A jelen Egyezményhez annak hatálybalépése után csatlakozó államok tekintetében az Egyezmény az adott állam
csatlakozási okiratának letétbe helyezését követõ hónap elsõ napján lép hatályba.

(4) A CEEPUS III. tevékenységeiben a jelen Egyezményhez az annak hatálybalépését köve tõen csatlakozott államok
a munkaprogramban foglaltaknak és a vegyes bizottság határozatainak meg fele lõen vesznek részt.

12. cikk
A Szerzõdõ Felek a letéteményesnek küldött elõ ze tes írásbeli értesítéssel bármikor felmondhatják ezt az Egyezményt.
A felmondás a felmondásról  szóló értesítés letéteményes általi kézhezvételétõl számított hat hónap múlva lép
érvénybe.
Ez a jelen Egyezmény alapján a felmondás érvénybe lépését megelõzõen elindított hálózatokat, intézkedéseket és
tevékenységeket nem érinti.
Készült egy eredeti példányban angol nyelven, Montenegróban, Budvában 2010. március 25-én.
Albán Köztársaság
Osztrák Köztársaság
Bolgár Köztársaság
Bosznia és Hercegovina
Horvát Köztársaság
Cseh Köztársaság
Magyar Köztársaság
Macedón Köztársaság
Montenegró
Lengyel Köztársaság
Románia
Szerb Köztársaság
Szlovák Köztársaság
Szlovén Köztársaság”
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4.  § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A 2.  § és a 3.  §, valamint az 5.  § (2) bekezdése a szerzõdés 10. cikkében meghatározott idõpontban lép hatályba.
(3) A szerzõdés, valamint a 2.  §, a 3.  §, és az 5.  § (2) bekezdése hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelõs

miniszter annak ismertté válását köve tõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával
állapítja meg.

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl az oktatásért felelõs miniszter gondoskodik.

5.  § (1) Hatályát veszti a Közép-európai Egyetemi Csereprogram (CEEPUS) keretében az oktatási és továbbképzési
együttmûködés létesítése tárgyában Budapesten, 1993. december 8-án létrejött Megállapodás kihirdetésérõl  szóló
8/1995. (II. 3.) Korm. rendelet.

(2) Hatályát veszti a Közép-Európai Felsõoktatási Csereprogramról (CEEPUSII)  szóló egyezménynek a Miniszterek Közös
Bizottság által 2007. március 16-án Zágrábban módosított és 2008. február 29-én Szófiában jóváhagyott egységes
szerkezetû szövege kihirdetésérõl  szóló 116/2009. (VI. 4.) Korm. rendelet.

6.  § (1) A szerzõdés 10. cikkében meghatározott idõpontot követõ napon hatályát veszti az 5.  §.
(2) E § a szerzõdés 10. cikkében meghatározott idõpontot követõ második napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 157/2010. (V. 6.) Korm. rendelete
az Útra való Ösztöndíjprogramról  szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 
és a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról  szóló 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35.  § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés
a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint – a 7.  § tekintetében – a szakképzési hozzájárulásról és a képzés
fejlesztésének támogatásáról  szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 28.  § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján és az Alkotmány
35.  § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1.  § Az Útra való Ösztöndíjprogramról  szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet (a továb biak ban: Rendelet) 1.  § (2) bekezdés
c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az Ösztöndíjprogram az alábbi alprogramokból áll:)
„c) Út a szakmához ösztöndíj, amelynek célja a részt vevõ szakiskolai tanulók sikeres tanulmányainak elõsegítése,
tanulási nehézségeinek leküzdése [a továb biak ban az a)–c) pontok együtt: esélyegyenlõségi ösztöndíjak]; valamint”

2.  § (1) A Rendelet 3.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az esélyegyenlõségi ösztöndíjak esetében pályázhat az a Magyar Köztársaság területén mûködõ közoktatási
intézménnyel tanulói jogviszonyban álló magyar állampolgár vagy külföldi állampolgár, aki halmozottan hátrányos
helyzetû vagy védelembe vett vagy családba fogadott vagy átmeneti nevelésbe vett vagy ideiglenes hatállyal
elhelyezett vagy utógondozásban vagy utógondozói ellátásban részesül vagy hátrányos helyzetû, és abban
a tanévben, amelyre az ösztöndíj vonatkozik nappali rendszerû iskolai oktatás keretében:
a) az Út a középiskolába ösztöndíj esetében 7–8. évfolyamon tanul;
b) az Út az érettségihez ösztöndíj esetében érettségit adó középiskolában érettségit adó képzésben
9–12. évfolyamon,  illetve 6 vagy 8 évfolyammal mûködõ középiskolában 7–12. évfolyamon vagy két tanítási nyelvû
oktatásban 9–13. évfolyamon vagy nyelvi elõkészítõ évfolyamon 9–13. évfolyamon tanul;
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c) az Út a szakmához ösztöndíj esetében
ca) szakiskolai képzésben általános mûveltséget megalapozó nevelés-oktatás keretében – 9–10. évfolyamon – tanul,
cb) a közoktatásról  szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27.  § (8) bekezdésében meghatározott felzárkóztató oktatásban
vesz részt, vagy
cc) szakiskola valamely szakképzõ évfolyamán az ösztöndíjas jogviszony tanévében hiányszakmát tanul.”

(2) A Rendelet 3.  § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az esélyegyenlõségi ösztöndíjak esetében mentorként pályázhat:)
„b) az Út a szakmához ösztöndíj esetében
ba) a szakiskolában, szakközépiskolában oktató, tanári képzésben vagy tanítói képzésben szakképzettséget szerzett
személy vagy szakoktató, vagy a pedagógusképzést folytató felsõoktatási intézmény olyan, szakiskolában,
szakközépiskolában oktató hallgatója, aki tanári képzésben az utolsó két félév valamelyikének teljesítését a pályázat
meghirdetését követõ félévben kezdi meg, valamint a mûködõ tanoda tanára;
bb) a szociálpedagógus;
bc) a gyógypedagógus.”

3.  § A Rendelet 4.  § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Az Út a tudományhoz alprogramban a közoktatási intézmény pályázatában igényelheti, hogy ösztöndíjban
részesülhessen a kutatócsoportban részt vevõ tanuló és mentor; ebben az esetben a kiskorú vagy egyébként
cselekvõképtelen vagy korlátozottan cselekvõképes tanuló Ösztöndíjprogramban  való részvételéhez szükséges
a tanuló tör vényes képviselõjének írásbeli hozzájárulása. A mentor kizárólag abban az esetben részesülhet
ösztöndíjban, ha a kutatócsoportban részt vevõ valamennyi tanuló ösztöndíjban részesül. Az igényelt ösztöndíj havi
legkisebb és legnagyobb összegét a pályázati felhívás határozza meg azzal, hogy az igényelt ösztöndíjak
kutatócsoporton belüli együttes összege nem haladhatja meg a megítélt támogatásnak a pályázati felhívásban
meghatározott százalékát.”

4.  § A Rendelet 7.  § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az esélyegyenlõségi ösztöndíjak esetében a mentor feladata, hogy segítse a tanulót a tanulásban és a pályaválasztásban.
Ennek meg fele lõen a mentor a pályázat benyújtásával egyidejûleg vállalja, hogy amennyiben a pályázaton nyer, különösen 
a következõ feladatokat köteles ellátni:)
„b) rendszeresen és személyesen kapcsolatot tart az általa mentorált tanulóval, ezen belül legalább heti 3 órában
– önállóan vagy több tanuló esetén csoportosan – foglalkozik a mentorált tanuló felkészítésével, a vonatkozó tanév
rendjérõl  szóló miniszteri rendeletben meghatározott tanítási szünetek kivételével;”

5.  § (1) A Rendelet 9.  § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A mentor ösztöndíjának a pályázati felhívásban meghatározott részére – a (3) bekezdésben foglaltakat kivéve – akkor válik
jogosulttá, ha)
„a) az Út a középiskolába ösztöndíj esetében az általa mentorált 7. évfolyamos tanuló felsõbb évfolyamba lép,
a 8. évfolyamos tanuló pedig középiskolába vagy szakiskolába nyer felvételt;”

(2) A Rendelet 9.  § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A mentor ösztöndíjának a pályázati felhívásban meghatározott részére – a (3) bekezdésben foglaltakat kivéve – akkor válik
jogosulttá, ha)
„c) az Út a szakmához ösztöndíj esetében az általa mentorált tanuló a felzárkóztató oktatást sikeresen befejezi, vagy
felsõbb évfolyamba lép, vagy sikeres szakmai vizsgát tesz.”

(3) A Rendelet 9.  § (13) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(13) Amennyiben a tanuló vagy a mentor tekintetében az ösztöndíjra  való jogosultság valamely feltétele – a 3.  §
(1) bekezdésben meghatározott, a szociális rászorultságot alátámasztó feltételek kivételével – megszûnik,
a közoktatási intézmény a tanulóval, valamint annak mentorával megkötött ösztöndíjszerzõdést – több tanulót
mentoráló mentor esetén az érintett tanulóra vonatkozó részben – egyoldalúan megszünteti, és errõl a pályáztató
szervet 8 munkanapon belül értesíti: a közoktatási intézmény az ösztöndíjszerzõdést azon hónap utolsó napjával
szünteti meg, amely hónapban az ösztöndíjra  való jogosultság feltétele megszûnik. Amennyiben a 3.  §
(1) bekezdésben meghatározott, a szociális rászorultságot alátámasztó valamely feltétel megszûnik az ösztöndíjas
jogviszony idõtartama alatt, az az ösztöndíjas jogviszony fennállását nem érinti. Amennyiben a tanuló vagy a mentor
tekintetében az ösztöndíjra  való jogosultság valamely feltétele az ösztöndíjas jogviszony létrejöttét megelõzõen
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szûnik meg – ideértve a 9.  § (8) bekezdésében meghatározott, az ösztöndíjas jogviszony folytatására vonatkozó
rendelkezéseket is – a közoktatási intézmény a tanulóval, valamint annak mentorával az ösztöndíjszerzõdést nem köti
meg, és errõl a pályáztató szervet 8 munkanapon belül értesíti.”

6.  § A Rendelet 12.  §-a a következõ 10. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„10. Hiányszakma: a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról  szóló 2003. évi
LXXXVI. törvény 13.  § (2) bekezdés j) pontjában meghatározottak szerint a regionális fejlesztési és képzési bizottság
által meghatározott, a gazdaság által igényelt szakképesítés.”

7.  § A szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról  szóló 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 3.  § (2) bekezdés d) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(Nem részesülhet ösztöndíjban)
„d) a tanuló az adott tanévben a Kt. 76.  § (2) bekezdés c), e) és f) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés esetén
az arról  szóló határozat jogerõre emelkedésének napjától.”

8.  § E rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba és 2011. június 30-án hatályát veszti.

9.  § E rendeletet a hatálybalépését köve tõen meghirdetett pályázatokra és a hatálybalépését köve tõen létrejött
ösztöndíjas jogviszonyokra kell alkalmazni.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 158/2010. (V. 6.) Korm. rendelete
a mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékek exportjával összefüggõ intézkedésekrõl

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  §
(1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány a következõket rendeli el:

1.  § E rendelet alkalmazásában:
1. elektronikus exportbizonyítvány: az ügyfél kérésére elektronikus felhasználási móddal nyilvántartásba vett

exportengedély;
2. exportadó: adott termékek kiviteléhez kapcsolódóan a mennyiségi egységre vetített, közösségi jogszabály által

meghatározott befizetési kötelezettség;
3. exportbizonyítvány: a kiviteli eljárást megindító ügyfél részére az Európai Közösség területérõl kiszállítható árura,

a meghatározott mennyiség – a feldolgozott mezõgazdasági termékek esetén az export-visszatérítés összegének –
erejéig, a feltüntetett idõbeli hatállyal kiállított okirat, valamint a visszatérítés elõ ze tes rögzítés melletti igénybevételét 
szolgáló elõ ze tes rögzítésû bizonyítvány;

4. export-visszatérítés: adott termékek kiviteléhez nyújtott, mennyiségi egységre vetített, közösségi jogszabály által
meghatározott visszatérítési támogatás;

5. non-Annex I. termékek: az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 1. számú mellékletében nem szereplõ, egyes
feldolgozott mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékek;

6. recept: az ügyfél Non-Annex I. termékek vonatkozásában a feldolgozott termék gyártásakor használt,
export-visszatérítésben részesíthetõ alaptermékek mennyiségérõl  szóló nyilatkozata alapján, a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal által elfogadott és nyilvántartásba vett termékösszetétel-igazolás.
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2.  § (1) Az exportbizonyítvány iránti kérelmet a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továb biak ban: MVH)
a mezõgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és elõ ze tes rögzítési igazolások
rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok meghatározásáról  szóló, 2008. április 23-i
376/2008/EK bizottsági rendelet (a továb biak ban: 376/2008/EK bizottsági rendelet) I. számú mellékletében
meghatározott adattartalmú, az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett, valamint a kormányzati
portálról is elérhetõ formanyomtatványon – a 376/2008/EK bizottsági rendelet 12. cikk (1) bekezdésére figyelemmel –
postai úton, személyesen, telefaxon, vagy elektronikus kérelem formájában lehet benyújtani. A kérelem MVH általi
elektronikus fogadásának tényét a központi elektronikus szolgáltató rendszerben az ügyfél értesítési tárhelyére
történt feltöltés jelenti, beérkezésének idõpontját pedig az értesítési tárhelyére kapott automatikus értesítés igazolja.

(2) Az exportbizonyítvány iránti kérelmen fel kell tüntetni az ügyfél-regisztrációs számot.
(3) Az exportbizonyítvány iránti kérelmen az ügyfél – az exportbizonyítvány felhasználási módjának megjelölésével –

köteles megadni, hogy az engedélyt elektronikus vagy papír alapú okiratként kívánja-e használni.
(4) Az exportbizonyítványokat és azok kivonatait az MVH állítja ki.

3.  § (1) A kiállított exportbizonyítvány adatait az MVH elektronikus úton közli a vámhatósággal.
(2) A kiállított exportbizonyítványt az MVH elektronikus úton közli az ügyféllel, egyúttal értesítést küld az ügyfél Egységes

Mezõgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben megadott elektronikus levelezési (e-mail) címére.
(3) E rendelet hatálya alá tartozó eljárásokban – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 

2004. évi CXL. törvény 28/B.  § (6) bekezdésében foglaltaktól eltérõen – az ügyfél részére elektronikus úton megküldött
dokumentum átvételét az ügyfélnek nem kell visszaigazolnia.

4.  § (1) Az MVH nyilvántartásában elektronikus felhasználási móddal szereplõ exportbizonyítvány használata esetén az ügyfél
nem köteles papír alapú engedély bemutatására a kiviteli irányú vámkezelés során.

(2) Az exportbizonyítvány hatálya alatt az exportengedély tulajdonosának kérelmére az MVH dönt a korábban kiállított
engedély felhasználási módjának megváltoztatásáról.

5.  § (1) Export-visszatérítés iránti kérelmet (a továb biak ban: visszatérítési kérelem) az árunyilatkozat – a Vám- és
Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága által kiadott kitöltési útmutatóban (a továb biak ban: VPOP útmutató)
foglaltakra figyelemmel történõ – kitöltésével kell benyújtani a vám eljá rást végzõ vám- és pénzügyõri hivatalhoz
a kiviteli vám eljá rás alkalmával elõírt egyéb okmányokkal együtt.

(2) A vámhatóság az elektronikus visszatérítési kérelem és az elektronikus árunyilatkozat adatait – a vám eljá rás során
felmerült tények rögzítését köve tõen – elektronikus úton megküldi az MVH-nak.

(3) Az árunyilatkozat 44. rovatában a VPOP útmutatóban foglaltakra figyelemmel kell feltüntetni az adatokat,
kódszámokat.

(4) Ha a mezõgazdasági termékek után járó export-visszatérítési rendszer alkalmazása közös részletes szabályainak
megállapításáról  szóló, 2009. július 7-i 612/2009/EK bizottsági rendelet (a továb biak ban: 612/2009/EK bizottsági
rendelet) 4. cikke, vagy más közösségi rendelet elõ írása szerint az export-visszatérítés igényléséhez nem kötelezõ
exportbizonyítványt alkalmazni, akkor az exportõr a VPOP útmutatóban foglaltakra figyelemmel köteles feltüntetni
a megfelelõ technikai kódot az elektronikus áru-nyilatkozaton.

6.  § (1) Az ügyfél az export-visszatérítés elõ ze tes kifizetését az árunyilatkozat 44. rovatában feltüntetett, a VPOP útmutatóban
megadott megfelelõ kód használatával igényelheti, a 612/2009/EK bizottsági rendeletben meghatározott mértékû
biztosíték MVH-nál történõ nyújtásával.

(2) Elõzetes kifizetés nem teljesíthetõ, ha a kifizetendõ összeg nem haladja meg a 2000 eurót.

7.  § Konténeres tengeri szállítás esetén megérkezési bizonyítékként a fuvarokmány helyett elfogadható az annak
tartalmával megegyezõ, szállítási tevékenységre szakosodott fél által nyújtott információ, feltéve, hogy az általa
mûködtetett információs rendszer, mint az 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek a kifizetõ ügynökségek és más
testületek akkreditációja és az EMGA és az EMVA számláinak elszámolása tekintetében történõ alkalmazására
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról  szóló, 2006. június 21-i 885/2006/EK bizottsági rendelet
(a továb biak ban: 885/2006/EK bizottsági rendelet) I. melléklet 3.B) pontjában meghatározott és az adott idõszakra
vonatkozóan érvényes nemzetközileg elfogadott szabványok egyikében definiált követelményeknek megfelel.
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8.  § (1) A harmadik országokba történõ megérkezés igazolása alól az ügyfél a 612/2009/EK bizottsági rendelet 24. cikkében
meghatározott esetekben mentesül.

(2) Távoli visszatérítési zónába történõ export esetén, konténeres tengeri szállításkor megérkezési bizonyítékként
a kirakodási okmány helyett elfogadható az annak tartalmával megegyezõ, szállítási tevékenységre szakosodott és
a kirakodásért is felelõs fél által nyújtott információ, feltéve, hogy az általa mûködtetett információs rendszer, mint
a 885/2006/EK bizottsági rendelet I. melléklet 3.B) pontjában meghatározott és az adott idõszakra vonatkozóan
érvényes nemzetközileg elfogadott szabványok egyikében definiált követelményeknek megfelel.

(3) Távoli visszatérítési zónába történõ export esetén az (1) bekezdés szerinti mentesség tárgyában az MVH dönt.

9.  § Ha közvetlenül és kötelezõen alkalmazandó uniós jogi aktus normatív exportadó megfizetését rendeli el, azt
a vámkezeléssel egyidejûleg a vámhatóság részére kell megfizetni.

10.  § Az élõ szarvasmarha közösségi vámterületrõl történõ kivitelénél a 1254/1999/EK rendelete részletes szabályairól
az export-visszatérítés feltételét képezõ, az élõ szarvasmarha szállítás alatti jólétének betartása vonatkozásában  szóló,
2003. április 9-i 639/2003/EK bizottsági rendelet által meghatározott hatósági állatorvosi jelentést a Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal (a továb biak ban: MgSzH) hatósági állatorvosa állítja ki. Az ügyfél köteles a kiléptetõ ponton
tartózkodó hatósági állatorvost 24 órával a szállítmány megérkezése elõtt értesíteni.

11.  § (1) Kifejlett hímivarú szarvasmarhából származó friss vagy hûtött hús kivitele esetén a rendkívüli export-visszatérítés
igényléséhez szükséges vágási bizonyítványt az MgSzH Központja állítja ki.

(2) A vágási bizonyítvány iránti kérelmet a marha- és borjúhúsra vonatkozó rendkívüli export-visszatérítések feltételeinek
megállapításáról  szóló, 2007. április 20-i 433/2007/EK bizottsági rendelet I. melléklete szerinti formanyomtatványon
kell az MgSzH Központjához benyújtani.

12.  § (1) Kifejlett hímivarú szarvasmarhából származó friss vagy hûtött hús kicsontozását legkésõbb a munkafolyamat
megkezdése elõtt öt munkanappal az MgSzH Központjánál be kell jelenteni.

(2) A Kicsontozott Hús Bizonyítvány iránti kérelmet az egyes csontozott marhahúsokra nyújtott különleges
export-visszatérítésekre vonatkozó feltételek megállapításáról  szóló, 2007. november 21-i 1359/2007/EK bizottsági
rendelet I.,  illetve II. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell az MgSzH Központjához benyújtani.
A bizonyítvány kiállítására a 11.  § szerinti eljárás irányadó azzal, hogy a csontozás helyén helyszíni szemlét kell tartani.

(3) A 11.  § (1) és (2) bekezdése szerinti bizonyítványok együttesen állíthatók ki és nyújtandók be a vámhatósághoz.

13.  § (1) A 3448/93/EK tanácsi rendeletnek a Szerzõdés I. mellékletében nem szereplõ áruk formájában exportált egyes
mezõgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer és az ilyen visszatérítések összegének
megállapítására szolgáló szempontok tekintetében történõ végrehajtásáról  szóló, 2005. június 30-i 1043/2005/EK
bizottsági rendelet II. számú mellékletében szereplõ Non-Annex I. termékek visszatérítéssel történõ kivitele esetén
a termék összetételérõl a vám eljá rás megkezdésekor az MVH központi szerve által rendszeresített, és az MVH
honlapján közzétett formanyomtatványon kell nyilatkozni, amely tartalmazza:
a) a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. tör vény ben (a továb biak ban: Tv.) meghatározott
ügyfél-azonosító adatokat;

b) a vámokmány-azonosítót;
c) a támogatott alap-, vagy származtatott összetevõ mennyiségét; és
d) a támogatott alap-, vagy származtatott összetevõ termék-, vagy KN-kódját.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott termékek esetében a recept nyilvántartásba vétel iránti kérelmet az MVH központi
szervéhez, az MVH központi szerve által rendszeresített, és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon kell
benyújtani, amely tartalmazza:
a) a Tv-ben meghatározott ügyfél-azonosító adatokat;
b) a támogatott alap-, vagy származtatott összetevõ mennyiségét;
c) a támogatott alap-, vagy származtatott összetevõ termék-, vagy KN-kódját; és
d) a gyártási receptúra adatokat.
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(3) Az ügyfél kérheti a termék összetételének meghatározása céljából hatósági analízis elvégzését. Hatósági analízis
elvégzésére az MgSzH akkreditált laboratóriumai jogosultak.

(4) Az MVH a nyilvántartásba vételrõl dönt és a receptet nyilvántartási számmal látja el. A nyilvántartási számot
kiszállításkor fel kell tüntetni az elektronikus árunyilatkozat 44. rovatában.

(5) Az MVH a benyújtott termékösszetételrõl  szóló nyilatkozatok  valódiságát az alábbi módszerek alkalmazásával
ellenõrizheti:
a) készletnyilvántartások ellenõrzése,
b) gyártási eljárás ellenõrzése,
c) mintavételen alapuló laboratóriumi analízis alkalmazása.

(6) Az MVH abban az esetben, ha a bejelentett recept nem felel meg a  valós helyzetnek, a recept nyilvántartásba vételt
visszavonja. Az ügyfél köteles a receptrõl  szóló nyilatkozatban foglaltakban történõ bármely változást az MVH részére
bejelenteni.

14.  § Ha a Non-Annex I. termékeket az Európai Unió valamely más tagállamát nem érintve, közvetlenül Magyarországról
exportálják, az MVH a vonatkozó exportbizonyítványt elektronikus formában tárolja.

15.  § E rendelet hatálya alá tartozó eljárásokban a Magyarországról induló és az Európai Unió valamely más tagállamát nem
érintõ kiszállítás esetén a kilépés tényét igazoló nemzeti okmány a Közösségi Vámkódex létrehozásáról  szóló
2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról  szóló, 1993. július 2-i
2454/93/EGK bizottsági rendeletben meghatározott T5 ellenõrzõ okmánynak felel meg. A vámhatóság a kilépés
tényét igazoló okmányt továbbítja az MVH részére.

16.  § Az Orosz Föderáció területére szállított egyes marhahús-, borjúhús- és sertéshússzállítmányok kivitele esetén az Orosz
Föderáció területére szállított egyes marhahús-, borjúhús- és sertéshús-szállítmányokra vonatkozó információközlési
rendszer létrehozásáról  szóló, 2008. november 28-i 1180/2008/EK bizottsági rendeletben meghatározott adatokat
az ügyfélnek az MVH részére kell megküldeni.

17.  § Az 1902 11 00 és 1902 19 KN kódszám alá tartozó száraztészta Amerikai Egyesült Államokba irányuló kiviteléhez
szükséges „P2” bizonyítványt az MVH állítja ki.

18.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.

19.  § E rendelet
a) a mezõgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és elõ ze tes rögzítési igazolások

rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok meghatározásáról  szóló, 2008. április 23-i
376/2008/EK bizottsági rendelet;

b) a mezõgazdasági termékek után járó export-visszatérítési rendszer alkalmazása közös részletes szabályainak
megállapításáról  szóló, 2009. július 7-i 612/2009/EK bizottsági rendelet;

c) a mezõgazdasági termékeket érintõ biztosítéki rendszer alkalmazására vonatkozó közös részletes szabályok
megállapításáról  szóló, 1985. július 22-i 2220/85/EGK bizottsági rendelet;

d) a mezõgazdasági termékekre vonatkozó exportlefölözések és terhek részletes közös alkalmazási szabályainak
megállapításáról  szóló, 1989. január 19-i 120/89/EGK bizottsági rendelet;

e) a mezõgazdasági termékek export-visszatérítési nómenklatúrájának létrehozásáról  szóló, 1987. december 17-i
3846/87/EGK bizottsági rendelet;

f) a marha- és borjúhúsra vonatkozó rendkívüli export-visszatérítések feltételeinek megállapításáról  szóló, 2007.
április 20-i 433/2007/EK bizottsági rendelet;

g) az egyes csontozott marhahúsokra nyújtott különleges export-visszatérítésekre vonatkozó feltételek
megállapításáról  szóló, 2007. november 21-i 1359/2007/EK bizottsági rendelet;

h) az Orosz Föderáció területére szállított egyes marhahús-, borjúhús- és sertéshús-szállítmányokra vonatkozó
információközlési rendszer létrehozásáról  szóló, 2008. november 28-i 1180/2008/EK bizottsági rendelet;

i) az 1254/1999/EK rendelete részletes szabályairól az export-visszatérítés feltételét képezõ, az élõ szarvasmarha
szállítás alatti jólétének betartása vonatkozásában  szóló, 2003. április 9-i 639/2003/EK tanácsi rendelet;
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j) a 3448/93/EK tanácsi rendeletnek a Szerzõdés I. mellékletében nem szereplõ áruk formájában exportált egyes
mezõgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer és az ilyen visszatérítések összegének
megállapítására szolgáló szempontok tekintetében történõ végrehajtásáról  szóló, 2005. június 30-i 1043/2005/EK 
bizottsági rendelet;

k) az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés I. mellékletében felsorolt egyes alaptermékek meghatározott
mennyiségeinek az aktív feldolgozással kapcsolatos intézkedések szerinti és a gazdasági feltételek elõ ze tes
vizsgálata nélküli kihelyezése tekintetében a 3448/93/EK tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak
megállapításáról  szóló, 2001. július 19-i 1488/2001/EK bizottsági rendelet;

l) a 19021100 és a 190219 KN-kód alá tartozó, száraztésztatermékek formájában exportált gabona
export-visszatérítési rendszere alkalmazásának különleges részletes szabályai megállapításáról  szóló,
2006. december 12-i 88/2007/EK bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

20.  § Hatályát veszti a mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékek exportjával összefüggõ intézkedések végrehajtásának
általános szabályairól  szóló 29/2004. (II. 28.) Korm. rendelet (a továb biak ban: 29/2004. (II. 28.) Korm. rendelet).

21.  § A 29/2004. (II. 28.) Korm. rendelet 3.  § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés 2010. június 30-ig alkalmazható.

22.  § (1) E rendelet 20.  §-a e rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
(2) E rendelet 21.  §-a 2010. július 1-jén hatályát veszti.
(3) Ez a § a (2) bekezdésben meghatározott napot követõ napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelete
a repülõtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, 
valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól

A Kormány a légiközlekedésrõl  szóló 1995. évi XCVII. törvény 73.  § (1) bekezdés j), o) és u) pontjában, valamint az épített környezet
alakításáról és védelmérõl  szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1) bekezdés s) pontjában,
a 44.  § tekintetében a légiközlekedésrõl  szóló 1995. évi XCVII. törvény 73.  § (1) bekezdés o) pontjában,
a 45.  § tekintetében a légiközlekedésrõl  szóló 1995. évi XCVII. törvény 73.  § (1) bekezdés u) pontjában,
a 46.  § (1)–(2) és (4) bekezdése tekintetében a légiközlekedésrõl  szóló 1995. évi XCVII. törvény 73.  § (1) bekezdés a) pontjában,
a 46.  § (3) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl  szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1) bekezdés
a) és l) pontjában,
a 46.  § (4) és (5) bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi
CXL. törvény 174/A.  § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.  § (1) E rendeletet
a) a repülõtér, valamint az azon lévõ, az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és

az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról  szóló miniszteri rendelet szerint építésügyi hatósági
engedélyhez kötött, az 1. mellékletben felsorolt általános építmények (a továb biak ban együtt: repülõtér) elvi
létesítési és elvi építési engedélyezésére, létesítési és építési engedélyezésére, használatbavételi
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engedélyezésére, és az 1. mellékletben felsorolt általános építmények fennmaradási engedélyezésére,
fejlesztésére, valamint megszüntetésére és bontására irányuló hatósági eljárásban és

b) a leszállóhely létesítési engedélyezésére és megszüntetésére irányuló hatósági eljárásban
kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki:
a) az állami repülések céljára szolgáló repülõtér, az azon lévõ honvédelmi és katonai célú építmények elvi létesítési

engedélyezésére, létesítési engedélyezésére, használatbavételi engedélyezésére, fejlesztésére és
megszüntetésére irányuló, valamint az állami rendeltetésû leszállóhely létesítési engedélyezésére, fejlesztésére
és megszüntetésére irányuló építésügyi hatósági eljárásra, továbbá

b) a repülõtéren lévõ mûemléki építményekkel kapcsolatos építési tevékenységek építésügyi hatósági
engedélyezésére.

(3) E rendelet alkalmazásában ICAO elõ írás: a nemzetközi polgári repülésrõl Chicagóban, az 1944. évi december hó
7. napján aláírt Egyezmény Függelékeinek kihirdetésérõl  szóló 2007. évi XLVI. törvény mellékleteként kihirdetett
14. Függelékben meghatározott, a repülõtérre vonatkozó követelmény.

(4) A rendeletben a nemzetközi polgári repülésrõl Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény
Függelékeinek kihirdetésérõl  szóló 2007. évi XLVI. tör vény ben meghatározott fogalmakat és rövidítéseket kell
alkalmazni.

2.  § (1) A létesítés, fejlesztés és megszüntetés engedélyezéséhez teljesítendõ követelmények alapján a repülõterek
a következõ osztályokba tartoznak:
a) I. osztály: nemzetközivé nyilvánított kereskedelmi repülõtér;
b) II. osztály: kereskedelmi repülõtér és a c)–f) pontba nem tartozó nem kereskedelmi repülõtér;
c) III. osztály: olyan polgári célú nem nyilvános repülõtér, amelyrõl vállalati célú légiközlekedési tevékenység

végezhetõ;
d) IV. osztály: olyan polgári célú nem nyilvános repülõtér, amelyrõl a légijármû szabadidõs alkalmazása és

légijármûvel folytatott munkavégzés végezhetõ, és amely motor, vagy hajtómû nélküli légijármûveket
mozgásszám korlátozás nélkül, motoros légijármûveket a zajgátló védõövezet kijelölésérõl rendelkezõ
határozatban meghatározott maximális mûveletszámig jogosult kiszolgálni;

e) V. osztály: olyan polgári célú nem nyilvános repülõtér, amelyrõl kizárólag légi mentés végezhetõ;
f) VI. osztály: olyan polgári célú nem nyilvános repülõtér, amelyrõl a polgári repülés területén közös szabályokról és

az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EK tanácsi rendelet, 1592/2002/EK
rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezésérõl  szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklet e)–j) pontjában meghatározott légijármû szabadidõs alkalmazása
végezhetõ, és amely motoros légijármûveket a zajgátló védõövezet kijelölésérõl rendelkezõ határozatban
meghatározott maximális mûveletszámig, motor vagy hajtómû nélküli légijármûveket mozgásszám korlátozás
nélkül jogosult kiszolgálni.

(2) A létesítés engedélyezéséhez teljesítendõ követelmények alapján a leszállóhelyek a következõ osztályokba tartoznak:
a) „A” osztály: országos vagy helyi jelentõségû rendezvényen részt vevõ légijármûvek le- és felszállására kijelölt

terület, amelyen a használni tervezett legnagyobb méretû, súlyú, légijármû számára kielégítõ hosszúsági,
szélességi mérettel és akadálymentességgel rendelkezõ repülési sáv rendelkezésre áll;

b) „B” osztály: légijármûvel folytatott munkavégzés céljára szolgáló, le- és felszállásra kijelölt olyan terület, amelyen
a használó légijármû számára, a légiüzemeltetési utasításában meghatározott, hosszúsági, szélességi mérettel és
akadálymentességgel rendelkezõ repülési sáv rendelkezésre áll, és ahol a le- és felszállást biztonságosan végre
lehet hajtani.

3.  § (1) Repülõtér elvi létesítéséhez, elvi építéséhez, létesítéséhez, építéséhez, használatbavételéhez, fennmaradásához,
fejlesztéséhez és megszüntetéséhez, bontásához, valamint leszállóhely létesítéséhez és megszüntetéséhez
– a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a légiközlekedési hatóság engedélye szükséges.

(2) A repülõtérre vonatkozó az (1) bekezdés szerinti hatósági engedélyek fajtái:
a) elvi létesítési és elvi építési engedély,
b) létesítési és építési engedély,
c) használatbavételi engedély,

14524 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 69. szám



d) az 1. mellékletben felsorolt általános építmények esetében fennmaradási engedély,
e) megszüntetési és bontási engedély.

(3) A légiközlekedési hatóság által az ügyfél kérelemére egy eljárásban megadható hatósági engedélyek fajtái:
a) elvi létesítési és elvi építési engedély (a továb biak ban együtt: elvi létesítési engedély),
b) létesítési és építési engedély (a továb biak ban együtt: létesítési engedély),
c) megszüntetési és bontási engedély (a továb biak ban: megszüntetési engedély).

(4) A légiközlekedési hatóságnak be kell jelenteni:
a) olyan felújítást vagy karbantartást, amely nem jár együtt a rendeltetésszerû használat korlátozásával, és nem okoz 

eltérést a létesítési és használatbavételi engedélyben foglaltakhoz képest,
b) olyan felújítást vagy karbantartást, amely nem minõsül a repülõtér fejlesztésének, ugyanakkor a rendeltetésszerû

használat idõleges korlátozásával jár, és nem okoz eltérést a létesítési és használatbavételi engedélyben
foglaltakhoz képest,

c) az engedélyezett tevékenységnek megfelelõ mûszaki jellemzõkkel és paraméterekkel rendelkezõ eszköz,
berendezés cseréjét, valamint

d) ha a létesítési engedély idõbeli hatályának tartama alatt az engedélyes helyébe a polgári jog szerinti jogutódja
lép.

(5) A leszállóhelyre vonatkozó hatósági engedélyek fajtái:
a) létesítési engedély,
b) megszüntetési engedély.

II. FEJEZET
AZ ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK KÖZÖS SZABÁLYAI

4.  § (1) Az engedély iránti kérelmet írásban kell elõterjeszteni.
(2) A kérelemhez – a 6.  § (2) bekezdésben foglaltak figye lembe véte lével – csatolni kell:

a) az egyes engedélyek esetén elõírt mellékleteket,
b) a kérelmezõ létesítési, megszüntetési jogosultságának igazolását, és
c) az igazgatási szolgáltatási díj és az 1. mellékletben felsorolt általános építmények esetében az illeték

(a továb biak ban együtt: díj) befizetésének igazolását.

5.  § Az e rendelet szerinti eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény ben
meghatározott feltételek külön vizsgálata nélkül ügyfélnek minõsül:
a) a környezetvédelmi engedélyezés alá tartozó esetekben a környezetvédelmi engedélyben vagy az engedéllyel

jóváhagyott dokumentációban megállapított hatásterületen,
b) az a) pontba nem tartozó esetekben a repülõterek környezetében létesítendõ zajgátló védõövezetek

kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól  szóló kormányrendelet szerinti zajgátló
védõövezet területén

lévõ ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.

6.  § (1) A kérelmezõ létesítési, megszüntetési jogosultsága a következõ iratokkal igazolható:
a) létesítés kérelmezése esetén az érintett földrészletre vonatkozó tulajdon-, vagyonkezelõi, földhasználati jogát

feltüntetõ egy hónapnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másolattal, hagyatékátadó végzéssel, bírósági vagy
államigazgatási határozattal, vagy – haszonélvezettel terhelt ingatlan esetében – a haszonélvezõ hozzájáruló
nyilatkozatával vagy az ezt pótló jogerõs bírósági ítélettel,

b) az a) pont alá nem tartozó minden egyéb munka esetében – a tulajdonjogra, vagyonkezelõi vagy földhasználati
jogra vonatkozó nyilatkozatával és – haszonélvezettel terhelt ingatlan esetében – a haszonélvezõ hozzájáruló
nyilatkozatával vagy az ezt pótló bírósági ítélettel,

c) idegen tulajdonban álló ingatlanon történõ létesítés esetében az ingatlannal rendelkezni jogosult hozzájáruló
nyilatkozatával vagy az ezt pótló bírósági ítélettel, vagy a kisajátítási eljárás útján megszerzett ingatlan birtokba
adását vagy a kisajátítási határozat azonnali végrehajtását elrendelõ határozattal, továbbá

d) közös tulajdonban álló ingatlanon történõ létesítés kérelmezése esetén – a tulajdonostárs hozzájáruló
nyilatkozatával vagy az ezt pótló bírósági ítélettel.
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(2) Ha a kérelmezõ az engedély iránti kérelemhez az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tulajdoni lap másolatot
nem csatolja, a légiközlekedési hatóság – az ügy elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránt – megkeresi
az ingatlan-nyilvántartást vezetõ szervet.

7.  § (1) Az e rendelet szerinti engedély iránti kérelem mellékleteként benyújtott olyan munkarészekhez és tervekhez,
amelynek elkészítését jogszabály tervezési jogosultsághoz nem köti, csatolni kell az adott szakterületen mûködõ
szakértõ véleményét.

(2) A légiközlekedési hatóság a tervezõ jogosultságát, valamint a szakértõi tevékenység folytatását a névjegyzéket vagy
nyilvántartást vezetõ szerv által mûködtetett elektronikus névjegyzékbõl közvetlenül vagy belföldi jogsegély
keretében ellenõrzi.

8.  § A légiközlekedési hatóság környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedély-köteles repülõtér
esetében a létesítési engedély iránti kérelemre indult eljárásában a környezetvédelmi hatóságot a kérelem
másolatának megküldésével értesíti az eljárás megindításáról.

9.  § A légiközlekedési hatóság, ha
a) a kérelem hiányos, a kérelem beérkezésétõl számított 10 munkanapon belül, vagy
b) az ügyfél az a) pont szerinti hiányokat pótolta, de kérelme a mellékletek mûszaki tartalma tekintetében hiányos,

az a) pont szerinti hiánypótlást követõ 15 munkanapon belül
hiánypótlásra hívja fel a kérelmezõt.

10.  § (1) Az eljárásban szakhatóságként kijelölt hatóság az ügyfélnek az eljárás megindulása elõtt benyújtott kérelmére
– az állásfoglalás közlésétõl számított hat hónapig felhasználható – elõ ze tes szakhatósági állásfoglalást ad ki.

(2) Az elõ ze tes szakhatósági állásfoglalás akkor fogadható el, ha a légiközlekedési hatósághoz és a szakhatóságként
kijelölt hatósághoz benyújtott kérelem és a hozzá tartozó dokumentáció tartalma azonos.

11.  § Az engedély iránti kérelem elbírálása során a légiközlekedési hatóság helyszíni szemlét tart.

III. FEJEZET
ELVI LÉTESÍTÉS ENGEDÉLYEZÉSE

1. A kérelem tartalma

12.  § (1) A II.–IV. osztályú repülõtér kialakításához elvi létesítési engedélyt kell kérni.
(2) Az elvi létesítési engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a repülõtér tervezett besorolását, jellegét, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (a továb biak ban: ICAO)
szerinti tervezési kategóriáját, és

b) a tervezett forgalomra vonatkozó információkat.
(3) Az elvi létesítési engedély iránti kérelemhez – a 4.  § (2) bekezdés b)–c) pontjában foglaltakon túlmenõen, valamint

a (4) bekezdésben foglaltak figye lembe véte lével – mellékelni kell:
a) a kérelmezõ gazdasági társaság esetében a társasági szerzõdést,  illetve alapító okiratot, alapszabályt,

a cégkivonatot és az üzleti tervet;
b) a futópályák tervezett kiépítésérõl, pályairányokról, méretekrõl, a futópályák akadályviszonyairól  szóló

dokumentumokat;
c) a repülõtéren tervezett épületek elhelyezésének elvi vázlatát;
d) a repülõtér tervezett mûszerezettségének terveit és a berendezések elhelyezésének elvi vázlatát;
e) a közmûszolgáltató nyilatkozatát a közmûszolgáltatás biztosításának lehetõségérõl;
f) a repülõtér területén vagy azt 50 méternél kisebb távolságra megközelítõ nyomvonalas létesítmény üzemben

tartójának nyilatkozatát;
g) a repülõtér úthálózati és tömegközlekedési kapcsolataira vonatkozó terveket;
h) a repülõtér építési telkét és üzemi területét ábrázoló térképeket, az ingatlan-nyilvántartási térkép

adattartalmának alapulvételével;
i) a létesítendõ repülõtér tûzvédelmének meg valósítási tervének megfelelõ tûzvédelmi koncepciót; valamint
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j) az 1. mellékletben felsorolt általános építmények esetében
ja) az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk

tartalmáról  szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 5. melléklete szerinti építészeti-mûszaki dokumentációt
4 példányban,

jb) az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenõrzésrõl  szóló kormányrendelet szerinti
tervezõi nyilatkozatot,

jc) amennyiben a településrendezési és az építészeti-mûszaki tervtanácsokról  szóló kormányrendelet szerint
tervtanácsi vélemény is szükséges, a tervtanácsi véleményt.

(4) Ha a kérelmezõ a kérelemhez a (3) bekezdés a) pontja szerinti társasági szerzõdést, alapító okiratot vagy alapszabályt,
valamint cégkivonatot eredeti vagy közjegyzõ által hitelesített példányát nem csatolja, a légiközlekedési hatóság
– az ügy elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránt – megkeresi a cégnyilvántartást vezetõ szervet.

2. A kérelem elbírálása

13.  § Az elvi létesítési engedély iránti kérelem elbírálása során a légiközlekedési hatóság vizsgálja, hogy
a) a repülõtér megfelel-e a jogszabályokban elõírt szakmai és mûszaki követelményeknek, vagy az azoktól eltérõen

tervezett mûszaki megoldás engedélyezhetõ-e,
b) a repülõtér elhelyezése, rendeltetése és a földrészlet kialakítása megfelelõ-e,  illetve alkalmas-e a rendeltetésszerû

használatra, továbbá
c) megfelel-e az Országos Területfejlesztési Koncepcióban, az érintett területre vonatkozó területrendezési tervben,

valamint településrendezési eszközökben foglaltaknak.

3. A határozat tartalma

14.  § (1) Az elvi létesítési engedély megadásáról vagy megtagadásáról  szóló határozatnak – a közigazgatási hatósági eljárás
általános szabályairól  szóló tör vény ben foglaltakon túlmenõen – tartalmaznia kell
a) a határozattal érintett ingatlan címét, helyrajzi számát, továbbá a területet határoló sarokpontok Egységes

Országos Vetületi rendszerben vagy geodéziai világrendszerben (a továb biak ban: WGS’84 rendszer)
meghatározott koordinátáit,

b) az engedély megadásának esetleges feltételeit és minden olyan eseti hatósági elõ írást, amelyet az elvi létesítési
engedéllyel kapcsolatban az általános érvényû hatósági elõ írásokon és határozatokon felül vagy azoktól eltérõen
alkalmazni kell, valamint

c) az engedély hatályának idõtartamát, amely nem haladhatja meg az egy évet. Az engedély idõbeli hatálya, ha
a vonatkozó jogszabályok idõközben nem változtak meg, egy ízben legfeljebb egy évvel meghosszabbítható.

(2) Az elvi létesítési engedély a létesítési engedély megadását illetõen a légiközlekedési hatóságot az (1) bekezdésben
foglaltak keretei között és az (5) bekezdés figye lembe véte lével köti azokban a kérdésekben, amelyekrõl az elvi
létesítési engedélyben kifejezetten rendelkezett, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok a létesítési, engedélyezési
eljárás megindítását megelõzõen megváltoztak.

(3) Az 1. mellékletben felsorolt általános építmények tekintetében az eljárás lefolytatására és az elvi létesítési engedélyre
az épített környezet alakításáról és védelmérõl  szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 35.  § (2) és (3) bekezdésének az elvi
építési engedélyre vonatkozó elõ írásait alkalmazni kell.

(4) Az elvi létesítési engedély hatályát veszti, ha
a) a jogerõre emelkedésétõl számított egy év elteltéig

aa) létesítési engedélyt a repülõtérre nem kértek, vagy
ab) az elvi létesítési engedély meghosszabbítását nem kérték, vagy

b) az igénybe venni tervezett területre idõközben létesítési engedélyt adtak ki.
(5) Az elvi létesítési engedély idõbeli hatálya alatt más kérelmezõnek az engedélyben meghatározott területen repülõtér

létesítésére elvi létesítési engedély nem adható.
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IV. FEJEZET
LÉTESÍTÉS ÉS FENNMARADÁS ENGEDÉLYEZÉSE

4. A kérelem tartalma

15.  § A létesítési engedélyt a meg valósítani kívánt repülõtér egészére kell kérni.

16.  § (1) A létesítési engedély iránti kérelem tartalmazza – az I., V. és VI. osztályú repülõtér létesítési engedély iránti kérelem
kivételével – az elvi létesítési engedély számát, keltét.

(2) A létesítési engedély iránti kérelemhez – a 4.  § (2) bekezdés b)–c) pontjában foglaltakon túlmenõen – mellékelni kell:
a) a létesítési engedélyhez szükséges dokumentációt – ha e § eltérõen nem rendelkezik – 12 példányban,
b) a tervezõi nyilatkozatot,
c) ha környezetvédelmi engedélyezés alá tartozik, a környezetvédelmi engedélyt,
d) termõföld esetében a termõföld más célú hasznosításának engedélyezésérõl  szóló jogerõs földhivatali

határozatot,
e) az 1. mellékletben felsorolt általános építmények esetében

ea) az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk
tartalmáról  szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 5. melléklete szerinti építészeti-mûszaki dokumentációt
4 példányban,

eb) az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenõrzésrõl  szóló kormányrendelet szerinti
tervezõi nyilatkozatot,

ec) amennyiben a településrendezési és az építészeti-mûszaki tervtanácsokról  szóló kormányrendelet szerint
tervtanácsi vélemény is szükséges, a tervtanácsi véleményt.

(3) A létesítési engedélyhez szükséges dokumentáció – a (4)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – tartalmazza
a) a futópályák tervezett kiépítésére vonatkozó, a tervezett pályairányoknak és méreteknek, a futópályák

akadályviszonyainak, zajgátló és biztonsági védõövezet kijelölésének terveit;
b) a repülõtér építési telkét és üzemi területét, továbbá a zajgátló védõövezetét ábrázoló térképeket [a légi

megközelítési, felszállási sáv, megközelítési felület, felszállás utáni emelkedési felület, akadálysíkok, a repülõtér
mBf értéke, azonosító ARP pontja, a futópálya küszöbpontok (WGS’84 rendszerben)];

c) a tervezett távközlési összeköttetések és azok berendezéseinek terveit;
d) a repülõtéren létesülõ – repülésirányító, repülésmeteorológiai, biztonsági, tûzvédelmi, repülõgép-, utas- és

légiáru földi kiszolgálási, légiáru kezelési, repülõgép üzemanyag kiszolgálási, repülõgép karbantartó és javító –
szakszolgálatok mûködéséhez szükséges létesítmények terveit;

e) a hõmérsékleti viszonyok, látástávolság relatív gyakorisága a vízszintes látástávolság és a felhõalap adatpárra
vonatkozóan a legközelebbi észlelõs állomás adatai alapján, csapadékviszonyok, szélviszonyok, valamint
a repülések végrehajtása szempontjából mérvadó egyéb meteorológiai körülmények jellemzését;

f) a repülési eljárások terveit, a – kommunikációs, navigációs és lokációs – földi irányítástechnikai berendezések
leírását és azok koordinátáit WGS’84 rendszerben, a repülõtér mûködéséhez szükséges objektumok és egyéb
berendezések terveit;

g) a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogkörérõl, feladatairól
és mûködésének rendjérõl  szóló rendelet szerinti repülõtér védelmi program (terv) tervezetét és kényszerhelyzeti
terv tervezetét;

h) a repülõtérrend tervezetét;
i) a repülõtér mûködéséhez szükséges objektumok és egyéb berendezések terveit;
j) a repülõtéri irányítói körzet (CTR/MCTR) és közelkörzeti irányítói körzet (TMA/MTMA) vagy egyéb polgári irányító

körzet (CTA) vagy a forgalom függvényében repüléstájékoztató körzet (TIZ) kijelölésének a Nemzeti Légtér
Koordinációs Bizottság által jóváhagyott tervezetét; valamint

k) a repülõtér ICAO szerinti tervezési kategóriájának megfelelõ tûzoltó védelmi kategória biztosításáról  szóló
meg valósítási tervét.

(4) Az V. osztályú repülõtér létesítési engedélyhez szükséges dokumentáció a (3) bekezdés a)–c), e), valamint
h)–k) pontban meghatározottakat tartalmazza. A dokumentációt 5 példányban kell mellékelni.

(5) A VI. osztályú repülõtér létesítési engedélyhez szükséges dokumentáció a (3) bekezdés a)–c), e), valamint h) és
k) pontban meghatározottakat tartalmazza. A dokumentációt 5 példányban kell mellékelni.
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(6) A légiközlekedési hatóság – az ügyfelek meghatározásához szükséges adatok szolgáltatása iránt – megkeresi
az ingatlan-nyilvántartást vezetõ szervet.

17.  § (1) A tervezõi nyilatkozat tartalmazza
a) a felelõs tervezõ és a szakági tervezõk nevét, címét, jogosultságuk számát,
b) az általuk tervezett építési tevékenység vagy dokumentáció (rész) megnevezését, a kérelmezõ nevét,

megnevezését,
c) a tervezett építési tevékenység

ca) helyét, az ingatlan címét, helyrajzi számát,
cb) megnevezését, rövid tartalmi leírását, jellemzõit,
cc) környezetének meghatározó jellemzõit, védettségi minõsítését, valamint

d) az a) pontban megnevezett tervezõk aláírását.
(2) A tervezõnek nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy

a) az általa tervezett építészeti-mûszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényû és eseti
elõ írásoknak,

b) a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése szükséges-e,
c) a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérõ mûszaki megoldás alkalmazása esetén a szerkezet, eljárás vagy számítási

módszer a szabványossal legalább egyenértékû, és
d) a repülõtér tervezésekor alkalmazott mûszaki megoldás az országos építési szakmai követelményeknek megfelel,
e) egyeztetett-e a szakhatóságokkal és az érintett közmûszolgáltatókkal, mi az egyeztetés tartalma,
f) a betervezett építési célú termékeknek – jogszabályban meghatározott esetekben – mi a vonatkozó jóváhagyott

mûszaki specifikáció típusa és száma,
g) a tervezett építési tevékenység kulturális örökségi elemmel érintett-e, érintettség esetén a védettség minõsítése,

valamint
h) a tervezett építési tevékenység természetvédelmi oltalom alatt álló területet érint-e, érintettség esetén

a védettség minõsítése.

5. A kérelem elbírálása

18.  § A létesítési engedély iránti kérelem elbírálása során a légiközlekedési hatóság köteles meggyõzõdni arról, hogy
a) a kérelmezõ rendelkezik-e építési jogosultsággal,
b) a tervezett építkezés, a helyszínrajz és a repülõtér mûszaki tervei megfelelnek-e az általános és eseti jellegû

mûszaki elõ írásoknak, az ICAO elõ írásoknak, a 2. mellékletben foglaltaknak, a repülõtérre irányadó egyéb
feltételeknek vagy az azoktól eltérõ tervezett mûszaki megoldás engedélyezett vagy engedélyezhetõ-e,

c) a repülõtérrel érintett földrészlet a helyénél, rendeltetésénél, kialakításánál és méreteinél fogva alkalmas-e
a tervezett repülõtér elhelyezésére, valamint a földrészlet jogszabályoknak megfelelõ kialakítása
megtörtént-e,

d) a repülõtér rendeltetésszerû használhatóságához szükséges járulékos építmények, továbbá a közlekedési,
közmû- és energiahálózathoz  való csatlakozás meg valósítása biztosított-e, valamint

e) a zajgátló védõövezet kijelölése megtörtént-e.

6. A létesítési engedély tartalma

19.  § (1) A légiközlekedési hatóság a létesítési engedélyt akkor adja meg, ha a tervezett repülõtér a 18.  §-ban foglalt
követelményeknek megfelel.

(2) A létesítési engedély megadásáról vagy megtagadásáról hozott határozatnak – a közigazgatási hatósági eljárás
általános szabályairól  szóló tör vény ben foglaltakon túlmenõen – tartalmaznia kell:
a) a repülõtér besorolását, és ICAO szerinti tervezési kategóriáját,
b) az engedély megadásának esetleges feltételeit és minden olyan eseti hatósági elõ írást, amelyet a repülõtérrel

kapcsolatban az általános érvényû hatósági elõ írásokon és határozatokon felül vagy azoktól eltérõen alkalmazni
kell,

c) a más jogszabályokban elõírt engedélyek beszerzésének kötelezettségére történõ figyelemfelhívást,
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d) az 1. mellékletben felsorolt általános építmények esetében az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi
hatósági ellenõrzésrõl  szóló kormányrendelet szerint a kivitelezési dokumentációra, a bejelentési kötelezettségre
és az építtetõi fedezetkezelésre vonatkozó rendelkezést is.

(3) A légiközlekedési hatóság a létesítési engedélyt a zajgátló védõövezetet kijelölõ jogerõs határozat hiányában is
megadja, ha a kérelmezõ tudomásul veszi azt, hogy a repülõtér üzemben tartási engedélye megadásának feltétele
a zajgátló védõövezetet kijelölõ jogerõs és végrehajtható határozat megléte.

7. A létesítési engedély hatálya és a jogutódlás

20.  § (1) A repülõtér létesítési engedélye hatályát veszti, ha
a) a jogerõssé válásának napjától számított három éven belül az építési tevékenységet nem kezdték el, és a hatályát

nem hosszabbították meg, vagy
b) az építési tevékenységet az a) pontban meghatározott határidõn belül megkezdték, de az a megkezdéstõl

számított öt éven belül a repülõtér használatbavételi engedély megadására nem válik alkalmassá vagy
használatbavételi engedély iránti kérelmet nem nyújtanak be.

(2) A kérelmezõ – a létesítési engedély idõbeli hatályának lejárta elõtt elõterjesztett – kérelmére mindaddig, amíg
az engedély megadásakor fennálló szabályok vagy kötelezõ hatósági elõ írások nem változnak meg, vagy ha
e változások az engedély tartalmát nem érintik, a légiközlekedési hatóság a létesítési engedély hatályát három évre
legfeljebb három alkalommal meghosszabbíthatja.

(3) A létesítési engedély nem mentesíti a kérelmezõt az építési tevékenység megkezdéséhez a más jogszabályokban
elõírt hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.

21.  § (1) A létesítési engedélyezési eljárás során hozott határozat a hozzá tartozó, jóváhagyási záradékkal és
bélyegzõlenyomattal ellátott mûszaki dokumentációban foglaltakkal együtt érvényes.

(2) A légiközlekedési hatóság a létesítési engedély megadása esetén a határozat jogerõre emelkedése után
az engedélyezésre benyújtott mûszaki tervek egy példányát a mûszaki tervnyilvántartásában helyezi el, engedélyezési 
záradékkal és bélyegzõlenyomattal ellátott egy példányát a kérelmezõknek kiadja. A légiközlekedési hatóság
kérelemre a mûszaki dokumentáció azon további példányait is ellátja engedélyezési záradékkal, amelyeket
a kérelmezõ e célból nyújtott be.

22.  § A létesítési engedély idõbeli hatályának tartama alatt az engedélyes helyébe a polgári jog szerinti jogutódja léphet.

8. Eltérés a létesítési engedélytõl

23.  § (1) A létesítési engedélytõl és az ahhoz tartozó helyszínrajztól és mûszaki tervektõl  való eltéréshez a légiközlekedési
hatóság engedélye szükséges, kivéve azt az eltérést, amely
a) nem érinti a repülõtér helyszínrajzi elhelyezését, rendeltetését,
b) nem változtatja meg befogadó vagy teljesítõ képességét, geometriai paramétereit,
c) nem változtatja meg az alkalmazott berendezéseket, és
d) nem létesítési engedélyköteles.

(2) Az eltérés engedélyezése iránti kérelemhez 7 példányban kell csatolni az eltérés jellegétõl függõen
a) a helyszínrajzi elhelyezés változása esetén módosított helyszínrajzot,
b) a módosított mûszaki tervrészletet,
c) – a mûszaki leírás változása esetén – a módosított mûszaki leírást, vagy
d) – ha az eltérés a repülõtér védelmi szintjének és módjának megváltozását érinti – az elõ írásoktól eltérõ más

megoldás részletes leírását, amelybõl megállapítható az egyenértékû védelmi szint biztosítása.
(3) A légiközlekedési hatóság újonnan készített – teljes körû – mûszaki tervek bemutatására kötelezheti a kérelmezõt, ha

a módosítás az engedélyezett mûszaki tervek több részletére terjed ki.
(4) Az eltérés engedélyezése során – az eltérés jellegétõl függõen – a létesítési engedély módosítható.
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9. A fennmaradási engedély

24.  § Az 1. mellékletben felsorolt általános építmények tekintetében a fennmaradási engedélyezésre vonatkozóan
az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenõrzésrõl  szóló kormányrendelet elõ írásait kell
alkalmazni.

V. FEJEZET
HASZNÁLATBAVÉTEL ENGEDÉLYEZÉSE

25.  § (1) A repülõtér csak a légiközlekedési hatóságtól a használatbavétel elõtt kérelmezett használatbavételi engedély alapján
vehetõ használatba.

(2) Külön-külön is lehet használatbavételi engedélyt kérelmezni:
a) a létesítési engedélyben eredetileg már több meg valósulási szakaszra bontott építkezés esetén az egyes

meg valósulási szakaszokban megépített építményekre,
b) a rendeltetésszerû és biztonságos használatra önmagukban alkalmas építményrészekre vagy más önálló

rendeltetési egységekre.
(3) Ha a használatbavételi eljárást megelõzõen a repülõtér vagy egyes berendezései, építményrészei mûszaki átadásra

kerülnek, akkor errõl a légiközlekedési hatóságot 8 nappal azt megelõzõen értesíteni kell. A légiközlekedési hatóság
a mûszaki átadáson – szükség esetén – részt vesz és megállapításait közli, amelyeket a használatbavételi engedély
kiadásakor figye lembe kell venni.

10. A kérelem tartalma

26.  § A használatbavételi engedély iránti kérelemhez – a 4.  § (2) bekezdés b)–c) pontjában foglaltakon túlmenõen –
mellékelni kell:
a) a meg valósulási dokumentációt 12 példányban,
b) a felelõs mûszaki vezetõ nyilatkozatát arról, hogy az építési munkát a létesítési engedélynek, az ahhoz tartozó

helyszínrajznak és mûszaki terveknek, továbbá az esetleg engedélyezett eltérésnek meg fele lõen, a szakmai,
minõségi és biztonsági elõ írások megtartásával szakszerûen végezték, valamint a repülõtér rendeltetésszerû és
biztonságos használatra alkalmas,

c) ha a repülõteret a jogerõs és végrehajtható létesítési engedélytõl, valamint a jóváhagyott mûszaki
dokumentációtól eltérõen alakították ki, de az eltérés nem engedélyhez kötött, a felelõs mûszaki vezetõ eltérésre
vonatkozó nyilatkozatát 1 példányban,

d) az érintett közmûszolgáltató nyilatkozatát arról, hogy az eljárással érintett repülõtér közmûszolgáltatása
biztosított,

e) az építési tevékenységgel érintett épített vagy szerelt égéstermék-elvezetõ esetén a kéményseprõ-ipari
közszolgáltató nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az érintett épített vagy szerelt égéstermék-elvezetõ mûszaki
megoldása megfelel-e a szakszerûség követelményeinek,

f) a létesítési engedélyben elõírt mellékleteket,
g) az 1. mellékletben felsorolt általános építmények esetében az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint

a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról  szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet
5. melléklete szerinti építészeti-mûszaki dokumentációt 4 példányban.

11. A kérelem elbírálása

27.  § (1) A használatbavételi engedély iránti kérelem elbírálása során a légiközlekedési hatóság köteles meggyõzõdni arról,
hogy
a) az építési tevékenységet a létesítési engedélynek, az ahhoz tartozó mûszaki dokumentációnak, továbbá

az engedélyezett eltérésnek meg fele lõen végezték-e el,
b) a repülõtér a létesítési engedélyben megjelölt rendeltetésének megfelelõ és biztonságos használatra alkalmas

állapotban van-e,
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c) a repülõtér zavartalan használatához szükséges járulékos építmények – így különösen: parkolók, hulladék-,
göngyölegtárolók – meg valósultak-e, a felvonulási épület elbontásra került-e, a környezetrendezést elvégezték-e, 
valamint

d) a zajgátló védõövezetet kijelölõ határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént-e.
(2) A használatbavételi engedély csak akkor adható meg, ha a repülõtér a rendeltetésszerû és biztonságos használat

követelményeinek megfelel.

12. A határozat tartalma

28.  § (1) A használatbavételi engedély megadásáról hozott határozatnak – a közigazgatási hatósági eljárás általános
szabályairól  szóló tör vény ben foglaltakon túlmenõen – tartalmaznia kell:
a) a létesítési engedély számát és keltét,
b) a repülõtérrel érintett földterület helyrajzi számát,
c) a repülõtér besorolását,
d) az engedély állandó vagy ideiglenes jellegét,
e) a biztonságos használatot nem veszélyeztetõ kisebb hibák és hiányosságok esetében – határidõ kitûzésével –

a megállapított hibák és hiányosságok megszüntetése érdekében szükséges további munkálatok elvégzésére
vonatkozó kötelezést,

f) felhívást arra, hogy a használatba vételi engedély jogerõre emelkedésével egyidejûleg az üzemben tartási
engedélyre vagy annak módosítására irányuló kérelmet kell benyújtani.

(2) A légiközlekedési hatóság a használatbavételi engedély megadását az észlelt hibák és hiányosságok megszüntetéséig
– a repülõtérre vagy annak egy részére – a hiányosságok jellegétõl függõen megtagadhatja, és a repülõtér
használatbavételét megtilthatja.

(3) A repülõtér rendeltetésszerû és biztonságos használatra önállóan alkalmas részére vagy az (1) bekezdés e) pontjában
meghatározott esetben legfeljebb két évig hatályos ideiglenes használatbavételi engedély adható. Az ideiglenes
használatbavételi engedély a 20.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott idõtartam lejártával hatályát veszti.

VI. FEJEZET
A BEJELENTÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

29.  § (1) A 3.  § (3) bekezdése szerinti bejelentés tartalmazza:
a) a tevékenységgel érintett ingatlan címét, helyrajzi számát;
b) a bejelentés fajtáját, amely lehet:

ba) felújítás vagy karbantartás a rendeltetésszerû használat korlátozása nélkül,
bb) felújítás vagy karbantartás a rendeltetésszerû használat korlátozásával,
bc) csere,
bd) jogutódlás;

c) a bejelentés tárgyát és annak rövid leírását;
d) a bejelentés tárgyával összefüggésben korábban keletkezett hatósági döntések megnevezését, iktatószámát és

keltét.
(2) A bejelentéshez – a 4.  § (2) bekezdés b)–c) pontjában foglaltakon túlmenõen, a bejelentés tartalmától függõen –

mellékelni kell a mûszaki tervdokumentációt 5 példányban.
(3) A bejelentést a tevékenység tervezett megkezdését megelõzõen 10 munkanappal kell megtenni. A tevékenység akkor 

kezdhetõ meg, ha a légiközlekedési hatóság a tevékenység megkezdését annak tervezett idõpontjáig nem tiltotta
meg.

30.  § A légiközlekedési hatóság a bejelentésben foglaltakat nyilvántartásba veszi és a tevékenység folytatásának vagy
meg valósításának jogszerûségét a repülõtér üzemben tartási engedélyérõl  szóló miniszteri rendelet szerinti
repülõtérszemle keretében ellenõrzi.
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VII. FEJEZET
MEGSZÜNTETÉS ENGEDÉLYEZÉSE

31.  § A repülõtér megszüntetésére vonatkozó eljárást a légiközlekedési hatóság a tulajdonos kérelmére folytatja le.

13. A kérelem tartalma

32.  § A repülõtér megszüntetésére vonatkozó kérelemhez – a 4.  § (2) bekezdés b) és c) pontjában foglaltakon túlmenõen –
mellékelni kell:
a) a megszüntetés indokolását,
b) a megszüntetéshez szükséges mûszaki dokumentációt 12 példányban, amely tartalmazza a megszûnõ repülõtér

elbontása utáni helyszínrajzot és az elbontott repülõtérbõl származó maradványok, anyagok elhelyezésének
tervét,

c) a területnek a repülõtér létesítése elõtti állapotára történõ helyreállításának tervét vagy az ettõl eltérõ megoldás
tervét és indokolását,

d) ha a kérelmezõ nem azonos az üzemben tartóval, az üzemben tartó hozzájáruló nyilatkozatát,
e) az 1. mellékletben felsorolt általános építmények esetében az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint

a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról  szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet
5. melléklete szerinti építészeti-mûszaki dokumentációt 4 példányban.

14. A kérelem elbírálása

33.  § A kérelem elbírálása során a légiközlekedési hatóság vizsgálja:
a) a repülõtér megszüntetésének következményeit,
b) az esetleges továbbüzemeltetés feltételeit,
c) a repülõtér üzemeltetésében érdekeltek véleményét,
d) a benyújtott helyreállítási tervet.

15. A határozat tartalma

34.  § A megszüntetésrõl rendelkezõ határozatnak – a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény ben
foglaltakon túlmenõen – tartalmaznia kell:
a) a megszüntetésre kerülõ repülõtér földrajzi megjelölését, minõsítését, osztályba sorolását, az érintett földterület

helyrajzi számát;
b) a megszüntetés során szükséges bontási tevékenység végzésével kapcsolatban szükségessé váló járulékos

építmények, építménybontás, tereprendezés, környezetrendezés engedélyezésére vagy kötelezettségére
vonatkozó rendelkezést.

VIII. FEJEZET
A REPÜLÕTÉR FEJLESZTÉSE

35.  § (1) A repülõtér fejlesztésének minõsül:
a) a repülõtér magasabb osztályba sorolása, ICAO elõ írás szerinti átminõsítése,
b) a futópályák számának növelése, mûszaki jellemzõinek megváltoztatása, füves repülõtéren szilárd burkolatú

futópálya kiépítése, a meglévõ futópálya hosszának hosszabbítása, gurulóút hálózat bõvítése,
c) a fénytechnikai rendszer és irányítástechnikai berendezések telepítése,
d) az utas- és áru- kezelésére alkalmas létesítmények kapacitásának növelése,
e) a több meg valósulási szakaszra bontott építkezés esetében a további szakaszokban megépítendõ építmény

építése.
(2) A repülõtér fejlesztéséhez a légiközlekedési hatóság engedélye szükséges. A fejlesztés engedélyezése során

a légiközlekedési hatóság a II., IV., valamint V. Fejezetben foglaltak szerint jár el, azzal, hogy a tervezett fejlesztésnek
megfelelõ zajgátló védõövezet kijelölésérõl rendelkezõ jogerõs határozat hiányában a kérelmet el kell utasítani.
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IX. FEJEZET
NEMZETKÖZI REPÜLÕTÉRRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

36.  § A kereskedelmi repülõtér nemzetközi repülõtérré történõ fejlesztésének és nemzetközi repülõtér fejlesztésének,
megszüntetésének engedélyezésére a II. és VIII. Fejezetekben foglaltakat az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.

37.  § (1) A kereskedelmi repülõtér nemzetközi repülõtérré történõ fejlesztésének és nemzetközi repülõtér fejlesztésének,
megszüntetésének engedélyezésre irányuló kérelmet a légiközlekedési hatósághoz kell benyújtani.

(2) A légiközlekedési hatóság megvizsgálja, hogy az engedély megadásának feltételei fennállnak-e, az engedély iránti
kérelmet és annak mellékleteit az engedély megadására vonatkozó véleményével együtt a miniszternek terjeszti fel.

(3) A miniszter a nemzetközi repülõtérré nyilvánítási eljárás során megvizsgálja, hogy
a) a repülõtér fejlesztésének és megszüntetésének engedélyezése összhangban áll a magyar közlekedéspolitikával

és a légiközlekedési politikával,
b) megfelel-e az Országos Területfejlesztési Koncepcióban, az érintett területre vonatkozó területrendezési tervben,

valamint településrendezési eszközökben foglaltaknak, és
c) a repülõtéren az állandó határátkelõhely, valamint a vámhatóságnak az Európai Unió külsõ vámhatárán mûködõ

alsó fokú szerve mûködéséhez szükséges feltételek biztosítottak-e.

X. FEJEZET
LESZÁLLÓHELY LÉTESÍTÉSE, MEGSZÜNTETÉSE

38.  § A leszállóhely létesítésének, megszüntetésének engedélyezésére a II. és IV. Fejezetekben foglaltakat az e fejezetben
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

16. A kérelem tartalma

39.  § (1) A leszállóhely létesítésérõl és megszüntetésérõl a légiközlekedési hatóság egy eljárásban dönt.
(2) A leszállóhely létesítésének és megszüntetésének engedélyezése iránti kérelmet a légiközlekedési hatóság által

rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon kell benyújtani, amely a következõket tartalmazza:
a) a terület helye, beépítettsége,
b) a terület hasznos hossza,
c) a terület hasznos szélessége,
d) a talaj felülete,
e) akadályok a terület közelében, égtájanként, távolság és magasság megadásával,
f) a leszállóhely tervezett osztálya,
g) szélkorlátozás,
h) a terület kijelölõ személy neve, aláírása, az aláírás helye, idõpontja, ha az nem azonos a kérelmezõvel,
i) a terület tulajdonosának hozzájárulása a leszállóhely létesítéséhez, aláírása, az aláírás helye, idõpontja.

(3) Elektronikus kapcsolattartás esetén a (2) bekezdés szerinti nyomtatvány nem tartalmazza a területet kijelölõ
személynek, a terület tulajdonosának aláírását, az aláírás helyét, idõpontját.

(4) A kérelmet
a) az „A” osztályú leszállóhely esetében 15 munkanappal,
b) a „B” osztályú leszállóhely esetében legalább 2 munkanappal
a tervezett használat megkezdését megelõzõen kell benyújtani a légiközlekedési hatóságnak.

(5) A légiközlekedési hatóság a „B” osztályú leszállóhely engedélyezése során nem tart helyszíni szemlét.
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17. A kérelem elbírálása

40.  § (1) A kérelem elbírálása során a légiközlekedési hatóság vizsgálja, hogy
a) az „A” osztályba tartozó leszállóhely fizikai jellemzõi, valamint akadálymentességi követelményei megfelelnek-e

a merevszárnyú és segédmotoros sárkányrepülõk és légijármûvek vonatkozásában az ICAO elõ írásban
meghatározottaknak,

b) a „B” osztályba tartozó leszállóhely méretei és akadálymentességi követelményei megfelelnek-e az alkalmazott
légijármû típus üzemeltetési engedélyében meghatározott feltételeknek.

(2) Közterület használata esetén, valamint ha a leszállóhely kijelölése belterületet érint, a kérelem elbírálása során
a légiközlekedési hatóság kikéri a leszállóhely szerint ille té kes települési – a fõvárosban a leszállóhely szerinti ille té kes
kerületi és a Fõvárosi – önkormányzat jegyzõjének a véleményét.

(3) Leszállóhely nem engedélyezhetõ
a) az I–II. osztályú repülõterek telekhatárától mért oldalirányban 2 km-es, megközelítési irányban 4,5 km-es

távolságon belül,
b) a III–IV. osztályú repülõtér telekhatárától mért oldalirányban 1 km-es, megközelítési irányban 2 km-es távolságon

belül és a forgalmi körök alatt, valamint
c) a földi irányítástechnikai berendezések 0,5 km sugarú körzetén belül.

(4) A légiközlekedési hatóság az engedélyt akkor adja meg, ha a leszállóhely az (1) bekezdésben, valamint 3. mellékletben
foglalt követelményeknek megfelel.

(5) A légiközlekedési hatóság a létesítést
a) az „A” osztályú leszállóhely esetében a rendezvény elõkészítése és utómunkálatai közötti idõtartamra,
b) a „B” osztályú leszállóhely esetében ugyanazon a helyszínen vagy közvetlen környezetében legfeljebb kétheti

idõtartamra, évente legfeljebb 6 alkalommal
engedélyezi.

18. A határozat tartalma

41.  § A leszállóhely létesítésérõl és megszüntetésérõl rendelkezõ határozat – a közigazgatási hatósági eljárás általános
szabályairól  szóló tör vény ben foglaltakon túlmenõen – tartalmazza:
a) a leszállóhely leírását, rendeltetését, osztályát,
b) az engedély megadásának esetleges feltételeit és minden olyan eseti hatósági elõ írást, amelyet a leszállóhellyel

kapcsolatban az általános érvényû hatósági elõ írásokon és határozatokon felül vagy azoktól eltérõen alkalmazni
kell,

c) a leszállóhely létesítési engedélyének idõbeli hatályát,
d) a leszállóhely létesítési engedély hatályának lejártát köve tõen szükséges tereprendezés, környezetrendezés

engedélyezésére vagy kötelezettségére vonatkozó rendelkezést,
e) más jogszabályokban elõírt engedélyek beszerzésének kötelezettségére történõ figyelemfelhívást.

XI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. Hatálybalépés

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

20. Átmeneti rendelkezések

43.  § (1) Ezt a rendeletet – a (2)–(5) bekezdésben foglalt eltérésekkel – a hatálybalépését köve tõen indult és megismételt
eljárásokban kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépését megelõzõen a légiközlekedési hatóság által engedélyezett ideiglenes fel- és leszállóhelyet
2010. december 31-éig a légiközlekedési hatóság kérelemre a rendeletben meghatározott repülõtérosztályok
valamelyikének megfelelõ repülõtérré minõsíti, azzal, hogy azon ideiglenes le- és felszállóhelyek esetében, amelyrõl
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kizárólag légi mentést végeznek, az igazgatási szolgáltatási díjat nem kell megfizetni. A minõsítésre a repülõtér
létesítésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatálybalépését megelõzõen a légiközlekedési hatóság által engedélyezett ideiglenes fel- és leszállóhelyek
az engedélyben meghatározott határidõig, de legfeljebb 2010. december 31-éig mûködhetnek.

(4) A légiközlekedési hatóság a repülõtér üzemben tartási engedélyérõl  szóló miniszteri rendelet szerinti repülõtér szemle 
keretében ellenõrzi, hogy a légiközlekedési hatóság által az e rendelet hatálybalépését megelõzõen kiadott üzemben
tartási engedéllyel rendelkezõ repülõtér az e rendeletben meghatározott mely repülõtér osztályra vonatkozó
feltételeket teljesíti és hivatalból, legkésõbb 2011. december 31-éig az e rendeletben meghatározott, a teljesített
feltételeknek megfelelõ repülõtérosztályba sorolja, azzal, hogy az átsorolással felmerülõ eljárási költséget
a légiközlekedési hatóság viseli.

(5) E rendelet hatálybalépését megelõzõen a légiközlekedési hatóság által kiadott, jogerõs repülõtér létesítési engedélyt
– az e rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén – a légiközlekedési hatóság e rendelet szerint meghosszabbítja.

21. Módosuló jogszabályok

44.  § A légi közlekedésrõl  szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról  szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 22.  §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„22.  § (1) Légi jármûvel fel- és leszállni – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – repülõtéren vagy leszállóhelyen szabad.
(2) A fel- és leszállás nem repülõtéren vagy leszállóhelyen is történhet a következõ esetekben:
a) állami légi jármû fel- és leszállása,
b) baleseti segélynyújtás érdekében szükséges fel- és leszállás,
c) a légi jármû tulajdonságai  miatt a leszállás helye elõ ze tesen nem határozható meg,
d) a leszállás a biztonság érdekében, veszélyhelyzetben szükséges.
(3) A (2) bekezdés szerinti fel- és leszállással okozott kárt meg kell téríteni.”

45.  § A repülõterek környezetében létesítendõ zajgátló védõövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének
szabályairól  szóló 176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet 6.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Új repülõtér létesítése vagy meglevõ repülõtér forgalmi viszonyainak fejlesztés  miatti jelentõs mértékû
megváltozása esetén a zajgátló védõövezet kijelölésére vonatkozó kérelmet legkésõbb a létesítési engedély iránti
kérelem benyújtásával egyidejûleg kell a légiközlekedési hatósághoz benyújtani. Az V. osztályú repülõtér kivételével
nem engedélyezhetõ a létesítés, ha az fokozottan zajos terület kijelölésével járna együtt. Nem engedélyezhetõ
a fejlesztés az I-III. osztályú repülõterek esetében, ha meglévõ A jelû övezet fokozottan zajos területe, IV. osztályú
repülõtér esetében bármely övezet fokozottan zajos területe növekedne a zajgátló védõövezet elsõ kijelöléséhez
képest.”

46.  § (1) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról  szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továb biak ban: R.) 5/A.  § (3) bekezdés
c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A katonai légügyi hatóság feladatai a következõk:)
„c) az állami repülések célját szolgáló repülõterek, valamint a kizárólag az állami repülések célját szolgáló földi
léginavigációs berendezések üzemben tartásának szakmai ellenõrzése,”

(2) Az R. az 5/A.  §-t köve tõen a következõ alcímmel és 5/B.  §-sal egészül ki:

„A repülõtérrel, a repülõtér területén lévõ légiközlekedési rendeltetésû építményekkel és a leszállóhellyel 
kapcsolatos hatósági eljárásokban eljáró hatóság kijelölése
5/B.  § (1) A Kormány
a) a repülõtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedélyezésére, használatbavételének
engedélyezésére, megszüntetésére és fejlesztésére irányuló eljárásban eljáró hatóságként,
b) a leszállóhely létesítésére és megszüntetésére irányuló eljárásban eljáró hatóságként, valamint
c) a repülõtér területén lévõ, a repülõtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól  szóló
kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építményekkel kapcsolatos eljárásokban építésügyi hatóságként
a Hatóságot jelöli ki.
(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásokban elsõ fokú eljárásban a Légiközlekedési Igazgatóság, másodfokú eljárásban
a Központi Hivatal jár el.”
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(3) Az R. 7/A.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Elsõ fokú építésfelügyeleti hatóságként a légiközlekedési építmények vonatkozásában – az állami repülések
céljára szolgáló honvédelmi és katonai célú építmények kivételével – a Légiközlekedési Igazgatóság jár el.”

(4) Az R. 8/B.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Kormány a polgári repülõtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedélyezésére,
használatbavételének engedélyezésére, a repülõtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól
 szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények fennmaradásának engedélyezésére,
megszüntetésére és fejlesztésére irányuló eljárásban
a) – abban a kérdésben, hogy a repülõtér megfelel-e a fegyveres biztonsági õrség mûködtetéséhez, nemzetközi
repülõtér esetében a határellenõrzéshez szükséges feltételeknek, továbbá teljesülnek-e a repülõtérre vonatkozó
biztonsági alapkövetelmények – elsõ fokú eljárásban a repülõtér fekvése szerint ille té kes rend õr-fõkapitányságot,
Budapesten és Pest megyében a Repülõtéri Rendõr Igazgatóságot, másodfokú eljárásban az Országos
Rendõr-fõkapitányságot,
b) a katasztrófa- és tûzvédelemmel összefüggõ létesítési és használati szabályoknak  való megfelelés kérdésében elsõ
fokú eljárásban az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság Repülõtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóságát,
másodfokú eljárásban az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságot,
c) – abban a kérdésben, hogy a repülõtér tervezett meteorológiai mûszerezettsége, a mûszerek mennyisége,
elhelyezése,  illetve mérési pontossága megfelel-e a nemzetközi polgári repülésrõl  szóló, Chicagóban, 1944. évi
december 7. napján aláírt Egyezmény alapján a Meteorológiai Világszervezet és a Nemzetközi Polgári Repülési
Szervezet által megállapított elõ írásoknak, a futópályák tervezett kiépítése az uralkodó széliránynak megfelelõ-e,
hiteles éghajlati adatokból, megfelelõ szakismerettel készült-e az engedélyezési dokumentációnak a repülések
végrehajtása szempontjából mérvadó meteorológiai körülményeket bemutató része – elsõ fokú eljárásban
az Országos Meteorológiai Szolgálatot,
d) termõföldön meg valósuló tevékenység esetén – a termõföld minõségi védelme kérdésében – elsõ fokú eljárásban
a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervét, másodfokú eljárásban a Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatalt,
e) – az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások, valamint a repülõtér környezetében a légiközlekedésbõl
adódó zaj és rezgés okozta, egészségre gyakorolt hatások vizsgálatával kapcsolatos szakkérdésben – elsõ fokú
eljárásban az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat kistérségi, fõvárosi kerületi intézetét, másodfokú
eljárásban az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat regionális intézetét,
f) ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem
szükséges, az V. osztályú repülõtér kivételével – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet
védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített
követelményeinek, a környezeti zaj és rezgés elleni védelemre vonatkozó szabályoknak, a felszín alatti vizek és
ivóvízbázisok védelmére vonatkozó szabályoknak, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek
a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e – elsõ fokú eljárásban a környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelõséget,
g) nemzetközi forgalom számára tervezett repülõtér esetében – annak elbírálása kérdésében, hogy biztosítottak-e
a vám eljá rás feltételei – a Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnokságát,
h) – annak elbírálása kérdésében, hogy a tervezett tevékenység a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített
követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e,
ha) amennyiben a repülõtér létesítésére, valamint a repülõtér fejlesztése esetén a futópályák számának növelésére,
mûszaki jellemzõinek megváltoztatására, füves repülõtéren szilárd burkolatú futópálya kiépítésére, a meglévõ
futópálya hosszának hosszabbítására, gurulóút hálózat bõvítésére, továbbá a több meg valósulási szakaszra bontott
építkezés esetében a további szakaszokban megépítendõ építmény építésére irányuló tevékenység régészeti
lelõhelyen vagy régészeti védõövezet területén  valósul meg, vagy
hb) ha a tevékenység mûemléki területen vagy mûemléket érintõen  valósul meg,
elsõ fokú eljárásban a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal területi szervét, másodfokú eljárásban a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal központi szervét,
i) a repülõtér területén lévõ, a repülõtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól  szóló
kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építményekkel kapcsolatos eljárásokban – a helyi építési szabályzatnak,
a szabályozási tervnek, az általános érvényû kötelezõ építésügyi elõ írásoknak, valamint az épített környezet
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alakításáról és védelmérõl  szóló tör vény ben foglalt feltételeknek  való megfelelés kérdésében – az elsõ fokú eljárásban
a repülõtér fekvése szerinti regionális államigazgatási hivatalt, a másodfokú eljárásban az építésügyért felelõs
minisztert
szakhatóságként jelöli ki.”

(5) Az R. 8/B.  §-a a következõ (7)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A Kormány a nyilvános repülõtérre, leszállóhelyre vonatkozó hatósági engedélyezési eljárásban – annak
kérdésében, hogy a tervezett tevékenység az állami célú légiközlekedés biztonságát, így különösen a honvédelemért
felelõs miniszter által létrehozott légi kutató-mentõ szolgálat hatáskörébe tartozó feladatok ellátását, a Magyar
Köztársaság légterének védelmét ellátó szolgálatok tevékenységét, vagy a Magyar Honvédség,  illetve a szövetséges
fegyveres erõk állami célú légiközlekedéssel kapcsolatos feladatainak ellátását akadályozza-e – a honvédelemért
felelõs minisztert szakhatóságként jelöli ki.
(8) A Kormány a leszállóhely létesítésére és megszüntetésére irányuló eljárásban
a) a katasztrófa- és tûzvédelemmel összefüggõ létesítési és használati szabályoknak  való megfelelés kérdésében elsõ
fokú eljárásban az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság Repülõtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóságát,
másodfokú eljárásban az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságot, valamint
b) – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi
követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek, a környezeti zaj és rezgés elleni
védelemre vonatkozó szabályoknak, a felszín alatti vizek és ivóvízbázisok védelmére vonatkozó szabályoknak,
valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e – elsõ fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget,
másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõséget
szakhatóságként jelöli ki.”

22. Hatályon kívül helyezés

47.  § Hatályát veszti
a) a repülõtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól  szóló 103/1999. (VII. 6.) Korm.

rendelet,
b) az R. 5.  § (5) bekezdés 5. és 13. pontja, valamint 5/A.  § (3) bekezdés i) pontja.

48.  § (1) A 44–47.  § az e rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
(2) A 43.  § (2)–(4) bekezdése 2012. január 1-jén hatályát veszti.
(3) Ez a § 2012. január 2-án hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelethez

A repülõtér területén lévõ általános építmények

1. Terminál, utasforgalmi vagy cargo épület
2. Utasfolyosó és utashíd
3. Hangár
4. Szertár
5. Raktár
6. Irányító toronyépület
7. Iroda
8. Öltözõ
9. Kerítés

10. Tûzivíztározó tó
11. Navigációs berendezések antennái
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2. melléklet a 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelethez

Repülõtér létesítési engedélyéhez szükséges feltételek

A nemzetközi polgári repülésrõl Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékeinek
kihirdetésérõl  szóló 2007. évi XLVI. törvény mellékleteként kihirdetett 14. Függelékében foglaltak alapján

1. Az I. osztályú repülõtér
A repülõtérnek a 2. pontban meghatározottakon túlmenõen a következõ feltételeket kell biztosítani:

1.1. az állandó határátkelõhely,
1.2. a vámhatóságnak az Európai Unió külsõ vámhatárán mûködõ alsó fokú szerve mûködéséhez szükséges feltételek,
1.3. fegyveres biztonsági szolgálat.

2. A II. osztályú repülõtér
2.1. A repülõtér mentési, mûszaki mentési és tûzvédelmi szintjét az ICAO által elõírtak alapján kell meghatározni.
2.2. A repülõtéren a nagyközönség számára nyitva álló területet vagy területeket kell kijelölni.
2.3. A repülõtérnek az e rendeletben meghatározottakon túlmenõen a következõ feltételeket kell biztosítania:
2.3.1. szilárd burkolat (futópálya, gurulóút, elõtér);
2.3.2. légiforgalmi irányító vagy a tervezett forgalom függvényében repüléstájékoztató szolgálat;
2.3.3. tanúsított repülésmeteorológiai szolgáltató által felügyelt (fenntartott) repülésmeteorológiai szolgálat, rendszeres

METAR és TAF készítés;
2.3.4. ellenõrzött légtér vagy ha a tervezett forgalom nem indokolja, TIZ;
2.3.5. precíziós mûszeres futópálya (legalább CAT I.);
2.3.6. repülõtéri rend õri szolgálat;
2.3.7. üzemanyag kiszolgálás;
2.3.8. utas, cargo terminál és – ha az ICAO elõ írás szerint szükséges – General Aviation terminál;
2.3.9. utas és árukezelõ eszközök, létesítmények;
2.3.10. utasbiztonsági ellenõrzés, poggyászkezelés;
2.3.11. tûzoltó szolgálat;
2.3.12. AFTN és SITA kapcsolat;
2.3.13. közzétett üzemidõ és szolgáltatások;
2.3.14. SRA;
2.3.15. téli üzemhez szükséges hó eltakarító és más eszközök.
2.4. Repülõtérrend.

3. A III–IV. osztályú repülõtér
3.1. A repülõtéren legalább egy repülési sávot, munkaterületet kell kijelölni, amely magában foglal egy természetes talajú

vagy szilárd burkolattal ellátott futópályát.
3.2. A repülõtéren, a repülési sávon kívül létesíteni kell elõteret vagy állóhelyeket (mozgásterület), valamint a légijármû

személyzete, és a repülõteret üzemeltetõ szolgálatok számára megfelelõ elhelyezést nyújtó kiszolgáló létesítményt.
3.3. Természetes talajú repülõtéren állandósított geodéziai alpontok létesítéséhez vonatkoztatva kell a biztonsági

védõövezetet kijelölni. Szilárd burkolatú futópálya esetén a biztonsági védõövezet kiinduló pontjai a futópálya
középvonalában a futópálya mindkét végén jelölt pontok.

3.4. Repülõtérrend.

4. Az V–VI. osztályú repülõtér
4.1. A repülõtéren legalább egy repülési sávot, munkaterületet kell kijelölni, amely magában foglal a repülõtéren fogadni

tervezett géptípusnak megfelelõ, egy természetes talajú vagy szilárd burkolattal ellátott futópályát.
4.2. Repülõtérrend.
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3. melléklet a 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelethez

Leszállóhely létesítéshez szükséges dokumentáció tartalma

1. A tervezett leszállóhely telkét és üzemi területét ábrázoló térképek, a légi megközelítési, felszállási sávot,
megközelítési felületet, felszállás utáni emelkedési felületet, akadálysíkokat bemutató tervek.

2. Leszállóhely „A” létesítési kategória
2.1. „A” létesítési kategóriájú leszállóhelynek rendelkeznie kell legalább egy repülési sávval és ezen belül egy kijelölt vagy

kiépített futópályával.
2.2. Leszállóhely létesítésérõl és kijelölésérõl  szóló engedély iránti kérelemhez a földi megközelítés ábrázolását feltüntetõ

térképet, valamint a leszállóhelyrõl készült térképet, vagy vázlatot, amelyen a futópálya vagy futópályák, továbbá
a gurulóutak, parkolók, az üzemanyagtároló helye, sétarepülés céljára történõ igénybevétel esetén az utasok
várakozásának és közlekedésének lehetõsége, valamint a környezetben lévõ akadályok és egyéb tájékoztatások
kellõen fel vannak tüntetve.

2.3. A kérelemhez csatolni kell a leszállóhely használatának szabályairól, a közlekedésrõl, valamint a közönség
elhelyezésérõl  szóló szabályozást, a leszállóhely használatának rendjét.

A Kormány 160/2010. (V. 6.) Korm. rendelete
az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításáról, mûködtetésérõl, 
valamint a mûködtetõ és az érintett szervek együttmûködésének rendjérõl

A Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53.  § c) és 
d) pontjában,  illetve az elektronikus közszolgáltatásról  szóló 2009. évi LX. törvény 31.  § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.  § (1) E rendelet szabályait kell alkalmazni a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános
szabályairól  szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továb biak ban: Szolgtv.) szerinti integrált ügyintézési és tájékoztatási pont 
kialakítására és mûködtetésére, továbbá az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításához és
mûködtetéséhez szükséges információk, tájékoztatók és elektronikus ûrlapok kidolgozására, naprakészen tartására,
rendelkezésre bocsátására és közzétételére.

(2) Ha e rendelet eltérõen nem rendelkezik, az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont mûködtetésére és
igénybevételére az elektronikus közszolgáltatásra, annak mûködtetésére és igénybevételére vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni.

(3) Az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont mûködtetõjeként a Kormány a központi elektronikus szolgáltató
rendszer mûködtetõjét jelöli ki.

2. Értelmezõ rendelkezések

2.  § E rendelet alkalmazásában:
1. élethelyzet: az ügyintézésben és a tájékoztatásban érdekelt személyre vagy szervezetre az adott idõpontban jellemzõ,

az adott szolgáltatási tevékenység megkezdését,  illetve folytatását szabályozó, továbbá az adott szolgáltatás
igénybevételére vonatkozó jogszabályi rendelkezések szempontjából releváns tények és körülmények, valamint
egyéni célkitûzések összessége,

2. központi elektronikus szolgáltató rendszer adatkezelõje: az elektronikus közszolgáltatás mûködtetésérõl  szóló
kormányrendeletben a központi rendszerben kezelt adatok kezelésére kijelölt közigazgatási szerv,
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3. központi elektronikus szolgáltató rendszer mûködtetõje: az elektronikus közszolgáltatás mûködtetésérõl  szóló
kormányrendeletben kijelölt, az elektronikus közszolgáltatás meg valósítását, a központi elektronikus szolgáltató
rendszeren lehetõvé tevõ, a közszolgáltatásokat összehangoló közigazgatási szerv.

3. Az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakítása és mûködtetése

3.  § (1) Az integrált ügyintézési és tájékoztatási pontot a központi elektronikus szolgáltató rendszer részeként úgy kell
kialakítani és mûködtetni, hogy azon keresztül az elektronikus közszolgáltatás igénybe vevõje az élethelyzetét
meghatározó tények, körülmények és az általa azonosított célkitûzések alapján – az élethelyzet pontos
meghatározásához megadott adatok részletezettségéhez igazodóan – közvetlenül megtehesse a (2) bekezdésben
megjelölt eljárásokban szükséges eljárási cselekményeket, és megkapja az ehhez szükséges,  illetve az adott
élethelyzet szempontjából releváns egyéb tájékoztatást.

(2) Az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont felületén keresztül az (1) bekezdés szerinti élethelyzet-alapú
rendszerben legalább a következõ hatósági eljárásokban szükséges eljárási cselekmények megtételét kell biztosítani:
a) a külön jogszabály szerint engedélyköteles szolgáltatási tevékenység esetében: az engedély kiadására,

az engedély módosítására vagy meghosszabbítására irányuló eljárás, az engedélyben vagy az engedély alapján
vezetett nyilvántartásban foglalt adatokban bekövetkezett változás bejelentése,

b) a külön jogszabály szerint bejelentés-köteles szolgáltatási tevékenység esetében: a bejelentési eljárás,
a bejelentésben,  illetve a bejelentés alapján vezetett nyilvántartásban foglalt adatokban bekövetkezett változás
bejelentése,

c) – ha külön jogszabály azt elõírja – a szolgáltatási tevékenység szünetelésének bejelentése,
d) szolgáltatási tevékenység megszüntetésének bejelentése,
e) az adott szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben jogszabályban elõírt tanúsítvány, hatósági bizonyítvány

vagy igazolvány kiállítására, cseréjére irányuló eljárás,
f) cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárás,
g) az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése, változás bejelentése, az egyéni vállalkozói

tevékenység szünetelésének és megszûnésének bejelentése, egyéni vállalkozói igazolvány kiállítására irányuló
kérelem,

h) az adott tevékenység folytatását szabályozó jogszabályban vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül
alkalmazandó kötelezõ jogi aktusában elõírt adatszolgáltatás,

i) az adott szolgáltatási tevékenység folytatását szabályozó jogszabályban elõírt, valamely tény vagy körülmény
fennállásának igazolására vonatkozó kötelezettség teljesítése,

j) a foglalkoztatással, munkavédelemmel, adózással, társadalombiztosítással, nyugdíjbiztosítással kapcsolatos
jogszabályokban az üzletszerû gazdasági tevékenységet folytatókra elõírt engedélyezési, bejelentési eljárás vagy
adatszolgáltatás, továbbá

k) az adott szolgáltatási tevékenység megkezdéséhez vagy folytatásához szükséges, a környezet védelmének
általános szabályairól  szóló tör vény ben elõírt engedélyezési és bejelentési eljárás, ideértve a környezeti zaj és
rezgés elleni védelem egyes szabályairól  szóló kormányrendeletben elõírt eljárásokat is.

(3) Az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatala a következõ feladatokat látja el:
a) támogatást nyújt az e rendelet szerinti tájékoztatók adattartalmát biztosító szervek részére,
b) koordinálja a tájékoztatásokkal összefüggõen felmerült változások átvezetésének folyamatát,
c) támogatást nyújt az e rendelet szerinti tájékoztatók és ûrlapok technikai kialakításához a kötelezett

minisztériumok részére, és
d) a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok által a részére átadott információk alapján közzéteszi a szolgáltatókkal 

kapcsolatos egyes nyilvántartások elérhetõségét.
(4) Az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont mûködtetõje az e rendelet szerinti, adattovábbítást is igénylõ egyes

feladatok ellátásához elektronikus ûrlapot tesz közzé.

4.  § (1) E rendelet alkalmazása során szolgáltatási tevékenységgel összefüggõ ügyekben gyakorlati segítség nyújtásával
foglalkozó szervezet lehet (a továb biak ban: segítségnyújtó szervezet) az a szervezet, amelyeket jogszabály ilyen
tevékenység ellátására kötelez, vagy amelyek adataikat közzététel céljából elektronikus ûrlapon a központi
elektronikus szolgáltató rendszer adatkezelõje részére megküldik.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti szervezetek az erre rendszeresített elektronikus ûrlapon magyar és angol nyelven bejelentik
a) a szervezet nevét, címét, elérhetõségeit,
b) a szervezet szakmai mûködésének terjedelmét, a támogatott területeket, feladatköröket,
c) a szervezet – amennyiben rendelkezik ügyfélfogadási helyiséggel – ügyfélfogadási rendjét,
d) az ügyfelek számára nyújtott gyakorlati segítség formáját, terjedelmét, és
e) ha e tevékenységük jogszabályi kötelezettségbõl ered, az ezt szabályozó jogszabályi rendelkezéseket, ha nem,

a vállalt támogatási területen mûködõ országos szakmai vagy érdekképviseleti szervezet vagy közigazgatási szerv 
ajánlását.

(3) A központi elektronikus szolgáltató rendszer adatkezelõje a segítségnyújtó szervezetek (2) bekezdés szerinti adatait
közzéteszi az integrált ügyintézési és tájékoztatási felületen.

(4) A segítségnyújtó szervezet a közzétett adataiban történõ változást a központi elektronikus szolgáltató rendszer
adatkezelõje számára a (2) bekezdésben rögzített formában 5 munkanapon belül bejelenti.

(5) A segítségnyújtó szervezet adatait a központi elektronikus szolgáltató rendszer adatkezelõje törli a közzétételi listából, 
amennyiben
a) a szervezetet nem jogszabály kötelezi a tevékenység ellátására, és közhiteles nyilvántartásban szereplõ

képviselõje ezt kéri,
b) a szervezet megszûnt, vagy
c) a szervezetet felügyeleti szerv vagy bíróság eltiltotta e tevékenység ellátásától.

(6) Amennyiben a központi elektronikus szolgáltató rendszer adatkezelõjének a (2) bekezdés szerinti adatokban történt
változás tudomására jut, tájékozódás céljából megkeresi az érintett segítségnyújtó szervezetet, amennyiben pedig
az megszûnt, a felügyeletét ellátó,  illetve mûködési nyilvántartást vezetõ szervet.

4. A szolgáltatási tevékenység megkezdéséhez és folytatásához kapcsolódó tájékoztatási kötelezettség
általános szabályai

5.  § (1) A Szolgtv. 31.  § (1) bekezdés a) pontja, valamint a (2) bekezdés szerinti általános és ügyspecifikus tájékoztatást,
a Szolgtv. 31.  § (1) bekezdés b) pontja szerinti ügyintézési lehetõséget, valamint a Szolgtv. 31.  § (1) bekezdés c) pontja
szerinti nyilvántartásokhoz  való hozzáférést az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont mûködtetõje a központi
elektronikus szolgáltató rendszer adatkezelõjével és a Szolgtv. 33.  §-ában erre kötelezetett szervekkel
együttmûködve, az e rendelet szerinti tartalmú, szolgáltatási tevékenységek szerint rendszerezett, hiteles, naprakész
tájékoztatók és elektronikus ûrlapok, valamint a Szolgtv. szerinti nyilvántartások elérhetõségének integrált
ügyintézési és tájékoztatási ponton történõ közzétételével  valósítja meg.

(2) A Szolgtv. szerint az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont mûködtetõjével együttmûködésre kötelezett szervezet
e kötelezettségébõl eredõ adatszolgáltatása során az elektronikus közszolgáltatás mûködtetésére és igénybevételére
vonatkozó szabályok szerint felel az általa továbbított információk naprakészségéért és pontosságáért.

(3) Az e rendelet szerinti tájékoztatás meg valósítása során az együttmûködõ szervezetek az e rendeletben rögzített
szabályok szerint elõállított és karbantartott tájékoztatók elõállításával és az adatkezelõ rendelkezésére bocsátásával
tesznek eleget kötelezettségüknek. E rendelkezést kell alkalmazni a szolgáltatókkal,  illetve szolgáltatás igénybe
vevõkkel történõ kapcsolattartás során alkalmazott elektronikus ûrlapok tekintetében is.

(4) Az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont mûködtetõje az elektronikus közszolgáltatás mûködtetésének szabályait 
és biztonsági követelményeit rögzítõ jogszabályok szerint felel a szolgáltatások és az erre kötelezett szervek által
biztosított tájékoztatók, elektronikus ûrlapok folyamatos elérhetõségéért, közzétételéért.

(5) E rendelet szerinti feladataik ellátása során az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont mûködtetõje, és a központi
elektronikus szolgáltató rendszer üzemeltetõje és adatkezelõje tevékenységével elõsegíti a hatósági eljárások
lefolytatását, de azoknak nem résztvevõje.

6.  § (1) A közigazgatás-fejlesztésért felelõs miniszter gondoskodik az alábbi témakörökben legalább magyar és angol nyelvû
általános tájékoztatók e rendeletnek megfelelõ elkészítésérõl, naprakészen tartásáról és a központi elektronikus
szolgáltató rendszer adatkezelõje részére  való továbbításáról:
a) a Szolgtv. 31.  § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában foglaltakról,
b) a szolgáltatók és az igénybe vevõk részére a szolgáltatási tevékenység megkezdésével vagy folytatásával

összefüggõ hatósági eljárások általános szabályairól, valamint a hatósági eljárásokban az ügyfelet és a hatóságot
általánosan megilletõ jogokról és õket terhelõ kötelezettségekrõl,
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c) a szolgáltatási tevékenység megkezdésével vagy folytatásával összefüggõ hatósági eljárások keretében
elvégezhetõ általános eljárási cselekményekrõl, azok megnevezésérõl, céljáról, azok intézésének elõfeltételeirõl,
végrehajtásuk menetérõl, szabályairól, végrehajtásukat szabályozó jogszabályokról, valamint a végrehajtásuk
során alkalmazandó elektronikus ûrlapokról.

(2) A közigazgatás-fejlesztésért felelõs miniszter gondoskodik a szolgáltatási tevékenység megkezdésével vagy
folytatásával összefüggõ hatósági eljárások keretében elvégezhetõ általános, több eljárásban, eljárás típusban azonos
eljárási cselekmények elvégzéséhez szükséges elektronikus ûrlapok és azok kitöltési útmutatói legalább magyar és
angol nyelvû elkészítésérõl, naprakészen tartásáról és átadja a központi elektronikus szolgáltató rendszer
adatkezelõjének.

(3) A köziratok kezelésének szakmai irányításáért felelõs miniszter gondoskodik az ügyfelek és az adatszolgáltató szervek
ügyeik állásáról  való tájékozódásához és annak megválaszolásához szükséges, legalább magyar és angol nyelvû
elektronikus ûrlapok és kitöltési útmutatóik e rendeletnek megfelelõ elkészítésérõl, naprakészen tartásáról és átadja
a központi elektronikus szolgáltató rendszer adatkezelõjének.

(4) A fogyasztóvédelemért felelõs miniszter, valamint a gazdaságpolitikáért felelõs miniszter gondoskodik a Szolgtv. 31.  §
(2) bekezdés a) pontjában,  illetve – a fogyasztóvédelemért felelõs miniszter a Szolgtv. 31.  § (2) bekezdés
b)–c) pontjában rögzített tartalmú tájékoztatás elkészítésérõl, naprakészen tartásáról, a központi elektronikus
szolgáltató rendszer adatkezelõjének  való átadásról, valamint gondoskodik a más EGT-tagállamokba irányuló
szolgáltatásnyújtáshoz,  illetve a más EGT-tagállamokból történõ szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó személyes 
tájékoztatást nyújtó szervezetek kijelölésérõl.

(5) A központi elektronikus szolgáltató rendszer adatkezelõje legalább magyar és angol nyelven elkészíti, naprakészen
tartja és az integrált ügyintézési és tájékoztatási felületen közzéteszi
a) a szolgáltatási tevékenység megkezdésével és folytatásával összefüggõ általános, nem tevékenységi kör

specifikus élethelyzet típusok struktúráját és leírását,
b) az élethelyzetek kiválasztását elõsegítõ strukturált kérdéseket és a kérdésekre adható válaszokat és azok

értelmezését, és
c) az ágazati szabályozásért felelõs minisztériumok tájékoztatása alapján a szolgáltatási tevékenység

megkezdésével és folytatásával összefüggésben lefolytatandó eljárásokban jogszabályi elõ írás alapján
hatáskörrel rendelkezõ szervezetek,  illetve szervezettípusok listáját.

(6) Az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont mûködtetõje legalább magyar és angol nyelven elkészíti, naprakészen
tartja és az integrált ügyintézési és tájékoztatási felületen közzéteszi
a) az elektronikus ûrlapokhoz csatolandó dokumentumok lehetséges formátumairól,
b) az alkalmazható elektronikus aláírások listájáról,
c) a központi elektronikus szolgáltató rendszer mûködésének és felépítésének általános jellemzõirõl, és
d) az ügyfélkapu és a hivatali kapu létrehozásának, a létrehozás feltételeinek részleteirõl
szóló tájékoztatókat.

5. A szolgáltatási tevékenység megkezdéséhez és folytatásához kapcsolódó tájékoztatás formai 
és tartalmi követelményei

7.  § (1) A Szolgtv. hatálya alá tartozó, ügyspecifikus a 3.  § (2) bekezdés szerinti, valamint a szolgáltatási tevékenységgel
összefüggõ hatósági nyilvántartásokból  való adatigénylési eljárásokra vonatkozó tájékoztatókat legalább magyar és
angol nyelven a szabályozásért felelõs minisztérium készíti el, tartja naprakészen és továbbítja közzétételre a központi
elektronikus szolgáltató rendszer adatkezelõjének. A tájékoztató legalább a következõket tartalmazza:
a) az eljárás vonatkozó jogszabályok szerinti megnevezését,
b) az eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkezõ szervezet, szervezettípus megnevezését,  illetve hatáskör

gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezését,
c) az eljárás jogszabály szerinti célját, indokát, lehetséges eredményeit,
d) az eljárás lehetséges szereplõinek körét, azok jogi státuszát,
e) meghatározott tevékenységi körökhöz kapcsolódó eljárások esetében azon szolgáltatási tevékenységek

jogszabály szerinti leírását, amelyek megkezdésének vagy folytatásának az eljárás elõfeltétele,
f) meghatározott tevékenységi körökhöz kapcsolódó eljárások esetében azon TEÁOR,  illetve szakmakód szerinti

tevékenységi körök felsorolását, amelyekbe az eljárást szabályozó jogszabályban meghatározott, eljárás
hatókörébe tartozó szolgáltatási tevékenységek besorolhatóak,
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g) a 6.  § (5) bekezdés b) pont szerint közzétett élethelyzetek közül azok meghatározását, amelyek esetében az ügyfél
az eljárást igénybe veszi,

h) azon elõ ze tes eljárások és elõfeltételek meghatározását, amelyekre,  illetve amelyek eredményeire szükség van
az eljárás megindításához vagy viteléhez,

i) az eljárás ügymenetének, az ügyintézés lépéseinek leírását mind az ügyfélre, mind a hatóságra nézve,
j) az eljárásra vonatkozó olyan jogokat és kötelezettségeket, feltételeket meghatározó szabályokat, amelyek

a hatósági eljárás általános szabályaitól eltérnek,
k) az eljárás során az elektronikus kapcsolattartás mellett alkalmazható egyéb kapcsolattartási formákat,
l) az eljárás megindításához szükséges – elektronikusan és papír alapon is benyújtható – elektronikus ûrlapok

felsorolását és fellelhetõségét,
m) az eljárás megindítására irányuló kérelemhez csatolandó mellékleteket, és azok benyújtási eseteit, csatolási

módját és formátumát,
n) az eljárás során megfizetendõ illetékek és igazgatási szolgáltatási díjak összegét, valamint a megfizetés módjait,
o) az eljárás során az ügyfélre, az eljáró hatóságra és egyéb közremûködõkre vonatkozó határidõket és

meghosszabbításuk jogszabályban biztosított eseteit,
p) az eljáráshoz kapcsolódó jogorvoslati, döntés felülvizsgálati lehetõségeket, kezdeményezésük módját,

az azokban ille té kes hatóságok megnevezését, és
q) az eljárás során alkalmazott jogszabályok felsorolását.

(2) A szabályozott szolgáltatási tevékenységek esetében a szabályozásért felelõs miniszter az (1) bekezdésben foglaltakon 
túl, az (1) bekezdés szerinti feltételekkel készíti el, tartja naprakészen és továbbítja közzétételre a központi elektronikus 
szolgáltató rendszer adatkezelõjének:
a) a szabályozott szolgáltatási tevékenység jogszabály szerinti megnevezését,
b) a szabályozott szolgáltatási tevékenység gazdasági tevékenységek egységes osztályozási rendszerében

meghatározott tevékenységi körbe sorolását,
c) ha a szabályozott szolgáltatási tevékenység képesítéshez kötött, a tevékenység végzéséhez szükséges képesítést,
d) ha a szabályozott szolgáltatási tevékenység szabályozott szakma, azoknak a szakmai szervezetnek vagy

testületnek a megnevezését és elérhetõségeit, amely a szolgáltatásnyújtót nyilvántartásba veszi,
e) ha a szabályozott szolgáltatási tevékenység szakmai biztosítékhoz kötött tevékenység, a tevékenységvégzéshez

szükséges szakmai biztosítékot,  illetve az azzal szemben támasztott követelményeket, és
f) a szolgáltatási tevékenységet szabályozó jogszabályok felsorolását.

6. A szolgáltatási tevékenység megkezdéséhez és folytatásához kapcsolódó ûrlapok közzététele

8.  § A szolgáltatás ágazati szabályozásáért felelõs miniszterek az elektronikus közszolgáltatás mûködtetésérõl  szóló
kormányrendelet elõ írásainak meg fele lõen elõállítják, naprakészen tartják és a központi elektronikus szolgáltató
rendszer adatkezelõjének átadják az ágazatuk tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésével és
folytatásával összefüggésben lefolytatandó 3.  § (2) bekezdés szerinti eljárások ügyfél általi kezdeményezéséhez,
a szolgáltatási tevékenységgel összefüggõ hatósági nyilvántartásokból  való adatigénylés végrehajtásához szükséges,
a központi elektronikus szolgáltató rendszeren továbbítható elektronikus ûrlapokat, valamint azok kitöltési
útmutatóját.

7. A szolgáltatási tevékenység megkezdéséhez és folytatásához kapcsolódó egyes adatszolgáltatási
kötelezettségekrõl és teljesítésének módjáról

9.  § A vállalkozások és azok tör vényes képviselõinek egyértelmû összerendelése, és a tör vényes képviselet
érvényességének ellenõrizhetõsége érdekében
a) a cégszolgálat, és
b) az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezetõ szerv
ingyenes és folyamatos adatszolgáltatást biztosítanak az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont mûködtetõje
részére.
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10.  § (1) A Szolgtv. 33.  § szerinti szervezetek a központi elektronikus szolgáltató rendszer adatkezelõjének bejelentik,
naprakészen tartják, valamint a tervezett változásokat legalább tíz nappal elõre jelzik az alábbi adatok esetében:
a) a szerv,  illetve a szerv ille té kes területi, helyi szervei hatáskörrel rendelkezõ szervezetek,  illetve szervezettípusok

alá rendelését,
b) a szerv,  illetve a szerv ille té kes területi, helyi szervei ille té kességi területét,
c) a szerv,  illetve a szerv ille té kes területi, helyi szervei elektronikus ûrlapok megcímzéséhez szükséges adatait,
d) a szerv,  illetve a szerv ille té kes területi, helyi szervei elérhetõségi adatait (címe, rendszeres kapcsolattartásra

szolgáló levelezési címe, telefonszáma, telefax száma, elektronikus levelezési címe, internetes oldala),
e) a szerv,  illetve a szerv ille té kes területi, helyi szervei egyes eljárások intézésével kapcsolatban felvilágosítást adó

ügyfélszolgálata elérhetõségi adatait és ügyfélfogadási idejét, és
f) a szolgáltatási tevékenységgel összefüggõ hatósági nyilvántartások megnevezését és azok nyilvános adataihoz

 való hozzáférést biztosító internetes elérhetõségeket.
(2) Az e § szerinti bejelentési kötelezettséget a szerveknek az elektronikus közszolgáltatás mûködtetésérõl, valamint

az elektronikus közszolgáltatásról és annak igénybevételérõl  szóló kormányrendeletben rögzített szabályok szerint
kell teljesíteniük. A központi elektronikus szolgáltató rendszer adatkezelõje gondoskodik a változások haladéktalan
közzétételérõl.

8. Záró rendelkezések

11.  § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A 9.  § b) pontja 2010. szeptember 1-jén lép hatályba.
(3) A központi elektronikus szolgáltató rendszer igénybevevõinek azonosításáról és az azonosítási szolgáltatásról  szóló

224/2009. (X. 14.) Korm. rendelet 4.  § (2) bekezdés c) pontja 2010. szeptember 1-jén lép hatályba.

12.  § E rendelet – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  szóló 2009. évi
LXXVI. törvénnyel együtt – a belsõ piaci szolgáltatásokról  szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv átültetését szolgálja.

13.  § Az elektronikus közszolgáltatásról és annak igénybevételérõl  szóló 225/2009. (X. 14.) Korm. rendelet 21.  §-a
a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az ügyeik állásáról elektronikus ûrlap benyújtásával tájékoztatást kérõ ügyfelek kérésére adott választ az érintett
hatósági ügyben eljáró hatóság haladéktalanul, de legkésõbb az elektronikus ûrlap beérkezésétõl számított
3 munkanapon belül elektronikusan, a központi rendszer útján az ügyfelek számára megküldi.”

14.  § (1) Az e rendelet hatálybalépését követõ napon a 13.  § hatályát veszti.
(2) Ez a § az (1) bekezdésben meghatározott napot követõ napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 161/2010. (V. 6.) Korm. rendelete
a minõsített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének 
és hatósági felügyeletének részletes szabályairól

A Kormány a minõsített adat védelmérõl  szóló 2009. évi CLV. törvény 37.  § c) pontjában,
a 11–12.  §, a 15.  §, a 18–21.  § és a 29.  § tekintetében a minõsített adat védelmérõl  szóló 2009. évi CLV. törvény 37.  § b) pontjában,
a 3.  § (3) bekezdése, a 4.  §, az 5.  § (3) bekezdése, a 7.  § (2) bekezdése, a 8.  § (2) bekezdése, a 9.  §, a 13.  §, a 16.  §, a 22.  §, a 24–25.  §,
a 30–31.  §, a 43–46.  §, az 53–54.  §, az 57–58.  § és a 64.  § tekintetében a minõsített adat védelmérõl  szóló 2009. évi CLV. törvény 37.  §
d) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, 
az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Értelmezõ rendelkezések

1.  § E rendelet alkalmazásában:
1. adathordozó: az elektronikus adatkezelõ rendszerhez (a továb biak ban: rendszer) csatlakoztatható, vagy abba

beépített olyan eszköz, melynek segítségével az elektronikus minõsített adatok tárolása meg valósítható,
2. biztonsági dokumentáció: a rendszerbiztonsági követelmények és az üzemeltetés-biztonsági szabályzat, továbbá – ha

a minõsített adatot elektronikus rendszeren kezelõ szerv rejtjeltevékenységet folytat – a mûködtetési szabályzat és
a kezelési utasítás,

3. életciklus: magában foglalja a rendszer létrehozására vonatkozó döntéstõl a tervezést, a fejlesztést, a beszerzést,
a telepítést, az üzemeltetést, a továbbfejlesztést és a módosítást, a rendszer egyes elemeinek vagy egészének
a kivonását és megsemmisítését,

4. kezelési utasítás: a rejtjelzõ eszköz mûködtetését leíró dokumentum,
5. kezelõi engedély: a rejtjelzõ eszköz biztonságos üzemeltetéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtó

tanfolyam elvégzését és az azt követõ sikeres vizsgát igazoló vizsgabizonyítvány alapján a rejtjelfelügyelõ által
kiállított felhatalmazás, amely rögzíti, hogy az engedély birtokosa milyen rejtjelzõ eszközöket üzemeltethet,

6. kompromittáló kisugárzás: olyan elektromos vagy elektromágneses jel, amelynek vétele és feldolgozása lehetõvé teszi
az arra illetéktelen személy vagy szerv számára az elektronikusan kezelt minõsített adat kinyerését és megismerését,

7. elektronikus biztonság: a rendszerekben alkalmazott biztonsági intézkedések – a személyi-, a fizikai-, az adminisztratív-,
valamint a rendszer-, a kommunikáció- és a rejtjelbiztonság – összessége, amelyek biztosítják az elektronikusan kezelt
minõsített adat bizalmasságát, sérthetetlenségét és rendelkezésre állását,

8. mûködtetési szabályzat: a rejtjelzõ eszközre vonatkozó eszköz-specifikus mûködtetési követelményeket és
eljárásrendeket rögzítõ dokumentum,

9. rejtjelanyag:
a) a rejtjelzés céljára szolgáló gépek, berendezések, számítástechnikai és egyéb eszközök,
b) rejtjelkulcsok,
c) rejtjelzõ eszközök speciális tartozékai és alkatrészei,
d) más rendeltetésû eszközök rejtjelzést meg valósító részegységei,
e) más rendeltetésû számítástechnikai eszközök, amennyiben rejtjelzõ programot mûködtetnek vagy a rejtjelzés

folyamatát szolgáló adatokhoz hozzáférhetnek vagy ilyen adatot tartalmaznak,
f) a rejtjelzõ eszközökrõl, módszerekrõl, eljárásokról készített dokumentációk,
g) a rejtjelzõ eszközök biztonsági szabályzata, valamint
h) a rejtjelzõ eszközök biztonságával összefüggõ egyéb dokumentumok,

10. rejtjelfelügyelõ: a biztonsági vezetõ felügyelete mellett a rejtjeltevékenység alkalmazási területén a rejtjeltevékenység
személyi, fizikai, adminisztratív, valamint a rejtjelbiztonsági követelményeinek érvényesüléséért felelõs személy,

11. rejtjel-hozzáférési engedély: az állami vagy közfeladat végrehajtása érdekében a rejtjeltevékenységgel összefüggõ
munkakörbe történõ kinevezésre jogosult vezetõ által az elõírt szintû nemzetbiztonsági ellenõrzés eredményeként
kockázatmentességet igazoló biztonsági szakvélemény alapján adott írásbeli felhatalmazás, amely rögzíti, hogy
az engedély birtokosa milyen rejtjelanyaghoz férhet hozzá,
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12. rejtjelszabályzat: a minõsített adatot kezelõ szerv vezetõje által kiadott belsõ rendelkezés, amely a rejtjeltevékenység
általános szabályozására szolgál, valamint meghatározza a rejtjelanyag szállítására és tárolására vonatkozó
követelményeket,

13. rejtjeltevékenység: a rejtjelzés, valamint az azzal összefüggõ rejtjelzõ eszköz fejlesztése, gyártása, javítása, értékesítése,
az ezekkel kapcsolatos kiképzés, a rejtjelkulcs gyártása, megsemmisítése, az ezekkel kapcsolatos ügyvitel, továbbá
a felsoroltak biztonságához közvetlenül kötõdõ feladatok ellátása,

14. rejtjelzés: minden olyan tevékenység, eljárás, amelynek során valamely minõsített adatot abból a célból alakítanak át,
hogy annak eredeti állapota a megismerésére illetéktelenek számára rejtve maradjon és ennek következtében
a minõsített adat minõsítés nélküliként kezelhetõ legyen, valamint a rejtjelzett adat eredeti állapotba történõ
visszaállítása,

15. rejtjelzõ: a rejtjelfelügyelõ irányítása mellett a rejtjeltevékenység végrehajtásáért felelõs személy,
16. rendszeradminisztrátor: a rendszerbiztonsági felügyelõ irányítása mellett a rendszer üzemeltetéséért, karbantartásáért

felelõs személy,
17. rendszerbiztonsági felügyelõ: a rendszer alkalmazási területén a rendszer személyi, fizikai, adminisztratív, valamint

rendszerbiztonsági feltételeinek érvényesüléséért felelõs személy,
18. rendszerbiztonsági követelmények: a rendszer részletes leírását, valamint a rendszerre vonatkozó biztonsági

követelményeket tartalmazó dokumentum,
19. rendszerengedély: a minõsített adatot kezelõ szerv által üzemeltetett rendszer üzemeltetésére, módosítására, valamint

rendszerek összekapcsolására a Nemzeti Biztonsági Felügyelet (a továb biak ban: NBF) által lefolytatott engedélyezési
eljárást köve tõen kiadott határozat, amely meghatározza a rendszer által kezelhetõ minõsített adat legmagasabb
minõsítési szintjét, valamint a kérelmezõ szervezet számára meghatározott rendszerben és telepítési helyen
engedélyezi a kérelemben azonosított rejtjelzõ eszköz mûködtetését,

20. rendszeresítési engedély: az NBF által lefolytatott engedélyezési eljárást köve tõen kiadott határozat, amely rögzíti
a kérelemben azonosított típusú és verziójú rejtjelzõ eszköz rendeltetését és meghatározza az azon rejtjelezhetõ
minõsített adat legmagasabb minõsítési szintjét,

21. TEMPEST követelmények: a „Bizalmas!” vagy magasabb minõsítési szintû adat bizalmasságának védelme érdekében
kialakított biztonsági intézkedések – amelyek kiterjednek az elektromos és adatkábelek vonalvezetésére, a rendszer
környezetében alkalmazható berendezésekre, árnyékolástechnikai megoldásokra, valamint csökkentett kisugárzású
eszközökre – együttese, amelyet a rendszer valamennyi eleme vezetett és elektromágneses kompromittáló
kisugárzásának csökkentése érdekében alakítottak ki,

22. üzemeltetés-biztonsági szabályzat: a rendszer egy meghatározott üzemeltetési helyén a biztonsági követelmények
teljesítése érdekében követendõ feladatok, eljárások, valamint az üzemeltetéshez szükséges munkakörök teljes körû
leírása.

2.  § (1) Minõsített adat kizárólag olyan rendszeren kezelhetõ, amely rendelkezik az NBF által kiadott, legalább a kezelni kívánt
minõsített adat minõsítési szintjével megegyezõ szintû rendszerengedéllyel.

(2) A „Bizalmas!”, valamint magasabb minõsítési szintû adatot elektronikus rendszeren kezelõ szerv rendelkezik
a rendszeren kezelhetõ minõsített adat legmagasabb minõsítési szintjével legalább azonos szintû minõsített adat
kezelésére a Nemzeti Biztonsági Felügyelet mûködésének, valamint a minõsített adat kezelésének rendjérõl  szóló
kormányrendeletben meghatározott engedéllyel, ennek hiányában a rendszerengedély nem adható ki.

(3) A nemzetbiztonsági és bûnügyi mûveletekben külföldön folytatott rejtjeltevékenység különleges biztonsági
követelményeit – a nemzetbiztonsági kockázatok alapján, a hatáskörrel rendelkezõ nemzetbiztonsági szolgálat
egyetértésével – az NBF állapítja meg.

(4) A felhasználó rendszer használata nem minõsül rejtjeltevékenységnek, ha a minõsített adatok kezelése vagy
továbbítása olyan informatikai rendszeren történik, amelyben a rejtjelzõ eszköz, rejtjelzõ szoftver vagy rejtjelzõ eljárás
is telepítésre került és a rendszer biztonsági beállítása nem teszi a felhasználó számára lehetõvé a rejtjelzés biztonsági
beállításainak módosítását vagy a minõsített adatok rendszerben történõ kezelése vagy továbbítása során
a rendszerben alkalmazott rejtjelzés kiiktatását.

(5) Nemzeti „Korlátozott terjesztésû!” minõsítési szintû adatot – ha az elektronikus rendszer magasabb minõsítési szintû
adat kezelésére vonatkozó rendszerengedéllyel nem rendelkezik és a meg valósítási lehetõségek adottak – rejtjelzéssel 
védett virtuális magánhálózat útján kell továbbítani.
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II. FEJEZET
AZ ELEKTRONIKUS BIZTONSÁG SZERVEZETE

2. Az elektronikus biztonság központi szervezete

3.  § Az NBF ellátja a biztonsági engedélyezési hatósági, a rejtjelbiztonsági hatósági, valamint a TEMPEST hatósági
funkciókat.

4.  § (1) Az NBF általános feladatkörében:
a) felügyeli a minõsített adatot elektronikus rendszeren kezelõ szervek elektronikus biztonsággal kapcsolatos

tevékenységét,
b) az elektronikus biztonság veszélyeztetése esetén a rendszer mûködtetését korlátozhatja, megtilthatja,

a rendszert üzemeltetõ szerv vezetõjét az elektronikus biztonság helyreállítása érdekében szükséges
intézkedések megtételére kötelezheti, a kiadott engedélyeket visszavonhatja,

c) egyetértési jogot gyakorol a nemzeti rendszerek összekapcsolási megállapodásaira vonatkozóan, valamint
a nemzeti rendszer és a külföldi rendszer összekapcsolása esetén aláírja az egyetértési megállapodást,

d) hatósági ellenõrzést hajt végre,
e) ellátja az elektronikus biztonság tekintetében a nemzeti biztonsági hatóság feladatkörét a Magyar Köztársaság

nemzetközi kötelezettségvállalásai terén,
f) szükség esetén kivizsgálja az elektronikus biztonsági eseményeket, intézkedéseket ír elõ a biztonság

helyreállítása érdekében és a biztonsági esemény megismétlõdésének elkerülésére,
g) külföldi minõsített elektronikus adat veszélyeztetése esetén a vonatkozó megállapodások és nemzetközi

kötelezettségvállalások alapján tájékoztatja a külföldi szerveket,
h) meghatározza és a minõsített adatkezelést végzõ szervek részére elérhetõvé teszi az elektronikus biztonságra

vonatkozó irányelveket, követelményeket és az engedélyezés szakmai követelményrendszerét,
i) együttmûködik a Nemzeti Hálózatbiztonsági Központtal (a továb biak ban: NHBK), amelynek keretén belül

ia) ellátja az NHBK-tól kapott hálózatbiztonsági információk terjesztését a minõsített adatot elektronikus
rendszeren kezelõ szervek felé,

ib) tájékoztatja az NHBK-t a minõsített adatot elektronikus rendszeren kezelõ szervektõl kapott, az NHBK
feladatkörébe tartozó információkról.

(2) Az NBF a biztonsági engedélyezés feladatainak keretén belül:
a) lefolytatja a biztonsági engedélyezési eljárást,
b) kiadja a rendszerengedélyt a mûködési környezetben meghatározott minõsítési szintig,
c) egyetértési jogot gyakorol a rendszer elektronikus biztonságát érintõ módosításokra vonatkozóan,
d) útmutatást ad és konzultációt folytat a biztonsági kockázatelemzéssel, kockázatkezeléssel és az elfogadható

kockázattal kapcsolatos kérdésekben.
(3) Az NBF a rejtjelbiztonsági hatósági feladatainak keretén belül:

a) ellátja a rejtjeltevékenység hatósági engedélyezését és felügyeletét,
b) ellenõrzi a szervek rejtjeltevékenységét,
c) egyetértési jogot gyakorol a rejtjeltevékenységre vonatkozó biztonsági dokumentáció esetében,
d) rejtjelszakmai és rejtjelbiztonsági kérdésekben állást foglal,
e) engedélyezi a rejtjelzõ eszközök készítését, fejlesztését, gyártását, alkalmazásának, mûködtetésének,

kezelésének, javításának és õrzésének általános biztonsági feltételeit, egyetértési jogot gyakorol az erre
vonatkozó követelményekkel és szabályzatokkal kapcsolatban,

f) a rejtjelbiztonság veszélyeztetése esetén a rejtjelzõ eszköz használatát korlátozhatja, megtilthatja,
a rejtjeltevékenységet folytató szerv vezetõjét a rejtjelbiztonság helyreállítása érdekében szükséges intézkedés
megtételére kötelezheti, a kiadott engedélyeket visszavonhatja,

g) összehangolja a rejtjeltevékenységben együttmûködõ szervek munkáját, szükség szerint koordinál a rejtjelzõ
eszközök fejlesztésével, gyártásával és az eszközellátással kapcsolatban.

(4) Az NBF a nemzeti TEMPEST hatóság feladatainak keretén belül:
a) a kompromittáló kisugárzás elleni védelem tekintetében felügyeletet és ellenõrzést gyakorol,
b) meghatározza és a minõsített adatkezelést végzõ szervek részére elérhetõvé teszi a TEMPEST biztonsági

követelményeket,
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c) ellenõrzi a rendszer és mûködési környezete TEMPEST megfelelõségét,
d) TEMPEST vizsgálatokat, méréseket végez vagy végeztet,
e) a TEMPEST mérések alapján határozatot ad ki az eszközök besorolására, valamint a rendszer környezetének

zónabesorolására vonatkozóan,
f) a TEMPEST biztonság veszélyeztetése esetén a rendszer használatát korlátozhatja, megtilthatja, a szerv vezetõjét

a kompromittáló kisugárzás elleni védelem helyreállítása érdekében szükséges intézkedések megtételére
kötelezheti, a kiadott rendszerengedélyt visszavonhatja.

5.  § (1) A Magyar Köztársaság nemzetközi kötelezettségvállalásainak teljesítése érdekében
a) a honvédelemért felelõs miniszter látja el a NATO, valamint NYEU Központi Rejtjel Elosztó Hatóság feladatait,
b) a külpolitikáért felelõs miniszter látja el az EU Központi Rejtjel Elosztó Hatóság feladatait.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervek, az ott megjelölt feladatkörükben felelõsek
a) a rejtjelzõ eszközök és rejtjelanyagok átvételéért, nyilvántartásáért, kezeléséért,
b) a nyilvántartó szervek létrehozásához és megszüntetéséhez szükséges követelmények meghatározásáért,
c) a rejtjelzõ eszközök és rejtjelanyagok elosztásáért és a továbbosztás felügyeletéért,
d) a rejtjelzõ eszközök felhasználását végzõ szervezetek ellenõrzéséért,
e) a központi nyilvántartási és ellenõrzési feladatok végrehajtásáért,
f) a NATO, EU külföldi elosztó és felügyeleti szervekkel  való kapcsolattartásért,
g) az igény elbírálása után a rejtjelanyagok biztosításáért.

3. A minõsített adatot elektronikus rendszeren kezelõ szerv vezetõjének feladatai

6.  § (1) A minõsített adatot elektronikus rendszeren kezelõ szerv vezetõje:
a) felelõs a minõsített adat védelmi feltételeinek kialakításáért,
b) kijelöli a szervnél üzemeltetett rendszer elektronikus biztonságáért felelõs személyeket,
c) kiadja a rendszer biztonsági dokumentációit.

(2) Amennyiben a szerv rejtjeltevékenységet is folytat, a minõsített adatot elektronikus rendszeren kezelõ szerv vezetõje:
a) megállapítja a szerv rejtjeltevékenységének szabályait, tartalmát, szervezeti rendjét, terjedelmét, rejtjeles

kapcsolatait és kiadja a rejtjelszabályzatot,
b) biztosítja a rejtjeltevékenység szervezeti, személyi, tárgyi és biztonsági feltételeit,
c) kijelöli a rejtjeltevékenység biztonságáért felelõs személyeket,
d) kiadja a rejtjeltevékenységre vonatkozó rejtjel-hozzáférési engedélyeket.

(3) Amennyiben a rejtjel-felügyeleti feladatok ellátása központilag biztosított, a minõsített adatot elektronikus
rendszeren kezelõ szerv vezetõje csak a (2) bekezdés b)–d) pontjában foglalt feladatoknak tesz eleget.

4. Az elektronikus biztonság helyi szervezete

7.  § (1) A minõsített adatot elektronikus rendszeren kezelõ szerv vezetõje kijelöli azokat a személyeket, akik felelõsek
a szervnél üzemeltetett rendszer elektronikus biztonságáért, így:
a) a rendszerbiztonsági felügyelõt vagy a rendszerbiztonsági felügyelet vezetõjét és munkatársait,
b) a rendszeradminisztrátort, valamint
helyettesítõiket.

(2) Amennyiben a szerv rejtjeltevékenységet is folytat, kijelöli azokat a személyeket, akik felelõsek a rejtjeltevékenység
biztonságáért, így:
a) a rejtjelfelügyelõt vagy a rejtjelfelügyelet vezetõjét és munkatársait,
b) a rejtjelzõt, valamint
helyettesítõiket.

5. A biztonsági vezetõ

8.  § A minõsített adatot elektronikus rendszeren kezelõ szerv biztonsági vezetõje
a) kezdeményezi az elektronikus biztonsághoz és a rejtjeltevékenységhez elõírt engedélyek beszerzését és

gondoskodik azok nyilvántartásáról,
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b) irányítja a rendszerbiztonsági felügyelõ vagy a rendszerbiztonsági felügyelet és a rendszeradminisztrátor
tevékenységét, valamint ellenõrzi az elektronikus biztonsági elõ írások betartását,

c) gondoskodik a rendszerbiztonsági dokumentumok elkészítésérõl,
d) minden év február 28-áig tájékoztatja az NBF-et a szervezet rejtjeltevékenységérõl, az NBF által megadott

szempontok alapján,
e) irányítja a rejtjelfelügyelõ vagy a rejtjelfelügyelet tevékenységét,
f) gondoskodik arról, hogy a rejtjeltevékenységgel kapcsolatos, védelem alá esõ információkat csak azok

a személyek ismerhessék meg, akiknek a munkájához az feltétlenül szükséges, és arra a megfelelõ engedélyekkel
rendelkeznek,

g) folyamatos kapcsolatot tart az NHBK-val a használt rendszerek hálózati biztonsága vonatkozásában,
h) kivizsgálja a rendszerbiztonsági eseményeket.

6. Rendszerbiztonsági felügyelet

9.  § (1) A minõsített adatot elektronikus rendszeren kezelõ szerv vezetõje rendszerbiztonsági felügyelõt jelöl ki vagy
– amennyiben a minõsített anyagok mennyisége indokolja –rendszerbiztonsági felügyeletet (a továb biak ban együtt:
rendszerbiztonsági felügyelet) hoz létre.

(2) Több rendszerbiztonsági felügyelet létrehozása esetén a minõsített adatot elektronikus rendszeren kezelõ szerv
központi rendszerbiztonsági felügyeletet mûködtet.

(3) Az országos vagy több szervre kiterjedõ rendszerhez kapcsolódáskor a minõsített adatot elektronikus rendszeren
kezelõ szerven belül nem hoznak létre rendszerbiztonsági felügyeletet, ha a rendszerbiztonsági feladatok ellátása
központilag biztosított.

10.  § A rendszerbiztonsági felügyelet feladatai:
a) érvényesíti az elektronikus biztonsági követelményeket a rendszer teljes életciklusában,
b) irányítja és ellenõrzi a rendszerbiztonsági feladatokat ellátó személyek tevékenységét és a rendszerbiztonsággal

kapcsolatos feladatok végrehajtását,
c) felelõs a biztonsági dokumentáció elkészítéséért,
d) felügyeli a rendszer biztonságos üzemeltetését,
e) végzi a rendszerbiztonsággal kapcsolatos továbbképzési feladatokat,
f) naprakész nyilvántartást vezet a felügyelete alá tartozó rendszerekrõl, tárolja ezek biztonsági dokumentációját és

az ezt kiegészítõ tanúsítványokat,
g) érvényesíti az üzemeltetés-biztonsági szabályzat elõ írásait, valamint megismerteti azt a felhasználókkal.

7. Rejtjelfelügyelet

11.  § (1) Rejtjeltevékenységet folytató szerv vezetõje rejtjelfelügyelõt jelöl ki vagy – amennyiben a minõsített anyagok
mennyisége indokolja – rejtjelfelügyeletet hoz létre (a továb biak ban együtt: rejtjelfelügyelet).

(2) Több rejtjelfelügyelet létrehozása esetén a rejtjeltevékenységet folytató szerv központi rejtjelfelügyeletet mûködtet.
(3) Az országos vagy több szervre kiterjedõ rejtjelzéssel védett hírközlõ hálózatba kapcsolódáskor a rejtjeltevékenységet

folytató szerven belül nem hoznak létre rejtjelfelügyeletet, ha a rejtjel-felügyeleti feladatok ellátása központilag
biztosított.

12.  § A rejtjelfelügyelet feladatai:
a) irányítja a rejtjeltevékenységet,
b) elkészíti a rejtjeltevékenységre vonatkozó biztonsági dokumentációt,
c) gondoskodik az engedélyezett rejtjelzõ eszközök telepítésérõl, rendeltetésszerû és biztonságos mûködtetésérõl,

szükség szerinti karbantartásáról és javíttatásáról,
d) gondoskodik a szükséges rejtjelkulcsok beszerzésérõl, elosztásáról, nyilvántartásáról,
e) nyilvántartja és õrzi a rejtjeltevékenységgel kapcsolatos engedélyeket, szükség esetén kezdeményezi

hosszabbításukat, visszavonásukat,
f) megszervezi a rejtjelzõ eszközök alkalmazásához elõírt tanfolyamok és vizsgák lebonyolítását,
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g) ellenõrzi a szervezet rejtjeltevékenységére vonatkozó szabályok betartását, annak eredményérõl tájékoztatja
a szervezet biztonsági vezetõjét,

h) a rejtjelbiztonság veszélyeztetése esetén – a szerv biztonsági vezetõje és az NBF egyidejû értesítése mellett –
intézkedik a biztonság helyreállítására,

i) részt vesz az alárendeltségébe tartozó rejtjelzõ szolgálatoknak az NBF általi ellenõrzésében,
j) felelõs a rejtjelanyagoknak a központi rejtjelelosztó hatóságoktól történõ átvételéért, nyilvántartásáért,

tárolásáért, valamint az ehhez szükséges rendszer kiépítéséért, továbbá az arra vonatkozó biztonsági
intézkedések betartásáért.

8. Rendszeradminisztrátor

13.  § (1) A minõsített adatot elektronikus rendszeren kezelõ szerv vezetõje rendszeradminisztrátort jelöl ki.
(2) Az országos vagy több szervre kiterjedõ rendszerbe kapcsolódáskor a minõsített adatot elektronikus rendszeren

kezelõ szerv nem jelöl ki rendszeradminisztrátort, amennyiben az üzemeltetési felügyeleti feladatok ellátása más szerv 
által központilag biztosított.

14.  § A rendszeradminisztrátor feladatai:
a) a rendszer mûködtetése és mûködõképességének fenntartása,
b) részvétel a rendszerek tervezési, fejlesztési, módosítási folyamataiban, technikai meg valósításában,
c) részvétel az elektronikus biztonsági ellenõrzésekben és azok elõkészítésében,
d) vírusvédelmi eljárásrend kidolgozása és betartása,
e) naprakész nyilvántartás vezetése a rendszer elemeirõl, a rendszerre telepített szoftverekrõl,
f) a felhasználók nevérõl és jogosultságairól naprakész nyilvántartás vezetése,
g) tanácsadás és segítségnyújtás a felhasználóknak.

9. A rejtjelzõ, a rejtjelzõ szolgálatok

15.  § A rejtjelzõ, valamint a rejtjelzõ szolgálatok feladatai:
a) a szakmai és a biztonsági szabályok betartásával üzemelteti a rejtjelzõ eszközöket, végrehajtja a rejtjelzési

feladatokat,
b) ellátja a rejtjeltevékenységgel kapcsolatban számára meghatározott adatkezelési, eszköz nyilvántartási

feladatokat,
c) részt vesz a rejtjeltevékenységgel összefüggõ képzéseken, továbbképzéseken, tájékoztatókon, teljesíti az elõírt

vizsgakötelezettségeket,
d) részt vesz a rejtjelzõi munkahely kialakításában, a rejtjelzõ eszközök telepítésében,
e) közremûködik a rejtjelzõ eszközök üzemképességének biztosításában, értesíti a rejtjelfelügyelõt a rejtjelzõ

eszközök meghibásodásáról és az idõszakos karbantartások esedékességérõl.

III. FEJEZET
A RENDSZERRE VONATKOZÓ SZEMÉLYI BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK

16.  § A rendszerre, valamint a rendszer minõsített adathordozóira vonatkozó személyi biztonsági követelményekre
a Nemzeti Biztonsági Felügyelet mûködésének, valamint a minõsített adat kezelésének rendjérõl  szóló
kormányrendelet elõ írásai az irányadóak az e fejezetben foglalt kiegészítésekkel.

17.  § A rendszerbiztonsági felügyelõ nem lehet a rendszeradminisztrátor.

10. Rejtjeltevékenységgel kapcsolatos személyi biztonsági követelmények

18.  § (1) A rejtjelanyaghoz az a személy férhet hozzá, aki a rejtjelanyagokhoz történõ hozzáféréshez rejtjel-hozzáférési
engedéllyel rendelkezik.

(2) Rejtjel-hozzáférési engedélyt az kaphat, akinek munkaköri feladatai ellátásához a rejtjeltevékenységgel kapcsolatos
ismeretek birtoklása feltétlenül szükséges.
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19.  § A munkakörbe kinevezésre jogosult vezetõ a rejtjel-hozzáférési engedélyben feltünteti azokat a tárgyköröket,
valamint meghatározott rejtjelanyagokat, amelyekre az engedély vonatkozik. Amennyiben a felhasználás feltételei
megszûnnek, a kinevezésre jogosult vezetõ az engedélyt haladéktalanul visszavonja.

20.  § A minõsített adatot elektronikus rendszeren kezelõ szerv vezetõje, az általa kinevezett biztonsági vezetõ, valamint
a minõsített adat védelmérõl  szóló 2009. évi CLV. törvény 13.  § (3) bekezdésben meghatározott személyek
a rejtjeltevékenységgel kapcsolatos adatokat rejtjel-hozzáférési engedély nélkül is megismerhetik.

21.  § (1) Rejtjelzõ eszközt az üzemeltethet, aki
a) a feladat biztonságos ellátásához szükséges személyi biztonsági követelményeknek megfelel, és

a rejtjelfelügyelet a megbízással egyetért,
b) a 18.  §-ban meghatározott felhasználói jogosultsággal rendelkezik,
c) az általa üzemeltetendõ rejtjelzõ eszköz biztonsági dokumentációjában elõírt speciális követelményeknek

megfelel,
d) az általa üzemeltetendõ rejtjelzõ eszköz biztonságos üzemeltetéséhez szükséges elméleti és gyakorlati

ismereteket nyújtó tanfolyamot elvégezte, a tanfolyam anyagából sikeres vizsgát tett, valamint számára
a rejtjelfelügyelet kezelõi engedélyt adott ki.

(2) A rejtjelfelügyelet a kezelõi engedélyben megjelöli azokat a rejtjelzõ eszközöket, amelyeknek üzemeltetésére
az engedély jogosít.

(3) Az (1) és (2) bekezdés vonatkozik a rejtjelzõ eszközök javítására vagy karbantartására vonatkozó kezelõi engedélyek
kiadására is. A kezelõi engedély kezelõi szintû karbantartásra is jogosít.

(4) A kezelõi engedély szabályai vonatkoznak a szakértõi tevékenységre is.

IV. FEJEZET
A RENDSZERRE VONATKOZÓ FIZIKAI BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK

22.  § (1) A rendszerre, valamint a rendszer minõsített adathordozóira vonatkozó fizikai biztonsági követelményekre a Nemzeti
Biztonsági Felügyelet mûködésének, valamint a minõsített adat kezelésének rendjérõl  szóló kormányrendelet
elõ írásai az irányadóak az e fejezetben foglalt kiegészítésekkel.

(2) A rendszer védelmét a rendszeren a rendszerengedélyben meghatározott legmagasabb minõsítési szintnek
megfelelõ fizikai biztonság kialakításával kell biztosítani.

(3) „Bizalmas!” és ennél magasabb minõsítési szintû adatot kezelõ rendszert I. vagy II. osztályú biztonsági területen kell
telepíteni. „Korlátozott terjesztésû!” minõsítési szintû adatot kezelõ rendszer adminisztratív zónában is telepíthetõ.

(4) A rendszert illetéktelen hozzáférést kizáró módon kell telepíteni és üzemeltetni.

11. Rejtjeltevékenységgel kapcsolatos fizikai biztonsági követelmények

23.  § (1) Rejtjelzõ eszköz csak a rendszerengedélyben meghatározott módon telepíthetõ.
(2) A rejtjeltevékenységet folytató szerv az állandó telepítésû rejtjelzõ eszköz áthelyezése elõtt az NBF-et a tervezett

változtatásról tájékoztatja. Amennyiben a rejtjelzõ eszköz biztonsága megköveteli vagy mûködtetési szabályzata és
kezelési utasítása ezt elõírja, a rejtjeltevékenységet folytató szerv új rendszerengedélyt kér.

24.  § (1) A rejtjelzõ eszközök kezelésének, õrzésének, szállításának, javításának, az azokkal folytatott rejtjelzõ munka
ellátásának biztonsági követelményeit a rejtjeltevékenységre vonatkozó biztonsági dokumentáció tartalmazza.
A rejtjelzõ eszközhöz kiadott speciális biztonsági követelményeket az eszközhöz kiadott mûködtetési szabályzat
tartalmazza.

(2) A rejtjeltevékenységet folytató szerv a rejtelzõ eszközök, módszerek üzemeltetésével, tárolásával, valamint
fejlesztésével, gyártásával kapcsolatos helyiségek fizikai biztonságának kialakításakor biztosítja, hogy a rendszer
rejtjelzéssel kapcsolatos elemeihez felügyelet nélkül kizárólag olyan személy férhessen hozzá, akinek a munkaköre
ellátásához az feltétlenül szükséges, más személy hozzáférését korlátozza, még akkor is, ha rendelkezik a megfelelõ
szintû személy biztonsági tanúsítvánnyal.
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V. FEJEZET
A RENDSZERRE VONATKOZÓ ADMINISZTRATÍV BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK

25.  § (1) A rendszerre, valamint a rendszer minõsített adathordozóira vonatkozó adminisztratív biztonsági követelményekre
a Nemzeti Biztonsági Felügyelet mûködésének, valamint a minõsített adat kezelésének rendjérõl  szóló
kormányrendelet elõ írásai az irányadóak az e fejezetben foglalt eltérésekkel.

(2) A minõsített adatot elektronikus rendszeren kezelõ szerv minden, a rendszerben alkalmazott adathordozót a rajta
tárolható legmagasabb minõsítéssel rendelkezõ adat minõsítési szintjének meg fele lõen kezeli és nyilvántartja.
A beépített adathordozóval ellátott rendszer önmagában is adathordozónak minõsül.

(3) A minõsített adat adathordozón akkor kezelhetõ, ha a tényleges használatba vétel elõtt az adathordozó
nyilvántartásba került. A minõsített adatot elektronikus rendszeren kezelõ szerv az adathordozón feltünteti az azon
tárolható legmagasabb minõsítési szintû adat minõsítési szintjét, valamint a nyilvántartási számot. Amennyiben ez
nem lehetséges, a minõsített adatot elektronikus rendszeren kezelõ szerv a fel nem tüntethetõ azonosítók
dokumentálására külön kísérõlapot készít. Az ilyen módon jelölt adathordozót úgy kezeli és védi, mintha
az ténylegesen az engedélyezett legmagasabb minõsítésû adatot tartalmazná.

(4) Az adathordozóra a feltüntetett minõsítési szintnél magasabb minõsítési szintû minõsített adat nem kerülhet, kivéve,
ha az adathordozón feltüntetett minõsítési szintet a magasabb minõsítési szintnek meg fele lõen módosítják.

26.  § (1) A „Bizalmas!” és a „Korlátozott terjesztésû!” minõsítési szintû adatot tartalmazó adathordozón feltüntetett minõsítési
szint alacsonyabb szintre megváltoztatható vagy megszüntethetõ, ha az azon tárolt minõsített adat olyan módszerek
alkalmazásával lett törölve, hogy az a késõbbiekben ne legyen helyreállítható.

(2) A „Titkos!” és a „Szigorúan titkos!” minõsítési szintû adatot tartalmazó adathordozón feltüntetett minõsítési szint nem
változtatható meg alacsonyabb minõsítési szintre.

27.  § (1) Az olyan adathordozó, amelyet nem lehet engedélyezett módon újra felhasználni, alacsonyabb minõsítési szintû
jelzéssel ellátni vagy a minõsítési jelzését megszüntetni, vagy amely a mûködõképességét elvesztette, a feltüntetett
minõsítési szintjének megfelelõ engedélyezett eljárásokkal megsemmisíthetõ.

(2) A minõsített adatot elektronikus rendszeren kezelõ szerv az adathordozót – annak megsemmisítéséig – a feltüntetett
minõsítési szintnek meg fele lõen kezeli.

(3) Amennyiben valamely saját készítésû minõsített adatról nem készült biztonsági másolat, és az adat megõrzésére
jogszabályban foglalt kötelezettség, vagy üzemeltetési okok  miatt szükség van, a minõsített adatot tároló
adathordozó a minõsítés érvényességi idejének lejárati ideje elõtt nem semmisíthetõ meg.

28.  § (1) A rendszer elemeit az adminisztratív zónából, valamint a biztonsági területrõl kivinni kizárólag az adathordozó – és
minden más, adat visszanyerésére alkalmas részegység – eltávolítását és biztonsági területen hagyását köve tõen
szabad, kivéve a más adminisztratív zónába, vagy biztonsági területre történõ szállítást.

(2) A minõsített adatot elektronikus rendszeren kezelõ szerv naprakész nyilvántartást vezet a rendszerben alkalmazott
hardverekrõl, szoftverekrõl.

(3) A katonai, nemzetbiztonsági és bûnügyi mûveletekben a személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezõ személy
folyamatos személyes felügyelete alatt álló rendszer, valamint annak eleme a biztonsági vezetõ által meghatározott
biztonsági intézkedések betartása mellett biztonsági területen kívül is használható.

12. A rejtjeltevékenységgel kapcsolatos külön adminisztratív biztonsági követelmények

29.  § (1) A rejtjeltevékenységet folytató szerv elkülönített rejtjelügyvitelt és rejtjelanyag-nyilvántartást vezet.
(2) A rejtjeltevékenységet folytató szerv a rejtjelanyagok és a rejtjeleszközök átadásának és átvételének tényét rögzíti.
(3) A rejtjelanyagok elektronikus nyilvántartó rendszerben történõ kezelésének szabályait a minõsített adatot

elektronikus rendszeren kezelõ szerv a rejtjelszabályzatban vagy a rendszerbiztonsági dokumentációjában határozza
meg.

(4) A rejtjeltevékenységet folytató szerv a rejtjeltevékenységgel kapcsolatos iratkezelési okmányrendszerét és
a rejtjelanyagot elkülönített tároló helyen õrzi.
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VI. FEJEZET
RENDSZERBIZTONSÁG

30.  § A rendszerbiztonsági követelmények célja a minõsített adat bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre
állásának biztosítása a rendszer hardver, szoftver és hálózati biztonságának megteremtése révén.

13. Hardverbiztonság

31.  § (1) A minõsített adatot elektronikus rendszeren kezelõ szerv a rendszer által kezelhetõ minõsített adat legmagasabb
minõsítési szintjét egyértelmûen azonosítható módon feltünteti a rendszer fõbb elemein.

(2) A rendszerbiztonsági felügyelet a rendszer illetéktelen módosításának, valamint a rendszerhez nem tartozó eszközök
rendszerhez  való csatlakoztatásának megakadályozása érdekében gondoskodik a rendszer megbontható hardver
eszközeinek és csatlakozásainak a lezárásáról. Ezt a védelmet kizárólag a rendszerbiztonsági dokumentációban
megnevezett és a rendszerbiztonsági felügyelet engedélyével rendelkezõ személy bonthatja meg.

(3) A hardver védelmét a rendszerbiztonsági felügyelet rendszeresen ellenõrzi, s amennyiben rendellenességet talál, azt
azonnal kivizsgálja, és helyreállítja a biztonságot.

32.  § (1) Minõsített adatot tartalmazó rendszer karbantartását csak olyan, megfelelõ szintû személyi biztonsági tanúsítvánnyal
rendelkezõ személy végezheti, aki rendelkezik a rendszerbiztonsági felügyelet engedélyével. Ez alól kivételt képez, ha
minden olyan hardver elemet eltávolítottak, amely minõsített adatokat tartalmazhat vagy ezen hardver elemek
minõsítési szintjét engedélyezett eljárással megszüntették.

(2) A TEMPEST tanúsítvánnyal rendelkezõ készülék, berendezés, eszköz elveszíti TEMPEST tanúsítványát a megbontást
igénylõ javítását köve tõen, kivéve, ha az eszköz TEMPEST tanúsítványa ettõl eltérõ rendelkezést határoz meg.

(3) A felhasználó a rendszer semmilyen elemét nem bonthatja meg, ahhoz eszközöket nem csatlakoztathat, kivéve, ha
a rendszerbiztonsági felügyelet a felhasználó részére erre engedélyt ad.

14. Szoftverbiztonság

33.  § (1) Szoftverek telepítését a rendszerbiztonsági felügyelet, vagy annak engedélyével a rendszeradminisztrátor végezheti.
(2) A rendszerbiztonsági felügyelet, vagy annak engedélyével a rendszeradminisztrátor minden szoftvert és frissítését,

amelyet a rendszerre telepíteni kíván, biztonsági ellenõrzés alá vet a telepítést megelõzõen, elsõsorban vírus vagy más
rosszindulatú szoftver kiszûrése érdekében.

34.  § (1) A minõsített adatot elektronikus rendszeren kezelõ szerv az NBF által jóváhagyott biztonsági konfigurációt alkalmazza.
(2) A minõsített adatot elektronikus rendszeren kezelõ szerv a felhasználók számára technikai eszközökkel

megakadályozza, hogy külsõ adathordozóról  való rendszerindítást köve tõen a rendszer szolgáltatásai, valamint
a rendszeren tárolt minõsített adatok elérhetõek legyenek.

(3) A felhasználók részére a rendszerhez történõ hozzáférést a biztonsági konfigurálást köve tõen lehet biztosítani.
(4) A rendszer mûködését szabályozó konfigurációs beállításokhoz és a biztonsági célból naplózott adatokhoz csak

a rendszerbiztonsági felügyelet, valamint a rendszerbiztonsági felügyelet engedélyével a rendszeradminisztrátor
férhet hozzá.

35.  § (1) A rendszer biztonsági konfigurációja tartalmazza azokat a naplózási funkciókat, amelyek lehetõvé teszik, hogy
biztonsági ellenõrzéskor, valamint biztonságot sértõ esemény gyanújának felmerülésekor a biztonságot sértõ
események kivizsgálhatóak legyenek.

(2) A rendszerbiztonsági felügyelet a naplófájlokat a biztonsági dokumentációban meghatározott idõszakonként
ellenõrzi, az ellenõrzés végrehajtását és eredményét dokumentálja.

(3) A rendszeradminisztrátor a naplózási eseményeket tartalmazó adatokról a rendszer biztonsági dokumentációja
szerinti idõközönként biztonsági mentéseket készít, és azt a rendszer biztonsági dokumentációban meghatározott
ideig megõrzi.
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15. Hozzáférési jogosultságok

36.  § (1) A rendszerhez  való hozzáférést a felhasználó megbízható azonosítása elõzi meg. Ez történhet személyes használatra
kiadott egyedi felhasználói névvel és ehhez tartozó, kizárólag a felhasználó által ismert jelszóval vagy ennél nagyobb
biztonságot jelentõ technológiával.

(2) A minõsített adatot elektronikus rendszeren kezelõ szerv a jelszavak illetéktelen megismerésének lehetõségét kizárja,
illetéktelen megismerés esetén a megismert jelszót azonnal cseréli.

(3) Több felhasználóra azonos felhasználónév nem engedélyezhetõ.
(4) Jelszóval történõ azonosítás esetén a jelszóházirendet az NBF hagyja jóvá.
(5) A sikertelen és jogosulatlan rendszer-hozzáférési kísérleteket a minõsített adatot elektronikus rendszeren kezelõ szerv

a jogosulatlan hozzáférési kísérletek és a felhasználói hibák elkülönítése érdekében naplózza és ellenõrzi.
(6) A minõsített adatot elektronikus rendszeren kezelõ szerv a rendszeradminisztrátor jelszavait lepecsételt borítékban,

a rendszerre vonatkozó rendszerengedély által meghatározott minõsített adat legmagasabb minõsítési szintjének
megfelelõ biztonsági körülmények között tárolja.

37.  § (1) A minõsített adatot elektronikus rendszeren kezelõ szerv a rendszer felhasználóihoz írási, olvasási vagy törlési
hozzáférési jogokat rendel.

(2) A rendszer alkalmas a hozzáférési jogok egyedi vagy csoportszinten  való megkülönböztetésére és szabályozására.

16. Biztonsági mentés, helyreállítás

38.  § (1) A minõsített adatot elektronikus rendszeren kezelõ szerv biztonsági mentésekkel biztosítja a rendszer és a rajta kezelt
adatok rendelkezésre állását.

(2) A rendszer biztonsági dokumentációiban meghatározott idõszakonként a minõsített adatokról a minõsített adatot
elektronikus rendszeren kezelõ szerv biztonsági másolatokat készít.

(3) A minõsített adatot elektronikus rendszeren kezelõ szerv a biztonsági másolatot a rendszeren kezelhetõ minõsített
adatok legmagasabb minõsítési szintjének megfelelõ biztonsági körülmények között, a rendszertõl elkülönített
módon tárolja.

17. Vírusvédelem

39.  § (1) A minõsített adatot elektronikus rendszeren kezelõ szerv a vírusok és más rosszindulatú szoftverek azonosítására és
eltávolítására megfelelõ védelmet alkalmaz.

(2) A minõsített adatot elektronikus rendszeren kezelõ szerv a védelmet úgy konfigurálja, hogy az állandóan üzemeljen és
automatikus ellenõrzést hajtson végre rendszerindításkor, valamint külsõ adathordozó használatakor.

(3) A minõsített adatot elektronikus rendszeren kezelõ szerv a vírusvédelem adatbázisát rendszeresen frissíti.

18. Hálózatbiztonság

40.  § (1) A rendszerek összekapcsolását az NBF engedélyezi.
(2) Az összekapcsolás csak a rendszerek közötti adatforgalom felügyeletét lehetõvé tevõ és biztonságát garantáló

rendszer közbeiktatásával engedélyezhetõ.
(3) A rendszerek összekapcsolásánál a rendszerre a rendszerengedélyben meghatározottnál magasabb minõsítési szintû

adat nem kerülhet át.

VII. FEJEZET
REJTJELBIZTONSÁG

41.  § (1) A rejtjeltevékenységet folytató szerv a minõsített adatot rejtjelzéssel védi, ha vezetékes vagy vezeték nélküli
adatátviteli rendszerben történõ továbbítás során az adat a minõsített adatot elektronikus rendszeren kezelõ szerv
által ellenõrzött területen kívülre kerül vagy amennyiben egy adott rendszeren belül a szükséges ismeret elvének
betartása rejtjelzéssel oldható meg.
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(2) A minõsített adat rejtjelzett formája minõsítés nélküliként kezelhetõ és nyílt csatornán is továbbítható, amennyiben
rendszerengedéllyel rendelkezõ rejtjelzõ eszköz alkalmazásával történt a rejtjelzés és a rejtjeltevékenységre
vonatkozó szabályokat és elõ írásokat maradéktalanul betartották.

(3) A rejtjeltevékenységet folytató szerv rejtjeltevékenysége során csak olyan rejtjelzõ eszközt alkalmazhat, amelyre
vonatkozóan az NBF rendszerengedélyt adott ki.

(4) Nemzeti minõsített adat rejtjelzésére csak olyan rejtjelzõ eszköz alkalmazható, amelynek fejlesztõje,  illetve gyártója
rendelkezik a minõsített adat kezeléséhez szükséges, jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel, és
amely szerv esetében az NBF a rejtjelzõ eszközre vonatkozóan – a létrehozására vonatkozó döntéstõl a tervezést,
a fejlesztést, a beszerzést, a telepítést, az üzemeltetést, a továbbfejlesztést és a módosítást is érintõen, a rendszer egyes 
elemeinek vagy egészének a kivonásáig és megsemmisítéséig – megbízhatóan meggyõzõdött arról, hogy nem áll
fenn a bizalmasság elve sérülésének veszélye.

(5) Nemzeti minõsített adat rejtjelzésére külföldi eszköz csak akkor alkalmazható, amennyiben a (4) bekezdésben
meghatározott rejtjelzõ eszköz nem áll rendelkezésre, vagy a katonai mûszaki követelmények nem teszik lehetõvé
külön nemzeti és külföldi rejtjelzõ eszköz együttes alkalmazását katonai mûveletekben.

42.  § (1) Külföldi minõsített adat rejtjelzése esetén a vonatkozó nemzetközi és nemzeti elõ írások az irányadóak
a rejtjeltevékenységre vonatkozóan.

(2) Külföldi minõsítésû adat „Bizalmas!” minõsítési szintig a 41.  § (4) bekezdésben meghatározott rejtjelzõ eszközön is
továbbítható, amennyiben az NBF által kiadott rendszerengedély ezt lehetõvé teszi.

(3) A NATO által engedélyezett eszközök a NATO által meghatározott minõsítési szintig alkalmazhatóak NATO minõsített
adatok rejtjelzésére.

(4) Az EU által engedélyezett eszközök az EU által meghatározott minõsítési szintig alkalmazhatóak EU minõsített adatok
rejtjelzésére.

(5) Az EU tagállamai által engedélyezett eszközök az engedélyben meghatározott, de legfeljebb „Bizalmas!” minõsítési
szintig alkalmazhatóak EU minõsített adatok rejtjelzésére.

(6) A (3)–(5) bekezdésben meghatározott esetekben nincs szükség rendszeresítési engedély kiadására.

VIII. FEJEZET
ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK

19. Rendszerengedély kiadása

43.  § (1) Rendszert létesíteni, üzemeltetni, mûködését meghosszabbítani, rendszereket összekapcsolni, megszüntetni,
engedélyezett rendszeren az elektronikus biztonságot érintõ módosítást végrehajtani az NBF által kiadott
rendszerengedéllyel lehet.

(2) A rendszerengedély iránti kérelmet a minõsített adatot elektronikus rendszeren kezelõ szerv biztonsági vezetõje
írásban nyújtja be az NBF-nek.

(3) A rendszerengedély kiadására irányuló kérelemhez a minõsített adatot elektronikus rendszeren kezelõ szerv csatolja
a rendszerre vonatkozó biztonsági dokumentációt.

(4) Az NBF hatósági eljárás keretében ellenõrzi a rendszerre vonatkozó elektronikus biztonsági követelmények
teljesülését és annak megfelelõssége esetén kiadja a rendszerengedélyt.

(5) A rendszerengedély érvényességi ideje legfeljebb 3 év.

44.  § (1) A biztonsági vezetõ vagy a rendszerbiztonsági felügyelet a „Bizalmas!” vagy magasabb minõsítési szintû adatot kezelõ
rendszer biztonsági követelményeinek kialakításával kapcsolatban elõ ze tes egyeztetést kezdeményezhet, valamint
helyszínbejárást kérhet az NBF-tõl.

(2) A „Szigorúan titkos!” minõsítési szintû adatot kezelõ rendszer esetén az NBF a helyszínbejárási kérelem teljesítését
nem tagadhatja meg.

20. Rejtjelzõ eszköz rendszeresítése

45.  § (1) Rejtjelzõ eszköz rendszeresítési engedélye iránti kérelmet az érintett minõsített adatot elektronikus rendszeren kezelõ
szerv biztonsági vezetõje vagy a rejtjelzõ eszközt fejlesztõ és gyártó szerv vezetõje nyújtja be írásban az NBF-nek.
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(2) A rejtjeltevékenységet folytató szerv a rendszeresítési engedély iránti kérelemben benyújtja:
a) a rejtjelzõ eszköz két mûködõképes példányát,
b) a rejtjelzõ eszköz tervezett rendeltetésére vonatkozó információkat, beleértve a rejtjelezhetõ minõsített adat

javasolt legmagasabb minõsítési szintjét,
c) a rejtjelzõ eszköz teljeskörû funkcionális és biztonsági leírását tartalmazó dokumentációt,
d) a rejtjelzõ eszköz gyártási és tesztelési dokumentációját,
e) a fejlesztõ és gyártó nyilatkozatát a teljességrõl, megfelelõségrõl és azonosságról,
f) a rejtjelzõ eszköz rendeltetésszerû mûködtetéséhez szükséges biztonsági feltételrendszerre vonatkozó

ajánlásokat.
(3) A nemzeti minõsített adatok védelmére alkalmazott, a NATO, az EU vagy az EU valamely tagállama által engedélyezett

rejtjelzõ eszközök esetében rejtjeltevékenységet folytató szerv – a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen –
a rendszeresítési engedély iránti kérelemben
a) a jóváhagyó hatóság tanúsítványát,
b) az eszközre vonatkozó biztonsági dokumentációt
nyújtja be.

(4) Új vagy kiegészítõ engedélyezési eljárásra van szükség, ha a rendszeresítési engedéllyel már rendelkezõ rejtjelzõ
eszközt továbbfejlesztették, módosították.

(5) Az NBF a rejtjelzõ eszközre vonatkozó – (2) bekezdés szerinti – rendszeresítési engedély kiadása során a rejtjelzõ eszköz 
mechanikai felépítése és bontásvédelme értékelésében kikéri az Információs Hivatal szakértõi véleményét.

46.  § (1) Rejtjelzésre olyan eszközök alkalmazhatók, amelyek biztosítják a rejtjelzési kötelezettség alá esõ minõsített adatok
védelmét.

(2) A nemzeti minõsített adatok védelmére alkalmazott rejtjelzõ eszköz (1) bekezdésben meghatározott alkalmasságát
az NBF rendszeresítési engedély kiadásával állapítja meg, amely tartalmazza
a) a rejtjelzõ eszköz típusát és verzióját,
b) azt a legmagasabb minõsítési szintet, amely minõsítési szintû adatok védelmére a rejtjelzõ eszköz alkalmazható,
c) a rejtjelzõ eszköz, a mûködtetéséhez szükséges tartozékok, rejtjelkulcsok és dokumentációk minõsítési szintjét,
d) a rejtjelzõ eszköz eszköz-specifikus biztonsági követelményeit.

(3) Az NBF a rendszeresítési engedély mellékleteként kiadja a rejtjelzõ eszköz mûködtetési szabályzatát, kezelési
utasítását és a rejtjelzõ eszköz alkalmazásához szükséges egyéb dokumentumokat. Az NBF a rendszeresítési engedély
kiadásába szakértõként bevonja az Információs Hivatalt a nemzetbiztonsági szolgálatokról  szóló tör vény ben foglalt
feladatai végrehajtása érdekében.

(4) Nemzeti minõsített adat rejtjelzésére csak az NBF által kiadott rendszeresítési engedéllyel rendelkezõ rejtjelzõ eszköz
alkalmazható.

(5) Az NBF kriptográfiai és bontásvédelmi szempontból, valamint a mechanikai felépítést érintõen kikéri az Információs
Hivatal szakértõi véleményét a kifejlesztendõ rejtjelzõ eszközre vonatkozóan.

21. Rejtjeltevékenység engedélyezése

47.  § (1) Amennyiben a rendszerengedély iránti kérelem rejtjeltevékenységgel kapcsolatos engedélyezést is magában foglal,
a rendszerengedély iránti kérelem a következõket tartalmazza:
a) a rejtjelzõ eszköz nevét, típusát, verzióját és mennyiségét,
b) a rendszer elvi vázát, elemeit,
c) a rejtjelzõ eszköz tervezett telepítési helyének pontos meghatározását,
d) a rejtjelzõ eszköz használatával kapcsolatos szervezeti, személyi és adminisztratív feltételek teljesülésére

vonatkozó adatokat, nyilatkozatokat,
e) a rejtjelzõ eszköz alkalmazásához elõírt biztonsági feltételek meglétének igazolására szolgáló dokumentációt,

a rejtjelzésre szolgáló helyiség alaprajzát, a helyiséget védõ biztonsági rendszer leírását,
f) amennyiben a rejtjelzõ eszköz telepítéséhez külsõ segítséget kívánnak igénybe venni, a közremûködõ

természetes személyazonosító adatait.
(2) Telefon, mobil vagy tábori rejtjelzõ eszközök esetén az (1) bekezdésben meghatározottak közül csak az adott eszköz

esetében értelmezhetõ adatokat szükséges megadni.
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48.  § (1) Az NBF engedélye szükséges továbbá:
a) a rejtjelzõ eszköznek az ország területérõl történõ kiviteléhez, külföldi használatához,
b) a rejtjelzõ eszközzel kapcsolatos fejlesztési, gyártási tevékenységhez,
c) a rejtjelzõ eszközzel kapcsolatos karbantartó, javító tevékenységhez,
d) rejtjelzõ eszköz kiállításához vagy bemutatásához,
e) rejtjelzõ eszközhöz kötõdõ értékesítési, piackutató és reklámtevékenységhez.

(2) Az Országgyûlés, a Honvédelmi Tanács, vagy a Kormány döntése alapján a Magyar Honvédségnek a többnemzetiségû
összfegyvernemi alkalmi harci kötelékben és gyakorlatokon résztvevõ szervezetei számára a szervezetnél
rendszeresített rejtjelzõ eszközök külföldre, valamint haza szállítására vonatkozóan az NBF engedélye nem szükséges.
Az ilyen eszközökrõl a honvédelemért felelõs miniszter nyilvántartást vezet.

22. A TEMPEST követelmények érvényesítése

49.  § (1) „Bizalmas!” és magasabb minõsítési szintû adatot kezelõ rendszer védelme megfelel a TEMPEST követelményeknek.
(2) A TEMPEST követelmények kiterjednek a rendszer környezetében alkalmazható berendezésekre, elektromos

árnyékolástechnikai megoldásokra, csökkentett kisugárzású hardver eszközök alkalmazására, az építészeti,
épületgépészeti, épületvillamossági, valamint a rendszerhez tartozó vagy a rendszer környezetében található fém
berendezések földelésére.

50.  § (1) A TEMPEST követelményeket kielégítõ eszközök bevizsgálását az NBF végzi. A bevizsgálás alapján kiadott határozat
tartalmazza:
a) az eszköz konkrét típusát,
b) az eszköz TEMPEST besorolását,
c) az eszköz üzemeltetésére vonatkozó biztonsági követelményeket.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az NBF által kijelölt szerv, a NATO, az EU vagy tagországaik TEMPEST hatósága által
elfogadott vagy kiadott határozat további vizsgálatok nélkül is elfogadható.

51.  § (1) A „Bizalmas!” és magasabb minõsítési szintû adatot kezelõ rendszer esetén az NBF meghatározza a rendszer telepítési
helyének TEMPEST zóna besorolását.

(2) A TEMPEST zóna mérés és besorolás elvégzés érdekében a minõsített adatot elektronikus rendszeren kezelõ szerv
az NBF részére az alábbi adatok megismerését biztosítja:
a) helyszínrajz és szöveges leírása, amely a telep teljes területét, határait és a szomszédos, nem saját ellenõrzés alá

tartozó létesítmények elhelyezkedését mutatja,
b) alaprajz és szöveges leírása, amely a rendszer telepítési helyét magába foglaló épület, épületrész részletes rajzát

tartalmazza oly módon, hogy a rendszer elemeinek telepítési helye egyértelmûen meghatározható legyen,
c) telepítési alaprajz és szöveges leírása, amely a rendszer telepítési helyét magába foglaló helyiség részletes rajzát

tartalmazza oly módon, hogy a rendszer elemeinek, a biztonságtechnikai eszközök és beléptetõ rendszer
elemeinek, a helyiségekben levõ eszközöknek és berendezéseknek, a hálózati áramellátásnak, biztonságtechnika
és telefon kábeleknek és csatlakozóknak, a telepített rádiófrekvenciás szûrõknek, valamint a berendezési
tárgyaknak a telepítési helye egyértelmûen meghatározható legyen.

(3) A TEMPEST zóna mérését és TEMPEST besorolást az NBF végzi.
(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túl az NBF által kijelölt szerv, a NATO, az EU vagy tagországaik TEMPEST hatósága által

elfogadott vagy kiadott zóna besorolás további vizsgálatok nélkül is elfogadható.

IX. FEJEZET
ELLENÕRZÉS

52.  § (1) Az NBF a rendszerengedélyek kiadását köve tõen az elektronikus biztonság követelményeinek érvényesülését
ellenõrzi.

(2) Internethez kapcsolódó rendszerek esetén az NBF – az NHBK folyamatos szakmai tájékoztatását is felhasználva –
ellenõrizheti az elektronikus biztonság követelményeinek érvényesülését az internetrõl jelentkezõ fenyegetések
ellen.
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(3) Az NBF a rendszer, valamint a rendszeren kezelt minõsített adatok védelme érdekében intézkedéseket határozhat
meg. Amennyiben a minõsített adatok védelme súlyosan veszélyeztetett, az NBF a kiadott engedélyeket
visszavonhatja, intézkedések megtételére hívhatja fel a biztonsági vezetõt.

53.  § Aki az elektronikus biztonsággal kapcsolatban szabálytalanságot vagy rendellenességet észlel, jelenti azt a biztonsági
vezetõnek. A biztonsági vezetõ a bejelentést kivizsgálja, értesíti a NBF-et és intézkedést tesz a biztonság
helyreállítására.

23. A rejtjeltevékenység ellenõrzésével kapcsolatos szabályok

54.  § (1) A rejtjeltevékenység hatósági ellenõrzését az NBF végzi.
(2) A rejtjeltevékenységgel kapcsolatos belsõ ellenõrzésre a minõsített adatot elektronikus rendszeren kezelõ szerv

vezetõje, a biztonsági vezetõ, a rejtjelfelügyelet, a rejtjeltevékenységet végzõ szervezeti egység közvetlen vezetõje és
a szerv rejtjelszabályzatában meghatározott további személyek jogosultak.

55.  § (1) Aki a rejtjeltevékenységgel kapcsolatban szabálytalanságot, rendellenességet észlel, jelenti azt a rejtjelfelügyeletnek.
(2) A rejtjelbiztonságot veszélyeztetõ eseményrõl a rejtjeltevékenységet folytató szerv az NBF-et haladéktalanul értesíti.

X. FEJEZET
ELEKTRONIKUS BIZTONSÁGI KÉPZÉS

56.  § (1) Az NBF a rendszerbiztonsági felügyeletek részére rendszeres idõközönként képzést tart az elektronikus biztonsággal
kapcsolatban.

(2) A rendszerbiztonsági felügyelet vezetõje, valamint az általa kijelölt személy a képzésen részt vesz.

57.  § (1) A rendszer felhasználói részére a képzést a rendszerbiztonsági felügyelet legalább kétévente megtartja.
(2) A képzés végén a felhasználók aláírásukkal igazolják a képzésen  való részvételüket.

XI. FEJEZET
BIZTONSÁGI DOKUMENTÁCIÓ, REJTJELSZABÁLYZAT

58.  § (1) A biztonsági dokumentáció betartása kötelezõ a rendszert mûködtetõ vagy felhasználó szervekre, valamint
személyekre.

(2) A biztonsági vezetõ a rendszer életciklusának kezdeti szakaszában megkezdi a biztonsági dokumentáció kidolgozását, 
és a rendszer meg valósítása során, valamint a rendszer életciklusának további szakaszaiban, kockázatelemzés és
kockázatértékelés alapján a szükséges mértékben kiegészíti vagy módosítja.

59.  § (1) A minõsített adatot elektronikus rendszeren kezelõ szerv a rendszerbiztonsági követelményeket minden „Bizalmas!”
és magasabb minõsítési szintû adatot kezelõ rendszer esetében elkészíti.

(2) A minõsített adatot elektronikus rendszeren kezelõ szerv az üzemeltetési biztonsági szabályzatot minden minõsített
adatot kezelõ rendszer esetében elkészíti.

(3) A minõsített adatot elektronikus rendszeren kezelõ szerv a rendszerbiztonsági követelményeket az internetre vagy más
nyilvános hálózathoz kapcsolódó „Korlátozott terjesztésû!” minõsítési szintû adatot kezelõ rendszer esetében elkészíti.

60.  § A rendszer felhasználói írásban nyilatkoznak az üzemeltetési biztonsági szabályzat tudomásulvételérõl azelõtt, hogy
a rendszerhez hozzáférési jogosultságot kapnának.

24. Rejtjeltevékenységgel kapcsolatos biztonsági dokumentáció

61.  § (1) A rejtjeltevékenységet folytató szerv rejtjelszabályzatában részletezi a rejtjelfelügyelet hatáskörét, szervezeti és
mûködési rendjét, feladatait, valamint a szervezet rejtjelanyagaira vonatkozó biztonsági követelményeket.

(2) A szervezet rejtjelszabályzatának kiadásához az NBF elõ ze tes egyetértése szükséges.
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XII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

62.  § E rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.

63.  § Ez a rendelet
a) az 1.  § 7., 13., 14., 19., 21. és 22. pontjában, a 2–4.  §-ban, a 9.  §-ban, a 10.  § c) pontjában, a 22.  §

(1)–(3) bekezdésében, a 25.  § (2)–(4) bekezdésében, a 26.  § (1) és (2) bekezdésében, a 27.  § (1) és (2) bekezdésében, 
a 28.  § (1) bekezdésében, a 31–33.  §-ban, a 35.  § (1) és (2) bekezdésében, a 39.  § (1)–(3) bekezdésében, a 41.  § (1) és
(3) bekezdésében, a 42.  § (1) és (6) bekezdésében, a 43.  § (1), (3) és (4) bekezdésében, a 49.  § (1) bekezdésében,
az 57.  § (1) és (2) bekezdésében a Tanács biztonsági szabályzatának elfogadásáról  szóló 2001. március 19-i
264/2001/EK tanácsi határozat Melléklet XI. szakaszának,

b) az 1.  § 7. pontjában, a 3–4.  §-ban, a 8.  § c) pontjában, a 22.  § (3) bekezdésében, a 25.  § (2)–(3) bekezdésében, a 26.  §
(1)–(2) bekezdésében, a 27.  § (1)–(4) bekezdésében, a 32.  § (1) bekezdésében, a 33.  § (1)–(2) bekezdésében,
a 41.  §-ban, a 45.  §-ban, a 49.  §-ban, az 50–51.  §-ban, az 56.  § (1)–(2) bekezdésében, az 57.  § (1)–(2) bekezdésében,
az 59.  § (1)–(2) bekezdésében – a 2001/844/EK, ESZAK, Euratom határozat módosításáról  szóló, 2005. február 3-i
2005/94/EK, Euratom bizottsági határozattal és a 2001/844/EK, ESZAK, Euratom határozat módosításáról  szóló,
2006. január 31-i 2006/70/EK,Euratom bizottsági határozattal módosított – az eljárási szabályzatának
módosításáról  szóló 2001. november 29-i 844//2001/EK, ESZAK, EURATOM bizottsági határozat 3. cikk
b) pontjának, 8. cikkének, valamint a Melléklet 25.1.4., 25.1.5., 25.3.2., 25.3.7., 25.4.2., 25.5.3., 25.5.4., 25.5.5., 25.5.6.,
25.6.1., 25.6.2., 25.6.3., 25.6.4. és 25.7.2. pontjainak

a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

64.  § (1) Hatályát veszti a rejtjeltevékenységrõl  szóló 43/1994. (III. 29.) Korm. rendelet, valamint a rejtjeltevékenységrõl  szóló
43/1994. (III. 29.) Korm. rendelet módosításáról  szóló 220/2005. (X. 13.) Korm. rendelet.

(2) Ez a § hatályát veszti a rendelet hatályba lépését követõ napon.

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

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 55/2010. (V. 6.) FVM rendelete
az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az 1.  § tekintetében az agrárgazdaság fejlesztésérõl  szóló 1997. évi CXIV. törvény 10.  § (2) bekezdés b) pontjában, a 2.  § tekintetében 
a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény (a továb biak ban: Tv.) 81.  § (3) bekezdés m) pontjában, a 3.  § tekintetében a Tv. 81.  §
(3) bekezdés a) pontjában, a 4.  § tekintetében a Tv. 81.  § (3) bekezdés a) és p) pontjában, az 5.  § tekintetében a Tv. 81.  §
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1.  § A birtokfejlesztési hitel kamattámogatásáról  szóló 17/2007. (III. 23.) FVM rendelet a következõ 7/A.  §-sal egészül ki:
„7/A.  § Az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról  szóló 55/2010. (V. 6.) FVM rendelet
hatálybalépését köve tõen benyújtott hitelkérelmek alapján kötött hitelszerzõdések után a mezõgazdasági termelõ
kamattámogatás igénylésére nem jogosult.”

2.  § (1) A kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenõrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával
kapcsolatos szabályokról  szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet [a továb biak ban: 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet] 1.  §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai
Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott alábbi intézkedésekben részt vevõ ügyfelek esetében kell vizsgálni:
a) a 73/2009/EK tanácsi rendelet szerinti közvetlen kifizetések;
b) az 1234/2007/EK tanácsi rendelet szerinti szõlõültetvény szerkezet átalakításának és átállásának, zöldszüret,
szõlõültetvény kivágásának támogatása;
c) az 1698/2005/EK tanácsi rendelet szerinti
ca) mezõgazdasági földterületek fenntartható használatát célzó intézkedések közül a hegyvidéki területeken kívüli
hátrányos helyzetû területek mezõgazdasági termelõinek nyújtott kifizetések, a Natura 2000 kifizetések és a vízpolitika 
terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról  szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK tanácsi irányelvhez
kapcsolódó kifizetések, az agrár-környezetvédelmi kifizetések és az állatjóléti kifizetések,
cb) az erdészeti földterületek fenntartható használatát célzó intézkedések közül a mezõgazdasági földterület elsõ
erdõsítésének támogatása és az erdõ-környezetvédelmi kifizetések.”

(2) A 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet 3.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3.  § Az ellenõrzés alá vont ügyfeleket a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továb biak ban: MVH) választja ki
az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 51. cikkében foglaltak figye lembe véte lével.”

(3) A 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet 4.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A hatáskörrel rendelkezõ hatóság az ellenõrzés során tett megállapításokról és azok e rendelet szerinti
értékelésérõl határozatot hoz. Ha meg nem felelés nem kerül megállapításra, a hatáskörrel rendelkezõ hatóság
a határozathozataltól eltekinthet.”

(4) A 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet 4.  §-a a következõ (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 73/2009/EK rendelet 4. cikk (1) bekezdése értelmében a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó, a sertések
azonosítására és nyilvántartására vonatkozó jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények ellenõrzése során
megállapított meg nem felelések esetében az e rendelet szerinti jogkövetkezmények alkalmazására nem kerül sor, ha
az alábbi feltételek közül valamennyi teljesül:
a) az ellenõrzés idõpontjában nincs tenyészállat a tenyészetben;
b) az ellenõrzés idõpontjában legfeljebb 5 db hízóállat található a tenyészetben;
c) az ellenõrzendõ idõszak alatt a tenyészetnek nincs a központi ENAR adatbázisban regisztrált kiszállítása;
d) az ellenõrzendõ idõszak alatt a tenyészet állatmozgás-nyilvántartásában nincs regisztrált kiszállítás;
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e) az ellenõrzendõ idõszak alatt a központi ENAR adatbázisban és a tenyészet állatmozgás-nyilvántartásában
regisztrált beérkezéseken összesen legfeljebb 10 db beérkezett állat szerepel.
(6) A 73/2009/EK rendelet 4. cikk (1) bekezdése értelmében a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó, a juhok és
kecskék azonosítására és nyilvántartására vonatkozó jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények ellenõrzése
során megállapított meg nem felelések esetében az e rendelet szerinti jogkövetkezmények alkalmazására nem kerül
sor, ha az alábbi feltételek közül valamennyi teljesül:
a) az ellenõrzés idõpontjában a tenyészetben az anyajuh vagy anyakecske létszáma legfeljebb 10 db;
b) az ellenõrzés idõpontjában legfeljebb 25 db állat található a tenyészetben;
c) az ellenõrzendõ idõszak alatt a tenyészetnek nincs a központi ENAR adatbázisban regisztrált kiszállítása;
d) az ellenõrzendõ idõszak alatt a tenyészet állomány-nyilvántartó könyvében nincs regisztrált kiszállítás;
e) az ellenõrzendõ idõszak alatt a központi ENAR adatbázisban és a tenyészet állomány-nyilvántartó könyvében
regisztrált beérkezéseken összesen legfeljebb 10 db beérkezett állat szerepel.”

(5) A 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet 8.  § b) és c) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[Ez a rendelet a következõ közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:]
„b) a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenõrzési
rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott
közvetlen támogatási rendszerek keretében történõ végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról,
valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban
meghatározott támogatási rendszer keretében történõ végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról  szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendelet;
c) a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre
vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl  szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet;”

(6) A 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet 8.  §-a a következõ f) ponttal egészül ki:
„f) a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenõrzési
rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott
közvetlen támogatási rendszerek keretében történõ végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról,
valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban
meghatározott támogatási rendszer keretében történõ végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról  szóló 1122/2009/EK rendelet módosításáról  szóló, 2010. február 23-i 146/2010/EU bizottsági
rendelet.”

(7) A 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(8) A 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet 4.  §

a) (1) bekezdésében az „R. 41. cikkében” szövegrész helyébe az „1122/2009/EK rendelet 47. cikk (3) és
(4) bekezdésében” szöveg, az „R. 41. cikk b) pontja” szövegrész helyébe az „1122/2009/EK rendelet 47. cikk
(2) bekezdése” szöveg,

b) (3) bekezdésében az „R. 48. cikk (1) bekezdése” szövegrész helyébe az „1122/2009/EK rendelet 54. cikk
(1) bekezdése” szöveg lép.

(9) A 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet 5.  § (3) bekezdésében az „R. 2. cikk 32. pontja” szövegrész helyébe az „1122/2009/EK
rendelet 2. cikk (33) bekezdése” szöveg, az „R. 2. cikk 31. pontja” szövegrész helyébe az „1122/2009/EK rendelet 2. cikk
(32) bekezdése” szöveg, az „R. 66. és 67. cikkében” szövegrész helyébe az „1122/2009/EK rendelet 71. és 72. cikkében”
szöveg lép.

(10) A 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet 2. számú mellékletének 1. pontjában foglalt táblázatban a „Gazdaságon belüli”
szövegrész helyébe a „Gazdaságon belüli vagy kismértékû” szöveg, a „Gazdaságon kívüli” szövegrész helyébe
a „Gazdaságon kívüli vagy nagymértékû” szöveg lép.

3.  § A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból
finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról  szóló 29/2010.
(III. 30.) FVM rendelet 9.  §-a a következõ (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A (4) bekezdés szerint átruházott dohánytermeléshez kötött nemzeti támogatási jogosultság alapján
megállapításra kerülõ szerkezetátalakítási támogatási jogosultság esetében az (5) bekezdés szerinti településnek
a termelõ azon más dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultsága megállapításánál figye lembe vett
referenciaterülete vagy területei szerinti települést vagy településeket kell tekinteni, amely vagy amelyek
közigazgatási területén 2010-ben egységes területalapú támogatást vett igénybe, és ezen területekkel más
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szerkezetátalakítási támogatási jogosultságokat nem aktivál. Több ilyen település esetén az MVH a (3) bekezdés
szerinti határozatban azt a települést vagy településeket állapítja meg, ahol a termelõnek sorrendben a legnagyobb
referencia területe(i) található(k). Ilyen település hiányában az (5) bekezdés szerinti településnek a dohánytermeléshez 
kötött nemzeti támogatási jogosultság alapján 2009-ben igénybe vett termeléshez kötött támogatás
megállapításánál figye lembe vett terület szerint települést kell tekinteni.
(8) A (4) bekezdést nem kell alkalmazni, amennyiben az a személy, akire vagy amelyre a dohánytermeléshez kötött
nemzeti támogatási jogosultságot átruházták, ezen rendelet vonatkozásában nem minõsül dohánytermelõnek.”

4.  § (1) Az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi
költségvetésbõl finanszírozott egyes támogatások 2010. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási
szabályokról  szóló 34/2010. (IV. 9.) FVM rendelet [a továb biak ban: 34/2010. (IV. 9.) FVM rendelet] 1.  § 7. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet és a hatálya alá tartozó támogatási jogcímek alkalmazásában:]
„7. jogszerû földhasználó: a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól  szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
szerinti földhasználati nyilvántartásba (a továb biak ban: földhasználati nyilvántartás) a tárgyév május 31-i dátum
szerinti állapotnak meg fele lõen földhasználóként bejegyzett ügyfél, vagy az az ügyfél, akinek földhasználati joga
önhibáján kívüli okból nem került a földhasználati nyilvántartásba bejegyzésre és a földhasználati jogosultságát
igazoló egyéb bizonyító erejû okirattal rendelkezik;”

(2) A 34/2010. (IV. 9.) FVM rendelet 5.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5.  § (1) Az ügyfél az egységes kérelmét a tárgyév május 15-ig ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton köteles
benyújtani. Az egységes kérelem elektronikus benyújtásával egyidejûleg annak egyes mellékleteit – ha az adott
támogatási jogcímre vonatkozó jogszabály vagy e rendelet annak csatolását elõírja – papír alapon kell benyújtani
a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továb biak ban: MVH), a 2.  § (1) bekezdés 9–10., 14., 16. és 18. pontjai
szerinti jogcímek esetén az ügyfél lakóhelye, székhelye szerint ille té kes Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
(a továb biak ban: MgSzH) területi szervéhez.”

(3) A 34/2010. (IV. 9.) FVM rendelet a következõ 14/A.  §-sal egészül ki:
„14/A.  § Az 1.  § 7. pontja szerinti ügyfél földhasználati jogosultságát az MVH ellenõrizheti.”

(4) A 34/2010. (IV. 9.) FVM rendelet a következõ 18/A.  §-sal egészül ki:
„18/A. § (1) Azon ügyfelek, akik vagy amelyek a 2009. évi egységes kérelem keretében nem igényeltek a 2.  §
(1) bekezdés 14. pontja szerinti, „NVT – Mezõgazdasági területek elsõ erdõsítése” jogcímhez kapcsolódó támogatást,
kifizetési kérelmet nyújthatnak be, amennyiben rendelkeznek a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió
által társfinanszírozott mezõgazdasági területek erdõsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes
szabályairól  szóló 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet alapján hozott jogerõs helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási 
határozattal, vagy kötelezettség-átvállalásnak részben vagy egészben helyt adó határozattal.
(2) A kifizetési kérelmet 2010. május 31-ig kell benyújtani az MVH által erre rendszeresített, az MVH honlapján közzétett 
nyomtatványon, amely az ügyfél azonosításához szükséges adatokat, a támogatási határozat azonosítóját, valamint
a támogatási feltételeknek  való megfeleléssel, a támogatás igénybevételével, a kérelemben foglalt adatok
 valódiságával, az adatvédelemmel, és az MVH-val  való kapcsolattartással összefüggõ nyilatkozatokat tartalmazza.
(3) A kifizetési kérelemben szereplõ adatokra vonatkozóan 2010. május 31-e után módosítási kérelem nem
nyújtható be.”

(5) A 34/2010. (IV. 9.) FVM rendelet 1.  § 15. pontjában a „tábla” szövegrész helyébe a „bejelentett tábla” szöveg, a 3.  §
(2) bekezdésében a „tábla” szövegrész helyébe a „bejelentett tábla” szöveg, a „táblák” szövegrész helyébe
a „bejelentett táblák” szöveg, a (4) bekezdésben a „táblát” szövegrész helyébe a „bejelentett táblát” szöveg, a 4.  §
(1) bekezdésében a „táblákat” szövegrész helyébe a „bejelentett táblákat” szöveg, a 7.  § (3) bekezdés b) pontjában
az „egységes kérelemben feltüntetett táblák” szövegrész helyébe az „egységes kérelemben szereplõ bejelentett
táblák” szöveg, a b) pontjának bb) alpontjában a „tábla” szövegrész helyébe a „bejelentett tábla” szöveg, a 12.  §-ában
az „egységes kérelemben bejelentett tábláin” szövegrész helyébe a „az egységes kérelemben szereplõ bejelentett
tábláin” szöveg, az „egységes kérelemben feltüntetett táblák” szövegrész helyébe az „egységes kérelemben szereplõ
bejelentett táblák” szöveg, és a 14.  § (4) bekezdésében a „táblára” szövegrész helyébe a „bejelentett táblára”
szöveg lép.

5.  § Hatályát veszti a baromfi ágazatban igénybe vehetõ állatjóléti támogatások feltételeirõl  szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM
rendelet módosításáról  szóló 57/2009. (IV. 29.) FVM rendelet 9.  § (3) bekezdésének második mondata.
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6.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatályba lépését követõ napon hatályát veszti.

7.  § Ez a rendelet a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott közvetlen
támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott
egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet
módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl  szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK
tanácsi rendeletnek a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet az 55/2010. (V. 6.) FVM rendelethez
„1. számú melléklet a 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelethez

1. Az egyes jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmény (a továb biak ban: JFGK) esetében megállapított meg nem
felelések értékelési szempontjai

1.1. JFGK 1 és 5
A JFGK célja: Natura 2000 területeken a biológiai sokféleség, a természetes élõhelyek, a vadon élõ állatok és növények
kedvezõ természetvédelmi helyzetének fenntartása, az e területek kijelölésének alapjául szolgáló természeti állapot
megõrzése, valamint a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.
Súlyosság
Enyhe: a tevékenység eredményeképpen érdemben nem károsodott az élõhely, nem szûnt meg fészkelõhely,
táplálkozóhely.
Közepes: a tevékenység eredményeképpen érdemben károsodott az élõhely, fészkelõhely, táplálkozóhely, de annak
nincs jelentõs kihatása a védett/jelölõ fajok/élõhelyek térségbeli elõfordulására, állománynagyságára.
Súlyos: a tevékenység hatására a térségben élõ védett/jelölõ fajok/élõhelyek elõfordulása, állománynagysága
jelentõsen csökken.
Tartósság
Rövidtávon helyrehozható: a tevékenység hatásai, a károsított élõhely/faj természeti értékei ésszerû idõhatáron belül
helyreállíthatók, a megváltoztatott élõhely ezután újra teljes mértékben képes betölteni korábbi funkcióját.
Hosszútávon helyrehozható: a tevékenység hatásai, a károsított élõhely/faj természeti értékei helyreállíthatók, de
ehhez több évre van szükség.
Maradandó: a tevékenység hatásai, a károsított élõhely/faj természeti értékei nem állíthatók vissza az eredeti
állapotukba.

1.2. JFGK 2
A JFGK célja: a felszín alatti vízkészlet mezõgazdasági eredetû szennyezés elleni védelme, a felszín alatti vizek jó
állapotának biztosítása és a már bekövetkezett szennyezés következményeinek kiküszöbölése, korlátozása.
A megfelelõ minõségû víz biztosítása a jövõbeni vízfelhasználás érdekében.
Súlyosság
Enyhe: a felszín alatti vizek minõségi mutatóira ártalmatlan anyag kerül közvetlenül vagy közvetve a felszín alatti vízbe.
Közepes: trágyából, szennyvízbõl vagy mosóvizekbõl származó szennyezõ anyag kerül közvetlenül vagy közvetve
a felszín alatti vízbe.
Súlyos: olajból, üzemanyagból, növényvédõ szerbõl, mûtrágyából vagy egyéb veszélyes hulladékból származó
szennyezõ anyag kerül közvetlenül vagy közvetve a felszín alatti vízbe.
Tartósság
Rövidtávon helyrehozható: a felszín alatti vizek minõségében okozott szennyezés ésszerû idõhatáron belül
csökkenthetõ, megszüntethetõ.
Hosszútávon helyrehozható: a felszín alatti vizek minõségében okozott szennyezés csak hosszútávon csökkenthetõ,
szüntethetõ meg.
Maradandó: a szennyezéssel maradandó károsodás keletkezik a felszín alatti vizek minõségében.
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1.3. JFGK 3
A JFGK célja: a szennyvíziszapnak értékes mezõgazdasági tulajdonságai lehetnek, ezért helyén való
a mezõgazdaságban történõ alkalmazását ösztönözni, de kizárólag olyan feltételek betartása mellett, amellyel
elkerülhetõ az emberekre, állatokra, növényekre és a környezetre gyakorolt káros hatások bekövetkezése.
Súlyosság
Enyhe: olyan mértékû meg nem felelés tekinthetõ enyhének, amely során a környezetre gyakorolt terhelés nem
jelentõs.
Közepes: a gazdálkodó nem is rendelkezik vagy abban az esetben, ha rendelkezik az ille té kes talajvédelmi hatóság által
kiadott engedéllyel, a szennyvíziszap termõföldön történõ felhasználása során nem minden esetben az engedélyben
foglaltak szerint jár el.
Súlyos: a helytelen szennyvíziszap kijuttatás következményeként az emberekre, állatokra, növényekre, a környezetre
gyakorolt kedvezõtlen, káros hatások bekövetkeztek.
Tartósság
Rövidtávon helyrehozható: a szennyvíziszap nem megfelelõ felhasználása során keletkezett káros hatásokat ésszerû
idõhatáron belül meg lehet szüntetni.
Hosszútávon helyrehozható: a szennyvíziszap termõföldön történõ felhasználásakor olyan mértékû káros hatás
következett be, amely csak hosszútávon hozható helyre.
Maradandó: a szennyvíziszap kijuttatás következményeként maradandó környezeti károsodás keletkezett.

1.4. JFGK 4
A JFGK célja: a nitrát érzékeny területeken a mezõgazdasági forrásokból származó nitrátok által okozott vagy indukált
vízszennyezés csökkentése.
Súlyosság
Enyhe: a mezõgazdasági tevékenység során kijuttatott nitrogén vegyületek kis mértékben szennyezték a felszíni,
felszín alatti vizeket.
Közepes: a mezõgazdasági tevékenység során nem meg fele lõen kijuttatott nitrogén vegyületekkel közvetlen vagy
közvetett módon terhet róttak a felszíni, felszín alatti vizekre.
Súlyos: a helyes mezõgazdasági gyakorlat elõ írásainak figyelmen kívül hagyásával a felszíni, felszín alatti vizekben
jelentõs nitrát szennyezõdés következett be.
Tartósság
Rövidtávon helyrehozható: a keletkezett nitrát szennyezés ésszerû idõhatáron belül csökkenthetõ vagy szüntethetõ
meg.
Hosszútávon helyrehozható: a keletkezett nitrát szennyezés csak hosszútávon csökkenthetõ vagy szüntethetõ meg.
Maradandó: a nitrát szennyezéssel maradandó károsodás keletkezett a felszíni, a felszín alatti vizekben.

1.5. JFGK 6
A JFGK célja: állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági okokból alapvetõ fontosságú a sertésszállítások nyilvántartása,
azonosíthatósága és nyomon követhetõsége.
Súlyosság
Enyhe: a sertésszállítások azonosíthatósága és nyilvántartása a gazdaságban tartott összes sertés számához
viszonyítva csekély mértékû hiányosságokat mutat, amely alapvetõen nem veszélyezteti a nyomon követhetõség
meg valósulását, ezáltal nem növeli az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági kockázatot.
Közepes: a sertésszállítások azonosíthatósága és nyilvántartása a gazdaságban tartott összes sertés számához
viszonyítva olyan arányú hiányosságokat mutat, amely veszélyezteti a nyomon követhetõség meg valósulását, ezáltal
növeli az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági kockázatot.
Súlyos: a sertésszállítások azonosíthatósága és nyilvántartása a gazdaságban tartott összes sertés számához
viszonyítva olyan arányú hiányosságokat mutat, amely meghiúsítja a nyomon követhetõség meg valósulását, ezáltal
nagymértékben növeli az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági kockázatot.
Tartósság
Rövidtávon helyrehozható: az állatok azonosíthatóságának és nyilvántartásának a hiányosságai olyan idõintervallumon 
belül megszüntethetõek, hogy nem veszélyeztetik a nyomon követhetõséget, azonosíthatóságot.
Hosszútávon helyrehozható: veszélyeztetheti a nyomon követhetõséget, azonosíthatóságot.
Maradandó: nem teszi lehetõvé a nyomon követhetõséget, azonosíthatóságot.
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1.6. JFGK 7
A JFGK célja: állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági okokból alapvetõ fontosságú, hogy valamennyi
szarvasmarhaféle azonosítható, nyilvántartható és nyomon követhetõ legyen.
Súlyosság
Enyhe: az egyedek azonosíthatósága és nyilvántartása a gazdaságban tartott összes szarvasmarhaféle számához
viszonyítva csekély mértékû hiányosságokat mutat, amely alapvetõen nem veszélyezteti a nyomon követhetõség
meg valósulását, ezáltal nem növeli az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági kockázatot.
Közepes: az egyedek azonosíthatósága és nyilvántartása a gazdaságban tartott összes szarvasmarhaféle számához
viszonyítva olyan arányú hiányosságokat mutat, amely veszélyezteti a nyomon követhetõség meg valósulását, ezáltal
növeli az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági kockázatot.
Súlyos: az egyedek azonosíthatósága és nyilvántartása a gazdaságban tartott összes szarvasmarhaféle számához
viszonyítva olyan arányú hiányosságokat mutat, amely meghiúsítja a nyomon követhetõség meg valósulását, ezáltal
nagymértékben növeli az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági kockázatot.
Tartósság
Rövidtávon helyrehozható: az állatok azonosíthatóságának és nyilvántartásának a hiányosságai olyan idõintervallumon 
belül megszüntethetõek, hogy nem veszélyeztetik a nyomon követhetõséget, azonosíthatóságot.
Hosszútávon helyrehozható: veszélyeztetheti a nyomon követhetõséget, azonosíthatóságot.
Maradandó: nem teszi lehetõvé a nyomon követhetõséget, azonosíthatóságot.

1.7. JFGK 8
A JFGK célja: állategészségügyi, állattenyésztési és élelmiszerbiztonsági okokból alapvetõ fontosságú, hogy
valamennyi juh és kecske azonosítható, nyilvántartható és nyomon követhetõ legyen.
Súlyosság
Enyhe: az egyedek azonosíthatósága és nyilvántartása a gazdaságban tartott összes juh vagy összes kecske számához
viszonyítva csekély mértékû hiányosságokat mutat, amely alapvetõen nem veszélyezteti a nyomon követhetõség
meg valósulását, ezáltal nem növeli az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági kockázatot.
Közepes: az egyedek azonosíthatósága és nyilvántartása a gazdaságban tartott összes juh vagy összes kecske
számához viszonyítva olyan arányú hiányosságokat mutat, amely veszélyezteti a nyomon követhetõség
meg valósulását, ezáltal növeli az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági kockázatot.
Súlyos: az egyedek azonosíthatósága és nyilvántartása a gazdaságban tartott összes juh vagy összes kecske számához
viszonyítva olyan arányú hiányosságokat mutat, amely meghiúsítja a nyomon követhetõség meg valósulását, ezáltal
nagymértékben növeli az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági kockázatot.
Tartósság
Rövidtávon helyrehozható: az állatok azonosíthatóságának és nyilvántartásának a hiányosságai olyan idõintervallumon 
belül megszüntethetõek, hogy nem veszélyeztetik a nyomon követhetõséget, azonosíthatóságot.
Hosszútávon helyrehozható: veszélyeztetheti a nyomon követhetõséget, azonosíthatóságot.
Maradandó: nem teszi lehetõvé a nyomon követhetõséget, azonosíthatóságot.

2. Minimumkövetelmények esetében megállapított meg nem felelések értékelési szempontjai
2.1. Tápanyag-gazdálkodási minimum követelmények
2.1.1. Talajjavítás a talajvédelmi hatóság engedélye alapján végezhetõ, betartva a vonatkozó jogszabályban foglalt

elõ írásokat.
Célja: A talajjavítás olyan módon történõ elvégzése, amelynek során a környezet nem károsodik.
Súlyosság
Enyhe: engedély nélkül vagy rendelkezik engedéllyel, de nem az engedélyben foglaltak szerint végezte a talajjavítást
és az engedéllyel végzett talajjavítás környezetre gyakorolt terhelése nem jelentõs.
Közepes: engedély nélkül úgy végezte el a talajjavítást, hogy a környezetre gyakorolt terhelés nem jelentõs.
Súlyos: engedély nélkül vagy az engedélynek nem meg fele lõen végezte el a talajjavítást úgy, hogy a környezetre
gyakorolt kedvezõtlen, káros hatások bekövetkeztek.
Tartósság
Rövidtávon helyrehozható: a nem megfelelõ talajjavítás során keletkezett káros hatásokat ésszerû idõhatáron belül
meg lehet szüntetni.
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Hosszútávon helyrehozható: a talajjavítás során olyan mértékû káros hatás következett be, amely csak hosszútávon
hozható helyre.
Maradandó: a nem megfelelõ talajjavítás következményeként maradandó környezeti károsodás keletkezett.

2.2. Növényvédelmi minimum követelmények
2.2.1. Gondoskodni kell a növényvédelmi tevékenység során kiürült csomagoló burkolatok, göngyölegek szakszerû

összegyûjtésérõl, kezelésérõl, megsemmisítésérõl. (pl. növényvédõ szer csomagolóeszköz más célra még tisztított
állapotban sem használható)
Célja: a növényvédelmi tevékenységhez felhasznált termékek csomagoló anyagainak szakszerû megsemmisítése.
Súlyosság
Enyhe: a növényvédelemi tevékenység során kiürült csomagoló burkolatok, göngyölegek összegyûjtése, kezelése,
megsemmisítése nem szakszerûen történt, de a környezetben nem következett be szennyezés.
Közepes: a növényvédelemi tevékenység során kiürült csomagoló burkolatok, göngyölegek összegyûjtése, kezelése,
megsemmisítése nem szakszerûen történt és a környezetben kismértékû szennyezés következett be.
Súlyos: növényvédelemi tevékenység során kiürült csomagoló burkolatok, göngyölegek összegyûjtése, kezelése,
megsemmisítése nem szakszerûen történt és a környezetben jelentõs szennyezés következett be.
Tartósság
Rövidtávon helyrehozható: a keletkezett káros hatás ésszerû idõhatáron belül csökkenthetõ vagy szüntethetõ meg.
Hosszútávon helyrehozható: a keletkezett káros hatás csak hosszútávon csökkenthetõ vagy szüntethetõ meg.
Maradandó: a szennyezés hatására maradandó károsodás keletkezett a környezetben.

2.2.2. Engedélyköteles terméket Magyarországon csak az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által kiadott engedély alapján,
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletrõl  szóló 2008. évi XLVI. törvény végrehajtására kiadott külön jogszabály
szerint lehet forgalomba hozni és felhasználni.
(engedélyköteles termék: a növényvédõ szer, növényvédõszer-hatóanyag, -adalékanyag, – segédanyag,
a növényvédelmi hatású termék, a növényvédelmi célú eszköz és anyag (a mûszerek kivételével), valamint
a termésnövelõ anyag (kivéve a 2003/2003/EK rendelet szerinti EK-mûtrágya), engedélyköteles továbbá az alkalmazás
célja szerint ezekre visszavezethetõ egyéb termék, amelynek forgalomba hozatala és felhasználása engedélyhez
kötött;).
Célja: Engedélyköteles termékek biztonságos felhasználása a káros környezeti hatások elkerülése érdekében.
Súlyosság
Enyhe: az engedélyköteles termék felhasználása nem az engedélynek meg fele lõen történt, de nem következett be
szennyezés a környezetben.
Közepes: az engedélyköteles termék felhasználása nem az engedélynek meg fele lõen történt és a környezetben
kismértékû szennyezés következett be.
Súlyos: az engedélyköteles termék felhasználása nem az engedélynek meg fele lõen történt és a környezetben jelentõs
mértékû szennyezés következett be, vagy engedélyköteles termék engedély nélküli felhasználása történt.
Tartósság
Rövidtávon helyrehozható: a keletkezett káros hatás ésszerû idõhatáron belül csökkenthetõ vagy szüntethetõ meg.
Hosszútávon helyrehozható: a keletkezett káros hatás hosszú távon belül csökkenthetõ vagy szüntethetõ meg.
Maradandó: a szennyezés hatására maradandó károsodás következett be.

2.2.3. A növényvédõ szereket elkülönített raktárban, a vizek, a környezet és az emberi egészséget szolgáló intézkedések
betartásával lehet tárolni.
Célja: Növényvédõ szerek szakszerû, biztonságos tárolása.
Súlyosság
Enyhe: A tárolási elõ írások kismértékû megsértése, amely a környezetet és az emberi egészséget nem veszélyezteti.
Közepes: A tárolási elõ írások olyan megsértése, amely a környezetet és az emberi egészséget közvetetten veszélyezteti.
Súlyos: A tárolási elõ írások olyan súlyos megsértése, amely a környezetet és az emberi egészséget közvetlenül
veszélyezteti.
Tartósság
Rövidtávon helyrehozható: a nem megfelelõ tárolás következtében a keletkezett káros hatás ésszerû idõhatáron belül
csökkenthetõ vagy megszüntethetõ.
Hosszútávon helyrehozható: a nem megfelelõ tárolás következtében keletkezett káros hatás hosszú távon belül
csökkenthetõ vagy megszüntethetõ.
Maradandó: a nem megfelelõ tárolás hatására maradandó károsodás következett be.
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2.2.4. A növényvédõ szer kijuttatásra alkalmazott gépeknek szerepelniük kell a Növényvédelmi Gépek Jegyzékében
(a továb biak ban: Jegyzék) vagy megfelelõ nemzetközi minõségtanúsítási okirattal kell rendelkezniük, továbbá
megfelelõ mûszaki állapotban kell lenniük.
Célja: A növényvédelmi tevékenységhez kapcsolódó gépek megfelelõ mûszaki állapotban tartása.
Súlyosság
Enyhe: a növényvédõ szer kijuttatásra alkalmazott gép szerepel a Jegyzékben, vagy rendelkezik annak megfelelõ
nemzetközi minõségtanúsítási okirattal, de a mûszaki állapota olyan kisebb hiányosságokat mutat, amely nem jelent
veszélyt a környezetre és az emberi egészségre.
Közepes: a növényvédõ szer kijuttatásra alkalmazott gép nem szerepel a Jegyzékben, vagy nem rendelkezik annak
megfelelõ nemzetközi minõségtanúsítási okirattal, és a mûszaki állapota olyan súlyos hiányosságokat mutat, amely
közvetetten veszélyezteti a környezet, az emberi egészséget.
Súlyos: a növényvédõ szer kijuttatásra alkalmazott gép nem szerepel a Jegyzékben, vagy nem rendelkezik annak
megfelelõ nemzetközi minõségtanúsítási okirattal, és a mûszaki állapota olyan súlyos hiányosságokat mutat, amely
közvetlenül veszélyezteti a környezetet, emberi egészséget.
Tartósság
Rövidtávon helyrehozható: a nem megfelelõ mûszaki állapotban lévõ gép használatából eredõ káros hatás ésszerû
idõhatáron belül csökkenthetõ vagy megszüntethetõ.
Hosszútávon helyrehozható: a nem megfelelõ mûszaki állapotban lévõ gép használatából eredõ káros hatás hosszú
távon belül csökkenthetõ vagy megszüntethetõ.
Maradandó: a nem megfelelõ mûszaki állapotban lévõ gép használat hatására maradandó károsodás következett be.

2.2.5. Az I. és II. forgalmi kategóriába sorolt növényvédõ szereket kizárólag a kategóriának megfelelõ végzettségû ember
vásárolhatja meg, vagy használhatja fel.
Célja: Az I. és II. forgalmi kategóriába sorolt növényvédõ szerek biztonságos használata.
Súlyosság
Enyhe: nem tudja igazolni a végzettséget, de a környezetre káros hatást nem gyakorolt a felhasználás.
Közepes: nem tudja igazolni a végzettséget, de a környezetre kismértékû káros hatást gyakorolt a felhasználás.
Súlyos: nem tudja igazolni a végzettséget és a környezetre nagymértékû káros hatást gyakorolt a felhasználás.
Tartósság
Rövidtávon helyrehozható: a végzettség nélküli felhasználásból keletkezett káros hatás ésszerû idõhatáron belül
csökkenthetõ vagy megszüntethetõ.
Hosszútávon helyrehozható: a végzettség nélküli felhasználásból keletkezett káros hatás hosszú távon belül
csökkenthetõ vagy megszüntethetõ.
Maradandó: maradandó károsodás következett be.

2.2.6. A növényvédõ szer címkéjén, használati utasításában foglalt korlátozásokat be kell tartani.
Célja: A növényvédõ szerek szakszerûtlen felhasználásából eredõ környezeti károk elkerülése.
Súlyosság
Enyhe: a felhasználás nem a címkén feltüntettek, nem a használati utasításoknak meg fele lõen történt, de nem
következett be szennyezés a környezetben.
Közepes: a felhasználás nem a címkén feltüntettek, nem a használati utasításoknak meg fele lõen történt és kismértékû
szennyezés következett be a környezetben.
Súlyos: a felhasználás nem a címkén feltüntettek, nem a használati utasításoknak meg fele lõen történt és jelentõs
mértékû szennyezés következett be a környezetben.
Tartósság
Rövidtávon helyrehozható: a keletkezett káros hatás ésszerû idõhatáron belül csökkenthetõ vagy megszüntethetõ.
Hosszútávon helyrehozható: a keletkezett káros hatás hosszú távon belül csökkenthetõ vagy megszüntethetõ.
Maradandó: maradandó károsodás következett be.”
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 56/2010. (V. 6.) FVM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre 
igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl  szóló 
135/2008. (X. 18.) FVM rendelet és az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó,
a vidéki örökség megõrzéséhez igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl  szóló 
138/2008. (X. 18.) FVM rendelet módosításáról

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

1.  § (1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetõ támogatások
részletes feltételeirõl  szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet (a továb biak ban: R1.) 2.  § (1) bekezdés a) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„a) nonprofit szervezet: a közhasznú szervezetekrõl  szóló 1997. évi CLVI. törvény 2.  § (1) bekezdés a), b), c), g), valamint
k) pontja szerinti szervezet, valamint az egyesülési jogról  szóló az 1989. évi II. törvény alapján létrehozott egyesület;”

(2) Az R1. 2.  § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„h) ügyfél: a 4. vagy 5. számú melléklet szerinti településen mûködõ települési önkormányzat, települési kisebbségi
önkormányzat, önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel érintett település a tagja, továbbá székhellyel vagy
telephellyel rendelkezõ nonprofit szervezet, valamint egyházi jogi személy, aki beruházást  valósít meg a 4. számú
melléklet szerinti településen, vagy az 5. számú melléklet szerinti település külterületén;”

(3) Az R1. a következõ 10/A.  §-sal egészül ki:
„10/A.  § E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe
vehetõ támogatások részletes feltételeirõl  szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet és az Európai Mezõgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megõrzéséhez igénybe vehetõ támogatások részletes
feltételeirõl  szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet módosításáról  szóló 56/2010. (V. 6.) FVM rendelet (a továb biak ban:
módosító rendelet) 1.  § (2) bekezdésével megállapított 2.  § (1) bekezdés h) pontját a módosító rendelet
hatálybalépésekor folyamatban lévõ eljárásokban is alkalmazni kell, feltéve, hogy ez a rendelkezés az ügyfél számára
hátrányos következménnyel nem jár.”

2.  § (1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megõrzéséhez igénybe vehetõ
támogatások részletes feltételeirõl  szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet (a továb biak ban: R2.) 2.  § (1) bekezdés
d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„d) nonprofit szervezet: a közhasznú szervezetekrõl  szóló 1997. évi CLVI. törvény 2.  § (1) bekezdés a), b), c), g), valamint
k) pontja szerinti szervezet, az egyesülési jogról  szóló az 1989. évi II. törvény alapján létrehozott egyesület;”

(2) Az R2. 2.  § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„k) ügyfél: a 4. vagy 5. számú melléklet szerinti településen mûködõ települési önkormányzat, települési kisebbségi
önkormányzat, önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel érintett település a tagja, továbbá székhellyel vagy
telephellyel rendelkezõ nonprofit szervezet, valamint egyházi jogi személy, aki beruházást  valósít meg a 4. számú
melléklet szerinti településen, vagy az 5. számú melléklet szerinti település külterületén;”

(3) Az R2. 3.  § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alapján támogatás vehetõ igénybe:)
„a) helyi vagy országos védelem alatt álló építmény, építményrész esetén
aa) az építmény, építményrész külsõ felújítására,
ab) az építmény, építményrész rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén az építmény, építményrész belsõ
felújítására, korszerûsítésére,
ac) az építmény, építményrész rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén az építmény közvetlen
megközelítését szolgáló gyalogutak kialakítására,
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ad) építmény rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén parkoló kialakítására,
ae) az építményhez, építményrészhez kapcsolódó zöld felület rendezésére, létrehozására, felújítására,
af) az építményhez, építményrészhez kapcsolódó kerítés kialakítására, felújítására (a továb biak ban együtt:
1. célterület);”

(4) Az R2. a következõ 10/A.  §-sal egészül ki:
„10/A.  § E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe
vehetõ támogatások részletes feltételeirõl  szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet és az Európai Mezõgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megõrzéséhez igénybe vehetõ támogatások részletes
feltételeirõl  szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet módosításáról  szóló 56/2010. (V. 6.) FVM rendelet (a továb biak ban:
módosító rendelet) 2.  § (2) bekezdésével megállapított 2.  § (1) bekezdés k) pontját, valamint e rendeletnek a módosító
rendelet 2.  § (3) bekezdésével megállapított 3.  § (1) bekezdés a) pontját a módosító rendelet hatálybalépésekor
folyamatban lévõ eljárásokban is alkalmazni kell, feltéve, hogy ez a rendelkezés az ügyfél számára hátrányos
következménnyel nem jár.”

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

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Az igazságügyi és rendészeti miniszter és a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter 
21/2010. (V. 6.) IRM–MeHVM együttes rendelete
a fizetési meghagyásos eljárás lefolytatásának támogatására szolgáló informatikai rendszer
informatikai biztonsági követelményeirõl

A fizetési meghagyásos eljárásról  szóló 2009. évi L. törvény 60.  § h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és
rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § h) pontjában, valamint a Miniszterelnöki
Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet 1.  § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott
feladatkörökben eljárva a következõket rendeljük el:

1. Általános rendelkezések

1.  § (1) E rendelet alkalmazásában MOKK rendszere: a Magyar Országos Közjegyzõi Kamarának (a továb biak ban: közjegyzõi
kamara) a fizetési meghagyásos eljárásról  szóló 2009. évi L. tör vény ben (a továb biak ban: Fmhtv.) szabályozott
eljárások technikai támogatására szolgáló, a közjegyzõk, a felek és az eljárásban részt vevõ egyéb személyek, valamint
egyéb felhasználók részére rendelkezésre álló, az interneten elérhetõ országosan egységes számítástechnikai
rendszere.

(2) A MOKK rendszerének alkalmasnak kell lennie
a) a fizetési meghagyásos eljárásban keletkezett papír alapú vagy elektronikus úton továbbított iratok

adattartamának hiteles befogadására, rögzítésére,
b) a kifejezetten emberi közremûködést nem igénylõ eljárási cselekmények automatizált, gépi adatfeldolgozással

történõ elvégzésére,
c) a közjegyzõk és alkalmazottaik (a továb biak ban együtt: közjegyzõ) és az azonosított egyéb felhasználók számára

fenntartott mûveletek elvégzésének, a felhasználó azonosítását köve tõen történõ bizonyító erejû naplózására,
d) olyan nyomdatechnikai funkciók ellátására, mellyel a fizetési meghagyásos eljárás során a papír alapú iratok

központilag állíthatók elõ és készíthetõek elõ postázásra vagy kézbesítésre.
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2.  § A MOKK rendszerét a közjegyzõi kamara az elektronikus közszolgáltatás biztonságáról  szóló kormányrendeletben
(a továb biak ban: Korm. rendelet) és az e rendeletben meghatározott informatikai biztonsági technológiai,
szervezet-szervezési és módszertani követelmények teljesítésével, vagy az informatikai rendszer értékelésére a Korm.
rendelet 30.  § (2) bekezdés szerint jogosult szervezet által kiadott megfelelõségértékelési tanúsítvány birtokában
mûködteti.

3.  § (1) A MOKK rendszere mûködtetõje a közjegyzõi kamara.
(2) A MOKK rendszere alkalmazásgazdája és adatgazdája a közjegyzõi kamara elnöke.
(3) A közjegyzõi kamara a MOKK rendszere üzemeltetésével vagy fejlesztésével akkor bízhat meg más személyt

(a továb biak ban: külsõ szolgáltató), ha az vállalta az e rendeletben elõírt követelmények betartását is.
(4) A (3) bekezdésben foglaltak érvényesítését a közjegyzõi kamarának a külsõ szolgáltatóval megkötött szerzõdésben

kell biztosítania.
(5) A közjegyzõi kamarának folyamatosan ellenõriznie kell, hogy a külsõ szolgáltató teljesíti-e a szerzõdéses kikötéseket.

2. Biztonságirányítási rendszer

4.  § (1) A közjegyzõi kamara felelõs a megfelelõ biztonságirányítási rendszer kialakításáért.
(2) A közjegyzõi kamara az adatvagyon-leltár elemeit biztonsági osztályokba sorolja a szerint, hogy az adatvagyon-leltár

elemeit érintõ informatikai biztonsági incidens milyen következménnyel járhat. A biztonsági osztályokba történõ
sorolást legalább a következõk szerint kell elvégezni:
a) 0. osztály (jelentéktelen kár):

aa) a közvetlen anyagi kár 10 ezer forint alatt van,
ab) a MOKK rendszerének mûködõképessége legfeljebb 1 embernapnyi munkával állítható helyre,
ac) az informatikai biztonsági incidens nyilvánosságra hozatala nem szükséges, nem jár bizalomvesztéssel,
ad) kizárólag nem védett adat bizalmassága, sértetlensége vagy rendelkezésre állása sérül;

b) 1. osztály (csekély kár):
ba) a közvetlen anyagi kár 100 ezer forint alatt van,
bb) a MOKK rendszerének mûködõképessége 20 embernapnyi munkával állítható helyre,
bc) személyes adatok bizalmassága vagy hitelessége sérül,
bd) belsõ (intézményi) szabályzóval védett adat bizalmassága, sértetlensége, vagy rendelkezésre állása sérül;

c) 2. osztály (közepes kár):
ca) a közvetlen anyagi kár 1 millió forint alatt van,
cb) a MOKK rendszerének mûködõképessége 3 emberhónapnyi munkával állítható helyre,
cc) az informatikai biztonsági incidens nyilvánosságra hozatala szükséges, bizalomvesztést eredményez

a MOKK rendszere vonatkozásában,
cd) személyes adatok bizalmassága, hitelessége vagy rendelkezésre állása sérül;

d) 3. osztály (nagy kár):
da) a közvetlen anyagi kár 10 millió forint alatt van,
db) a MOKK rendszerének mûködõképessége 3–12 emberhónapnyi munkával állítható helyre,
dc) az informatikai biztonsági incidens nyilvánosságra hozatala szükséges, bizalomvesztést eredményez

a közjegyzõi tevékenység egésze vonatkozásában,
dd) szenzitív személyes adatok, nagy tömegû személyes adat bizalmassága vagy hitelessége sérül;

e) 4. osztály (kiemelkedõen nagy kár):
ea) a közvetlen anyagi kár 10 millió forint felett van,
eb) a MOKK rendszerének mûködõképessége több mint 12 emberhónapnyi munkával állítható helyre,
ec) nagy tömegû szenzitív személyes adat bizalmassága, sértetlensége, vagy rendelkezésre állása sérül,
ed) nagy értékû, a MOKK rendszerével összefüggõ üzleti titok bizalmassága, sértetlensége vagy rendelkezésre

állása sérül.
(3) E § alkalmazásában:

a) embernap: 8 munkaóra,
b) emberhónap: 20 embernap.
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5.  § A közjegyzõi kamarának a szervezeti és mûködési szabályzatában kell meghatároznia
a) az egyes informatikai biztonsági követelmények teljesítése érdekében ellátandó feladatokat és azok felelõseit,
b) az egyes informatikai biztonsági döntési jogköröket, és azokat, melyek gyakorlásához elõ ze tes döntés szükséges,
c) a MOKK rendszerének biztonságos mûködtetéséhez szükséges eszközök rendelkezésre állásáért, folyamatok

meg valósulásért felelõs vezetõ személyét,
d) a MOKK rendszerének használatával kapcsolatos hatásköröket (jogosultsági szinteket),
e) az informatikai biztonsági vezetõ kiválasztásának módját, az összeférhetetlenség részletszabályait.

3. Üzemeltetési biztonsági intézkedések

6.  § A közjegyzõi kamarának
a) biztosítania kell a MOKK rendszere mûködtetéséhez szükséges infrastruktúrát, továbbá háttér- és kiegészítõ

szolgáltatásokat,
b) a jogosult felhasználókra kell korlátoznia a MOKK rendszeréhez, a MOKK rendszerének mûködtetéséhez

szükséges eszközökhöz és a kapcsolódó üzemeltetési környezethez  való fizikai hozzáférést, minden biztonsági
osztályhoz meg kell határoznia a feladatkör szerint differenciált hozzáférési jogokat,

c) a kockázati besorolásnak meg fele lõen kell védenie a MOKK rendszere mûködtetéséhez szükséges eszközöknek
helyt adó fizikai létesítményt, a fizikai biztonsági zónákat a 4.  § (2) bekezdése szerinti zónának meg fele lõen kell
meghatároznia,

d) megfelelõ környezeti intézkedésekrõl kell gondoskodnia a MOKK rendszerének helyt adó létesítményekben,
e) védenie kell a MOKK rendszerét a környezeti veszélyektõl.

4. Mûszaki biztonsági intézkedések

7.  § (1) A közjegyzõi kamarának – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – azonosítania kell a MOKK rendszerének felhasználóit,
és – jogosultsági szinthez kötötten – a felhasználók nevében mûködõ folyamatokat és eszközöket, valamint
hitelesítenie (vagy ellenõriznie) kell ezen felhasználók, folyamatok vagy eszközök azonosságát, mielõtt ezek
hozzáférést kapnának a MOKK rendszeréhez.

(2) Ha az szükséges, a közjegyzõi kamarának a központi elektronikus szolgáltató rendszer igénybevételével kell
biztosítania a felhasználók azonosítását.

(3) A közjegyzõi kamarának a felhasználó azonosítását nem kell elvégeznie, ha a felhasználó
a) az Fmhtv. 11.  § (1) bekezdés b) pontja alkalmazásával lép kapcsolatba a MOKK rendszerével,
b) kizárólag a MOKK rendszerének azonosítást nem igénylõ szolgáltatásait veszi igénybe.

(4) A közjegyzõi kamarának a jogosult felhasználókra, valamint a jogosult felhasználók nevében mûködõ folyamatokra és
eszközökre kell korlátoznia a MOKK rendszerének azonosítást igénylõ részéhez  való hozzáférést.

8.  § (1) A közjegyzõi kamarának a MOKK rendszerében naplórekordokat kell létrehoznia, ezeket pedig olyan szinten kell
megvédenie és megõriznie, amely lehetõvé teszi a jogosulatlan, jogszabályba ütközõ vagy nem megfelelõ
rendszertevékenységek monitorozását, elemzését és jelentések készítését a naplók alapján. Biztosítani kell továbbá,
hogy a felhasználók által végzett mûveletek nyomon követhetõk legyenek, egészen az egyes – azonosítást nem
igénylõ – mûveletek elvégzéséig.

(2) A beadvány akkor tekinthetõ a MOKK rendszerébe érkezettnek – a központi elektronikus szolgáltató rendszeren
keresztül küldött beadványok kivételével – ha az érkezés tényérõl és idõpontjáról a felhasználó részére a MOKK
rendszere útján visszaigazolás került kiállításra és megküldésre.

(3) A közjegyzõi kamarának monitoroznia, ellenõriznie és védenie kell a MOKK rendszerének külsõ informatikai határain
átmenõ és a kulcsfontosságú belsõ informatikai határok közötti kommunikáció jellemzõit, a MOKK rendszere által
továbbított és fogadott, azonosításhoz kötötten megismerhetõ információkat.

(4) A (3) bekezdés alapján elvégzett ellenõrzéseket a közjegyzõi kamarának dokumentálnia kell, s azokat az (1) bekezdés
szerinti naplórekordok védelmére és megõrzésére vonatkozó rendelkezések szerint kell kezelnie.
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5. Szervezet-szervezési követelmények

9.  § (1) Az informatikai biztonsági követelményrendszert – a kockázatelemzést köve tõen – a Korm. rendeletben
meghatározott dokumentum-típusokban kell meghatározni.

(2) A kockázatarányos védelem követelményrendszerének megfelelõ – a felhasználók jogszabályban foglalt jogait nem
korlátozó – szabályzatokat a közjegyzõi kamara határozattal fogadja el. A szabályzatok elfogadására azt köve tõen
kerülhet sor, hogy azokat az informatikai biztonsági felelõs jóváhagyta.

(3) Az informatikai biztonsági követelményrendszert meg valósító szabályzatok a közjegyzõkre kötelezõek;
alkalmazottjaikkal kötött szerzõdéseikben pedig kötelesek kikötni a szabályzatok betartására vonatkozó
kötelezettségvállalást.

10.  § (1) A szabályzatban foglaltaktól akkor lehet eltérni, ha az adott követelmény egy elõre nem látott vagy tervezett
helyzetben nem értelmezhetõ, vagy a követelmény alkalmazásával a MOKK rendszere egészének vagy valamelyik
funkciójának biztonságos mûködése nem biztosítható. Az eltérést indokolni és a dokumentumokban rögzítenie kell.

(2) A szabályzatokban meghatározott követelményeknél akkor lehet – kockázatarányosan – magasabb
követelményszintet érvényesíteni, ha a kezelt adatok érzékenysége vagy a felhasználók bizalmának megerõsítése ezt
szükségessé teszi.

(3) A szabályzatoktól történõ, az (1) és (2) bekezdés szerinti eltérés esetén olyan többletkövetelményeket lehet
érvényesíteni, melynek alkalmazásával a MOKK rendszere egészének vagy biztonsági fenyegetettséggel érintett
funkciójának biztonságos mûködése biztosítható. Ezzel egyidejûleg haladéktalanul intézkedni kell a szabályzatok
módosítása iránt.

(4) A szabályzatoktól e § szerinti eltéréshez az adatgazda vagy az informatikai biztonsági felelõs hozzájárulása szükséges.

11.  § (1) A MOKK rendszere informatikai biztonsági felelõsét a közjegyzõi kamara elnöke jelöli ki vagy a közjegyzõi kamara
elnökének hozzájárulásával a közjegyzõi kamara alkalmazza.

(2) Az informatikai biztonsági felelõs személyesen felel a biztonsági követelmények meg valósulásáért, e feladatának
ellátása körében nem utasítható. Az informatikai biztonsági felelõs a közjegyzõi kamara elnökének közvetlen
felügyelete alatt végzi tevékenységét.

(3) Az informatikai biztonsági felelõs e rendeletben meghatározott biztonsági követelmények érvényesítése érdekében
a) folyamatosan figyelemmel kíséri a közjegyzõi kamarának a külsõ szolgáltatókkal és azokkal az egyéb

szervezetekkel kötött megállapodásait, amelyek tevékenysége a MOKK rendszerének mûködésére kihatással
lehet,

b) elõ ze tesen jóváhagyja a szabályzatokat,
c) ellenõrzi a biztonságirányítási rendszer mûködtetésének meg valósulását,
d) biztonsági kockázat vagy a b) pont szerinti elõ ze tes jóváhagyás megtagadása esetén kezdeményezheti a MOKK

rendszere szolgáltatásának felfüggesztését a kockázat elhárításáig,
e) folyamatosan felügyeli, ellenõrizi a biztonsági intézkedéseket a hatékonyság folytonosságának biztosítása

érdekében,
f) felméri és elemzi a közjegyzõi kamara, valamint a MOKK rendszere mûködésébõl eredõ, az informatikai

biztonsággal összefüggõ veszélyforrásokat, javaslatot tesz a kockázatkezelés módszerére.
(4) Az informatikai biztonsági felelõs külön felhatalmazás nélkül jogosult

a) az ellenõrzési, vizsgálati tevékenysége során a közjegyzõi kamaránál, a közjegyzõnél, és külsõ szolgáltatónál
rendelkezésre álló, a MOKK rendszere mûködését érintõ bármilyen (a minõsített adat védelmérõl  szóló tör vény
hatálya alá nem tartozó) iratba, dokumentumba, okmányba, adatbázisba, számítógépes vagy más adathordozó
tartalmába a feladatának ellátásához szükséges mértékben, célhoz kötötten  való betekintésre,

b) a közjegyzõi kamara, a közjegyzõ és külsõ szolgáltató használatában lévõ épületben, helyiségben, ingatlanban
található, a MOKK rendszere mûködtetéséhez szükséges eszközök, különösen az informatikai és távközlési
eszközök vizsgálatára.

12.  § (1) A közjegyzõi kamarának biztosítania kell, hogy a szervezetén belül (ideértve a külsõ szolgáltatókat is) a MOKK
rendszere mûködtetésével összefüggõ felelõsségi körrel, feladattal rendelkezõ személyek megfeleljenek az adott
pozícióra vonatkozó, e rendelettel és a közjegyzõi kamara által meghatározott biztonsági kritériumoknak.
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(2) A közjegyzõi kamaránál a MOKK rendszeréhez  való hozzáférést, vagy a MOKK rendszerének fejlesztésében,
mûködtetésében  való részvételt biztosító bizalmi munkakört csak olyan személyek tölthetnek be, akinek a bizalmi
munkakör betöltéséhez szükséges befolyásmentességét és – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – szakértelmét
megfelelõ végzettség, szakmai gyakorlat biztosítja, és aki büntetlen elõéletû.

(3) A közjegyzõi kamara elnöke – döntése szerint – informatikai biztonsági felelõsnek
a) közjegyzõt jelölhet ki, vagy
b) informatikai képzettséggel rendelkezõ személy alkalmazásához járulhat hozzá.

(4) A (3) bekezdés a) pontjának alkalmazása esetén az informatikai biztonsági felelõs munkáját informatikai
szakértelemmel rendelkezõ, az informatikai biztonsági felelõssel vagy a közjegyzõi kamarával munkaviszonyban,
munkavégzésre irányuló egyéb szerzõdéses jogviszonyban álló személyek segítik.

(5) A (4) bekezdésben foglalt esetben a közjegyzõi kamarával munkaviszonyban állók esetében a közjegyzõi kamara
elnöke gyakorolja a munkáltatói jogokat, ille tõ leg elõ ze tes hozzájárulása szükséges az egyéb szerzõdéses jogviszony
módosításához, megszüntetéséhez.

6. Naplózás

13.  § A naplózási rendszernek alkalmasnak kell lennie mindegyik felhasználó vagy felhasználói csoport által végzett
mûvelet szelektív leválogatására is.

14.  § (1) Az Fmthv.-ben foglaltakon túl a következõ – sikeres, sikertelen – eseményeket is maradéktalanul naplózni kell:
a) rendszerindítások és -leállítások,
b) rendszeróra-állítások,
c) programleállások,
d) az azonosítási és a hitelesítési mechanizmus használata,
e) hozzáférési jog érvényesítése azonosítást szükségessé tevõ erõforráshoz,
f) azonosítóval ellátott erõforrás létrehozása vagy törlése, és
g) felhatalmazott személy mûveletei, amelyek a MOKK rendszerének biztonságát érintik.

(2) Az alapvetõ naplózási követelmények a következõk:
a) naplózni kell a biztonságot érintõ összes tevékenységet,
b) biztosítani kell, hogy a naplófájlok tartalmát megadott idõintervallum alapján képernyõn és nyomtatón is meg

lehessen rendezetten jeleníteni,
c) a naplóállományokat tilos megsemmisíteni, felülírni, módosítani, azokat – a közjegyzõi kamara iratkezelési

szabályzatában meghatározott ideig – archiválni kell,
d) a naplóállományok kódoltak, hibajavítást lehetõvé tevõ ellenõrzõ összeggel ellátottak kell hogy legyenek,

a kódkulcsokat a MOKK rendszerétõl független adathordozón kell tárolni,
e) a MOKK rendszere adatbázisának biztonsági naplóit, és a MOKK rendszere adatbázisának biztonsági másolatát,

a MOKK rendszeréhez nem kapcsolódó, földrajzilag elkülönített helyen õrzött adathordozón is tárolni kell annak
érdekében, hogy védve legyenek a törlés és illetéktelen hozzáférés ellen, ennek meg valósításáért az informatikai
felelõs felel.

15.  § (1) A biztonsági napló adatait rendszeresen, de legalább havonta egy alkalommal ellenõrizni kell, és biztonságos módon
kell megõrizni.

(2) A biztonsági napló értékelése során meg kell határozni, hogy mely eseményeket kell jegyzõkönyvezni, melyek azok
az események, amelyek szankciókat vonnak maguk után, és melyek ezek a szankciók.

(3) A biztonsági naplók alapján felvett jegyzõkönyveket – a közjegyzõi kamara iratkezelési szabályzatában meghatározott 
módon – archiválni kell, és ennek során a megõrzési határidõket meg kell határozni.

(4) A biztonsági eseménynapló (naplófájl) vizsgálatához és karbantartásához a MOKK rendszere mûködtetõjének
megfelelõ eszközökkel és ezek dokumentációjával kell rendelkeznie.

(5) A MOKK rendszerének a biztonsági eseménynapló (naplófájl) tekintetében is lehetõvé kell tennie egy vagy több
felhasználó tevékenységének szelektív vizsgálatát is.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott vizsgálat elvégzéséhez a közjegyzõi kamara elnökének elõ ze tes engedélye
szükséges.
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16.  § Az informatikai rendszer üzemeltetésérõl – a biztonsági napló mellett – üzemeltetési naplót kell vezetni, amelyet
a MOKK rendszerének mûködtetését végzõ informatikai szervezeti egység felelõs vezetõjének és az informatikai
biztonsági felelõsnek rendszeresen ellenõriznie kell.

17.  § Az üzemeltetési naplót úgy kell kialakítani, hogy a felhasználók által jelentett, az adatfeldolgozási és átviteli rendszerek 
mûködésében észlelt hibákat dokumentálja.

18.  § A közjegyzõi kamarának a naplózó eszközöket a MOKK rendszere adatbázisával azonos biztonsági osztályba kell
sorolnia.

7. Rendszerdátum és -idõ beállítás

19.  § (1) A közjegyzõi kamarának gondoskodnia kell a rendszerdátum és -idõ beállításainak kontrolljáról, és annak
jegyzõkönyvezésérõl.

(2) Ha a rendszerdátum és -idõ szinkronizálására van szükség, arra kizárólag az informatikai vezetõ által kijelölt
munkatársak jogosultak; az idõpont beállítását jegyzõkönyvezni kell.

8. A MOKK rendszerébe kerülõ adatok védelme

20.  § (1) A MOKK rendszerét úgy kell kialakítani, hogy az garantálja a MOKK rendszerébe kerülõ adatok változatlan rögzítését.
(2) Az adatbázist hozzáférhetõség és sérülésmentesség szempontjából folyamatosan ellenõrizni kell.

9. Az adatfeldolgozás ellenõrzése

21.  § A MOKK rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a MOKK rendszerébe bevitt adatok sértetlensége, hiánytalansága, és
integritása a feldolgozás alatt is biztosított legyen.

10. Az operációs rendszerszintû hozzáférések ellenõrzése

22.  § A közjegyzõi kamarának az operációs rendszer szintjén rendelkezésre álló biztonsági intézkedésekkel kell korlátoznia
a számítástechnikai erõforrásokhoz  való hozzáférést, melyeknek a következõket kell magukban foglalniuk:
a) az engedéllyel rendelkezõ felhasználó személyének azonosítása és hitelesítése, szükség esetén a terminál vagy

hely azonosítása,
b) a sikeres és az eredménytelen hozzáférési kísérletek rögzítése,
c) megfelelõ hitelesítési eszközök és – jelszókezelõ rendszer használata esetén – minõségi jelszavak biztosítása,
d) a különleges rendszer-elõjogok használatának naplózása (pl. rendszergazda jogosultsággal rendelkezõ

felhasználók esetében),
e) amennyiben az szükséges, a felhasználók csatlakozási idejének korlátozása.

11. Változás-kezelés

23.  § (1) A közjegyzõi kamara a MOKK rendszere sérülékenységének minimálisra csökkentése érdekében
a rendszer-változtatásokat csak szigorú ellenõrzéseken keresztül  valósíthatja meg.

(2) A MOKK rendszere tesztrendszeréhez szoftver-verziókövetési és -támogatási rendszernek kell kapcsolódnia.
(3) A közjegyzõi kamarának a változtatás ellenõrzésének eljárását – a folyamatos kockázat-kezelési módszereket is

beleértve – a változás-kezelési szabályzatban kell szabályoznia.
(4) A változtatási eljárással kapcsolatban

a) szabályozni kell a változtatást végrehajtó személyek körét,
b) a szükséges módosítás érdekében az összes szoftver, információ, adatbázis és hardver azonosítását el kell végezni,
c) a változtatás üzembe helyezése elõtt részletes, kockázatkezelésen alapuló, formalizált elfogadási eljárást kell

rendszeresíteni,
d) biztosítani kell, hogy az üzembe helyezés során a MOKK rendszerének üzemeltetési folyamatai ne sérüljenek,
e) a rendszer-dokumentációkban a változásokat át kell vezetni, és a régi dokumentációkat archiválni kell,
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f) karban kell tartani a változás-kezelés segítségével az összes szoftver-frissítést,
g) biztosítani kell minden változtatás ellenõrzését,
h) biztosítani kell, hogy az érintett üzemi dokumentumokon is átvezetésre kerüljenek – amennyiben szükségesek –

a változások.

12. Adatvagyon-leltár

24.  § (1) A közjegyzõi kamarának a MOKK rendszere vonatkozásában adatvagyon-leltárt kell készítenie a védendõ információs,
szoftver és fizikai vagyonról, azok tulajdonosáról (adatgazdájáról) – amennyiben azok nem a közjegyzõi kamara
tulajdonában állnak –, továbbá az egyes vagyonelemek értékérõl.

(2) Az adatvagyon-leltár a következõ részekbõl áll:
a) információ-vagyon: adatok (az adatok biztonsági osztályozása szerint), adatbázisok, szoftver-kezelési

kézikönyvek, oktatási, üzemviteli, üzemeltetési, biztonsági segédletek és nyilvántartások,
b) szoftver-vagyon: rendszer-szoftverek, alkalmazói szoftverek, fejlesztõ-eszközök,
c) fizikai-vagyon: hardver (számítógépek, perifériák, mobil számítástechnikai eszközök), kommunikációs eszközök

(telefonok, faxok, modemek, hálózati csatoló eszközök, telefon-alközpontok), adathordozók és egyéb mûszaki
berendezések (szünetmentes tápegység, légkondicionáló berendezés, villámhárító stb.).

13. A MOKK rendszerének biztonságos üzemeltetéséhez szükséges egyéb szabályzatok

25.  § A közjegyzõi kamarának olyan informatikai felhasználói szabályzatot kell készítenie, amely rögzíti – a jogosultsági
szintek szerint – a felhasználók kötelezettségeit a MOKK rendszere biztonságos üzemeltetése érdekében.
Az informatikai felhasználói szabályzatban a felhasználók kötelezettségeit a jogosultsági szintek szerint kell
megállapítani.

26.  § A közjegyzõi kamarának a biztonságos rendszerüzemeltetés érdekében hozzáférés ellenõrzési és szerep alapú
jogosultságkezelési szabályzatot kell készítenie.

27.  § (1) A közjegyzõi kamara az üzemszerû karbantartások gyakoriságát, tervezett idõpontját, valamint idõtartamát
a karbantartási tervben kell rögzítse.

(2) A közjegyzõi kamarának a tervezett karbantartások idõpontját, és idõtartamát 3 nappal a karbantartást megelõzõen
kell közzétennie.

14. Rendszer-dokumentációkkal kapcsolatos elõ írások

28.  § (1) Minimálisra kell csökkenteni azoknak a személyeknek a számát, akik hozzáférhetnek a rendszer-dokumentációkhoz.
(2) A MOKK rendszerét úgy kell kialakítani, hogy biztosított legyen a nyilvános hálózaton keresztül elérhetõ, vagy azon

keresztül továbbított rendszer-dokumentáció védelme.
(3) A közjegyzõi kamarának a MOKK rendszerében feldolgozásra kerülõ, a 4.  § (2) bekezdésben meghatározott biztonsági

osztályba sorolt adatok pontos megállapítására alkalmas dokumentációt és a hozzájuk kapcsolódó jogosultságok
nyilvántartására vonatkozó dokumentációt egymástól elkülönítetten kell kezelnie.

(4) A rendszer-dokumentációkkal kapcsolatos elõ írások érvényesítése során a 23.  §-ban foglaltakat alkalmazni kell.

15. Tevékenységek a változás-kezelés szabályainak alkalmazásával

29.  § A közjegyzõi kamara a következõ tevékenységek végzésekor a változás-kezelés szabályai szerint köteles eljárni:
a) a közjegyzõi kamara által végzett változtatások implementációja,
b) minden új alkalmazás fejlesztése,
c) a közjegyzõi kamara szabályzatainak és eljárásainak módosítása vagy frissítése,
d) az informatikai biztonsági incidensek megoldására és a biztonság fejlesztésére meghozott intézkedések,
e) az új technológiák alkalmazása, és
f) a hálózatok bõvítése, módosítása
során.
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16. A MOKK rendszerének megfelelõ mûködéséhez szükséges kapacitásigény

30.  § A közjegyzõi kamarának a MOKK rendszere kapacitásigényét folyamatosan biztosítania kell; ennek érdekében a MOKK
rendszere kapacitásigényét folyamatosan figyelemmel kell kísérnie, és a mért értékek alapján meg kell becsülnie
a jövõre nézve.

17. Az informatikai biztonsági incidensek kezelése

31.  § (1) A közjegyzõi kamarának a MOKK rendszerét érintõ informatikai biztonsági incidenseket (a továb biak ban e §-ban:
események) megfelelõ elemzési sémát igénybe véve kell elemeznie.

(2) A közjegyzõi kamarának fel kell készülnie az események bekövetkezésére, ennek érdekében a következõ
intézkedéseket kell megtennie:
a) felkészülés: elõre dokumentált megelõzõ intézkedések, esemény-kezelési útmutatások és eljárások létrehozása

(az eseményre vonatkozó adatok védelmét, az esemény-naplók karbantartását és a nyilvánosság tájékoztatását is
ideértve), a szükséges dokumentumok védelme, valamint üzletmenet-folytonossági tervek készítése,

b) bejelentés: eljárások, módok és felelõsségek meghatározása azzal kapcsolatban, hogy milyen módon és kinek kell
jelenteni az eseményeket,

c) irányítás: eljárások és felelõsségek meghatározása az események kezelésével összefüggõ tevékenység végzése
során (a károk csökkentésekor, az esemény felszámolásának alkalmával és a közjegyzõi kamara vezetésének,
a nyilvánosság tájékoztatásakor),

d) helyreállítás: eljárások és felelõsségek meghatározása a normál mûködés helyreállítására,
e) áttekintõ vizsgálat: eljárások és felelõsségek meghatározása az eseményt követõ tevékenységek során, ideértve

a jogi következmények kivizsgálását és a trendek elemzését (felkészülés további informatikai biztonsági
incidensek kezelésére).

18. A biztonságos mûködéshez szükséges mûszaki paraméterek közzététele

32.  § A közjegyzõi kamara – a központi szolgáltató rendszeren keresztül nyújtott szolgáltatások kivételével – a honlapján
közzéteszi a MOKK rendszere által a felhasználó részére nyújtott szolgáltatások rendeltetésszerû eléréséhez és
igénybevételéhez minimálisan szükséges mûszaki paramétereket.

19. Záró rendelkezések

33.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.

34.  § (1) A közjegyzõi kamarának a rendeletben foglalt informatikai biztonsági követelményeket – a (2) bekezdésben foglalt
kivétellel – legkésõbb 2010. május 31-ére kell teljesítenie.

(2) A 4., 5., 9., 24.  §-ban foglalt követelményeket a közjegyzõi kamarának legkésõbb 2011. december 31-ére kell
teljesítenie.

35.  § (1) A közjegyzõi kamarának a szolgáltatás megkezdéséhez önértékelést kell készítenie, melyet – a (2) bekezdésben
meghatározott módon – 2010. május 31-éig kell elkészíteni.

(2) A Korm. rendelet 1. melléklet 3.2., 4.1., 4.2., 5.2., 7.1.1., 7.2., 7.3.2., 7.6., 7.7., 7.8.2., 7.8.3., 7.8.5., 7.9.2., 7.10.1., 8.4., 8.7.,
9.3.2., 9.4.1., 10., valamint 11. pontja a MOKK rendszerére vonatkozó önértékelésnek nem része.

36.  § (1) A 34. és 35.  § 2012. január 1-jén hatályát veszti.
(2) E § 2012. január 2-án hatályát veszti.

Dr. Forgács Imre s. k., Dr. Molnár Csaba s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 38/2010. (V. 6.) KHEM rendelete
az autópályák, autóutak és fõutak használatának díjáról  szóló 
36/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésrõl  szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3) bekezdés g) pont 3–5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 133/2008. (V.14.) Korm. rendelet 1.  § (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1.  § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben a következõket rendelem el:

1.  § Az autópályák, autóutak és fõutak használatának díjáról  szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet (a továb biak ban: R.) 2.  §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogosultak – a forgalmi rendszámhoz rendelt elektronikus ellenõrzésre
tekintettel – kizárólag azokkal a gépjármûveikkel használhatják térítésmentesen a díjköteles útszakaszt, amelyek
forgalmi rendszámát a jogosultság igazolásával elõ ze tesen írásban vagy elektronikusan a gépjármû-nyilvántartást
vezetõ hatósághoz eljuttatták. Az (1) bekezdésben meghatározott jogosultak a díjmentes jármûveik körét érintõ
változásokat haladéktalanul kötelesek bejelenteni a gépjármû-nyilvántartást vezetõ hatóságnak.”

2.  § Az R. 6.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A 7,5 tonnát meghaladó össztömegû autóbuszt, ide értve a bármilyen vontatmánnyal ellátottat is, az autóbusz
össztömegének megfelelõ díjkategóriánál eggyel alacsonyabb díjkategóriába kell besorolni.”

3.  § Az R. 7.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A díj megfizetése a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és fõutakról  szóló miniszteri
rendelet szerinti díjköteles útszakasz – a közúti közlekedés szabályairól  szóló miniszteri rendelet szerint lakott
területnek minõsülõ részei kivételével – bármely pontján ellenõrizhetõ.”

4.  § Az R. 7/A.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a gépjármû az ellenõrzéskor a gépjármûre egyébként irányadó díjkategóriához képest alacsonyabb
díjkategóriába tartozó, érvényes jogosultsággal rendelkezik, akkor – az 1 napos jogosultság kivételével –
az alacsonyabb és az egyébként irányadó díjkategóriához rendelt pótdíjak különbözetét kell megfizetni. Ha a jármûre
a 6.  § (2) bekezdése szerinti jogosultságot vásárolták, de a jármû a forgalmi engedélye alapján nem motorkerékpár,
akkor a jármû kategóriájának megfelelõ teljes pótdíjat kell megfizetni.”

5.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Hónig Péter s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter és a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
13/2010. (V. 6.) KvVM–FVM együttes rendelete
a Vásárhelyi-terv keretében meg valósuló Szamos-Krasznaközi árvízi tározó területével érintett
földrészletek jegyzékérõl, valamint az egyszeri térítés, az igénybevétel és a kártalanítás 
részletes szabályairól

A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program
(a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekûségérõl és meg valósításáról  szóló 2004. évi LXVII. törvény 24.  § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1.  § c) pontjában és a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1.  § a) pontjában meghatározott feladatkörünkben eljárva a következõket rendeljük el:
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1.  § A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program
(a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekûségérõl és meg valósításáról  szóló 2004. évi LXVII. törvény
(a továb biak ban: VTT tv.) keretében létesülõ Szamos-Krasznaközi árvízi tározó területével érintett földrészletek
jegyzékét településenkénti bontásban és helyrajzi szám szerinti felsorolásban az 1. melléklet tartalmazza.

2.  § A   vízügyi hatóság az 1. mellékletben meghatározott földrészletek tározóba történõ sorolásáról a VTT tv. 4.  §-ában
meghatározott beruházó (a továb biak ban: beruházó) kérelmére  tározónként egy határozattal dönt. Ha a beruházó
a kérelemhez, a tározó területével érintett földrészletek egy hónapnál nem régebbi tulajdoni lapjának hiteles
másolatát nem csatolja, a vízügyi hatóság – az ügy elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránt – megkeresi
az ingatlannyilvántartást vezetõ szervet. A kérelmet a beruházó e rendelet hatálybalépését követõ 90 napon belül
köteles benyújtani.

3.  § (1) A VTT tv. 8.  § (1) bekezdése szerinti egyszeri térítés megfizetése érdekében a beruházó intézkedik a vízügyi hatóság
e tárgyban meghozott határozatának jogerõre emelkedését köve tõ 60 napon belül a határozatban szereplõ egyszeri
térítésnek egy összegben, a jogosult nevére és címére vagy az általa megnevezett hitelintézet számlaszámára történõ
kifizetésérõl.

(2) Ha a jogosult személye bizonytalan, lakóhelye vagy  székhelye ismeretlen, az egyszeri térítés teljesítése tekintetében
a Polgári Törvénykönyv bírósági letétbe helyezésre vonatkozó rendelkezései az irányadók.

4.  § Az egyes tározók árvízi szabályozási célú igénybevételét a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól  szóló
kormányrendelet szerinti árvízvédelmi és belvízvédelmi Országos Mûszaki Irányító Törzs (a továb biak ban: OMIT)
rendeli el az elõ ze tesen elfogadott üzemelési szabályzat alapján. Az igénybevétel várható idejérõl, valamint az elöntés
mértékérõl az OMIT az elrendelést köve tõen azonnal értesíti az érintett települések polgármestereit a megyei védelmi
bizottságokon keresztül.

5.  § (1) Az árvízi tározó területéhez tartozó ingatlan használójának az árvízi szabályozási célból történt igénybevétellel okozott 
kárt a vízügyi igazgatási szervnél a kár bekövetkeztétõl számított     30 napon belül kell bejelentenie.

(2) A bejelentés alapján a kár mértékét a vízügyi igazgatási szerv által felkért, az igazságügyi szakértõi névjegyzékben
szereplõ szakértõ állapítja meg.

(3) A kártalanítás összegét – és az igazságügyi szakértõ díját – az árvízvédekezési költségek terhére kell biztosítani.
A kártalanításnak a jogosult nevére és címére vagy az általa megnevezett hitelintézet számlaszámára egy összegben
történõ kifizetésérõl – ha a jogosult a kártalanítás összegét nem vitatja – a vízügyi igazgatási szerv a földrészlet fekvése
szerint ille té kes szerve a kár igazságügyi szakértõ által történt megállapítását követõ 30 napon belül gondoskodik.

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

Szabó Imre s. k., Gráf József s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 13/2010. (V. 6.) KvVM–FVM együttes rendelethez

A Szamos-Krasznaközi árvízi tározó területével érintett földrészletek

1. Ópályi
092; 093; 094; 095; 096; 097; 098/1; 098/2; 098/3; 098/4; 099; 0100; 0101; 0102/1; 0102/2; 0102/3; 0102/4; 0102/5;
0102/6; 0102/7; 0102/8; 0102/9; 0102/10; 0102/11; 0102/12; 0102/13; 0103; 0104; 0105/1; 0105/2; 0105/3; 0105/4;
0105/5; 0105/6; 0105/7; 0105/8; 0105/9; 0105/10; 0105/11; 0105/13; 0105/14; 0105/15; 0105/16; 0105/17; 0105/18;
0105/19; 0106; 0107; 0108/1; 0108/2; 0108/3; 0110/1; 0110/2; 0110/3; 0110/4; 0110/5; 0110/6; 0110/7; 0110/8; 0110/9;
0110/10; 0110/11; 0110/12; 0110/13; 0110/14; 0110/15; 0110/16; 0110/17; 0110/18; 0111; 0112; 0113/1; 0113/2;
0113/3; 0113/4; 0113/5; 0113/6; 0113/7; 0113/8; 0113/9; 0113/10; 0114; 0115/1; 0115/2; 0115/3; 0115/4; 0115/5;
0115/6; 0115/7; 0115/8; 0115/9; 0115/10; 0116; 0117/1; 0117/2; 0117/3; 0117/4; 0117/5; 0118; 0119/2; 0119/5; 0119/6;
0119/7; 0119/18; 0119/19; 0119/20; 0119/21; 0119/22; 0119/23; 0119/24; 0119/25; 0119/26; 0119/27; 0119/28;
0119/29; 0119/30; 0119/31; 0119/32; 0119/33; 0119/34; 0119/35; 0119/36; 0119/37; 0119/38; 0119/39; 0119/40; 0119/41;
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0119/42; 0119/43; 0119/44; 0119/45; 0119/46; 0119/47; 0119/48; 0119/49; 0119/50; 0119/51; 0119/52; 0119/53; 0119/54;
0119/55; 0119/56; 0120/1; 0120/2; 0121/1; 0121/2; 0121/3; 0121/4; 0121/5; 0121/6; 0121/7; 0121/8; 0121/9; 0121/10;
0121/11; 0121/12; 0121/13; 0121/14; 0121/15; 0121/16; 0121/17; 0121/18; 0121/19; 0121/20; 0121/21; 0121/22; 0121/23;
0121/24; 0121/25; 0121/26; 0121/27; 0122; 0123; 0124; 0125; 0126; 0127; 0128; 0129/1; 0129/2; 0129/3; 0129/4; 0129/5;
0129/6; 0129/7; 0129/8; 0130/3; 0130/4; 0130/5; 0130/6; 0130/7; 0131; 0132; 0133/1; 0133/2; 0133/5; 0133/6; 0133/7;
0133/8; 0133/9; 0133/10; 0133/11; 0133/12; 0133/13; 0133/14; 0133/15; 0133/16; 0133/17; 0133/18; 0133/19; 0133/20;
0134; 0135; 0136/3; 0136/4; 0136/5; 0136/6; 0136/7; 0136/8; 0136/9; 0136/10; 0136/11; 0136/12; 0136/13; 0137; 0138/1;
0138/2; 0138/3; 0138/4; 0138/5; 0138/6; 0138/7; 0138/8; 0138/9; 0138/10; 0138/11; 0138/12; 0138/13; 0138/14; 0138/15;
0138/16; 0138/17; 0138/18; 0138/19; 0138/20; 0138/21; 0138/22; 0138/23; 0138/24; 0138/25; 0138/26; 0138/27; 0138/28;
0138/29; 0138/30; 0139; 0140; 0141; 0142/2; 0142/4; 0142/6; 0142/7; 0142/8; 0142/9; 0142/10; 0142/11; 0142/12;
0142/13; 0142/14; 0142/15; 0142/16; 0142/17; 0142/18; 0142/19; 0142/20; 0142/21; 0142/22; 0142/23; 0142/24; 0142/25;
0142/26; 0142/27; 0142/28; 0142/29; 0142/30; 0142/31; 0142/32

2. Gyõrtelek
010/11; 011; 012/2; 012/3; 012/4; 012/5; 012/6; 012/8; 012/9; 012/12; 012/13; 012/14; 012/15; 012/16; 012/17; 012/18;
012/19; 012/20; 013; 014/1; 014/2; 015; 016; 017; 019; 021

3. Nagydobos
039/3; 039/4; 039/5; 039/6; 039/7; 039/8; 039/9; 039/10; 039/11; 039/12; 039/13; 039/14; 039/15; 039/16; 039/17;
039/18; 039/19; 039/20; 039/21; 039/22; 039/23; 039/24; 039/25; 039/26; 039/27; 039/28; 039/29; 039/30; 039/31; 040;
041/1; 041/2; 041/3; 041/4; 041/5; 042; 043/1; 043/2; 043/3; 043/4; 043/5; 043/6

4. Mátészalka
0213/4; 0215/2; 0215/4; 0215/5; 0215/6; 0215/7; 0215/8; 0215/9; 0215/10; 0215/11; 0215/12; 0215/13; 0215/14;
0215/15; 0215/16; 0215/17; 0215/18; 0215/19; 0215/20; 0215/21; 0216/1; 0216/2; 0217; 0218; 0220/1; 0220/2; 0220/3;
0220/4; 0220/5; 0220/6; 0220/7; 0220/8; 0220/9; 0220/10; 0220/11; 0220/12; 0220/13; 0220/14; 0220/15; 0220/16;
0220/17; 0220/18; 0220/19; 0220/20; 0220/21; 0220/22; 0220/23; 0220/24; 0220/25; 0220/26; 0220/27; 0220/28;
0220/29; 0220/30; 0220/31; 0220/32; 0220/33; 0220/34; 0220/35; 0220/36; 0220/37; 0221/1; 0221/2; 0222/1; 0222/2;
0222/3; 0222/4; 0222/5; 0222/6; 0222/7; 0222/8; 0222/9; 0222/10; 0222/11; 0222/12; 0222/13; 0222/14; 0222/15;
0222/16; 0222/17; 0222/18; 0222/19; 0222/20; 0222/21; 0222/22; 0222/23; 0222/24; 0222/25; 0222/26; 0222/27;
0222/28; 0222/29; 0222/30; 0222/31; 0222/32; 0222/33; 0222/34; 0222/35; 0222/36; 0222/37; 0222/38; 0222/39;
0222/40; 0222/41; 0222/42; 0222/43; 0222/44; 0222/45; 0222/46; 0222/47; 0223; 0224/2; 0224/3; 0224/4; 0224/5;
0224/6; 0224/7; 0225; 0226/1; 0226/3; 0226/4; 0226/5; 0226/6; 0226/7; 0226/8; 0226/9; 0226/10; 0226/11; 0226/12;
0226/13; 0226/14; 0226/15; 0226/16; 0227; 0228/1; 0228/2; 0229/1; 0229/2; 0229/3; 0229/4; 0229/5; 0229/6; 0229/7;
0229/8; 0229/9; 0229/10; 0229/11; 0229/12; 0229/13; 0229/14; 0229/15; 0229/16; 0231/2; 0231/3; 0231/4; 0231/5;
0231/6; 0231/7; 0231/8; 0231/9; 0231/10; 0232; 0234/1; 0234/2; 0234/3; 0234/4; 0234/5; 0234/6; 0234/7; 0234/8;
0234/9; 0234/10; 0234/11; 0234/12; 0234/13; 0234/14; 0234/15; 0234/16; 0234/17; 0234/18; 0234/19; 0234/20;
0234/21; 0234/22; 0234/23; 0234/24; 0234/25; 0234/26; 0234/27; 0234/28; 0234/29; 0234/30; 0234/31; 0234/32;
0234/33; 0234/34; 0234/35; 0234/36; 0234/37; 0234/38; 0234/39; 0234/40; 0234/41; 0234/42; 0234/43; 0234/44;
0234/45; 0234/46; 0234/47; 0235/1; 0235/2; 0235/3; 0235/4; 0235/5; 0235/6; 0235/7; 0235/8; 0235/9; 0235/10; 0236;
0237/2; 0237/3; 0237/5; 0237/6; 0237/7; 0237/8; 0237/9; 0237/10; 0237/11; 0237/12; 0237/13; 0237/14; 0237/15;
0237/16; 0237/17; 0237/18; 0237/19; 0238; 0239; 0240/2; 0240/3; 0240/4; 0240/5; 0240/6; 0240/7; 0240/8; 0240/9;
0240/10; 0240/11; 0240/12; 0240/13; 0240/14; 0240/15; 0240/16; 0240/17; 0240/18; 0240/19; 0240/20; 0240/21;
0240/22; 0240/23; 0240/24; 0240/25; 0240/26; 0240/27; 0243/1; 0243/2; 0245; 0246/2; 0246/3; 0246/4; 0246/5; 0246/6;
0246/7; 0246/8; 0246/9; 0246/10; 0246/11; 0246/12; 0246/13; 0246/14; 0246/15; 0246/16; 0251; 0253; 0254/2; 0254/4;
0254/5; 0254/6; 0254/7; 0254/8; 0254/9; 0254/10; 0254/12; 0254/13; 0254/14; 0254/15; 0254/16; 0254/17; 0254/18;
0254/19; 0254/20; 0254/21; 0254/22; 0254/23; 0254/24; 0254/25; 0254/26; 0254/27; 0254/28; 0254/29; 0254/30; 0255;
0256/2; 0256/3; 0256/4; 0256/5; 0256/6; 0256/7; 0256/8; 0256/9; 0257; 0258/1; 0258/4; 0258/5; 0258/6; 0258/7; 0258/8;
0258/9; 0258/10; 0258/11; 0259; 0260/1; 0260/3; 0260/5; 0260/7; 0260/8; 0260/9; 0260/10; 0262; 0263/2; 0263/3;
0263/4; 0263/5; 0263/6; 0263/7; 0263/8; 0263/9; 0263/10; 0263/11; 0263/12; 0263/13; 0263/14; 0263/15; 0263/16;
0265; 0266; 0267; 0268/1; 0268/2; 0268/4; 0268/6; 0268/8; 0268/9; 0268/10; 0268/11; 0268/12; 0268/13; 0268/14;
0268/15; 0268/16; 0268/17; 0268/18; 0268/19; 0268/20; 0269; 0270; 0271/2; 0271/3; 0271/4; 0271/5; 0271/7; 0271/9;
0271/10; 0271/11; 0271/12; 0271/13; 0271/14; 0271/15; 0271/16; 0271/17; 0271/18; 0271/19; 0271/20; 0271/21;
0271/22; 0271/23; 0271/24; 0271/25; 0271/26; 0271/27; 0271/28; 0271/29; 0272; 0273/1; 0273/2; 0273/4; 0273/5;
0273/6; 0273/7; 0273/8; 0273/9; 0273/10; 0273/11; 0273/12; 0273/13; 0273/14; 0273/15; 0274/1; 0274/2; 0274/3;
0274/4; 0274/5; 0274/6; 0274/7; 0274/8; 0274/9; 0274/10; 0274/11; 0274/12; 0274/13; 0274/14; 0274/15; 0275
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5. Kocsord
06/2; 06/3; 06/4; 06/5; 06/6; 06/7; 09; 010/1; 010/2; 010/3; 010/4; 010/5; 010/6; 010/7; 010/8; 010/9; 010/10; 011/3; 011/4; 
011/5; 011/6; 011/7; 011/8; 0135/9; 0136; 0137; 0138; 0139/2; 0139/3; 0139/4; 0139/5; 0139/6; 0139/7; 0139/8; 0139/9;
0139/10; 0139/11; 0139/12; 0139/13; 0139/14; 0139/15; 0139/16; 0139/17; 0140; 0141/1; 0141/4; 0142/1; 0143; 0144;
0145/1; 0145/2; 0145/3; 0146; 0147; 0165/9; 0165/10; 0165/11; 0165/12; 0165/13; 0165/14; 0165/15; 0165/16; 0165/17;
0165/18; 0165/19; 0165/20; 0165/21; 0165/22; 0165/23; 0166; 0167; 0168/1; 0168/2; 0168/3; 0168/4; 0168/5; 0168/6;
0168/7; 0168/8; 0168/9; 0169; 0170; 0171/1; 0171/2; 0171/3; 0171/4; 0171/5; 0171/6; 0171/7; 0171/8; 0171/9; 0171/10;
0171/11; 0172; 0173/1; 0173/2; 0173/4; 0173/5; 0173/6; 0173/7; 0173/8; 0173/9; 0173/10; 0173/11; 0173/13; 0173/14;
0173/15; 0173/16; 0174; 0175/4; 0175/5; 0175/6; 0175/7; 0175/8; 0175/9; 0175/10; 0175/11; 0175/12; 0175/13;
0175/19; 0175/20; 0175/21; 0175/22; 0175/23; 0175/24; 0175/25; 0175/26; 0175/27; 0175/28; 0175/29; 0175/30;
0175/31; 0175/32; 0175/33; 0176; 0177/1; 0177/2; 0177/3; 0177/4; 0177/6; 0177/7; 0177/8; 0177/9; 0177/10; 0177/11;
0177/12; 0177/13; 0177/14; 0177/15; 0177/16; 0177/17; 0177/18; 0177/19; 0177/20; 0177/21; 0177/22; 0177/23;
0177/24; 0177/25; 0177/26; 0177/27; 0177/28; 0177/29; 0177/30; 0177/31; 0177/32; 0177/33; 0178; 0179; 0180/2;
0180/3; 0180/4; 0181; 0183; 0184; 0185/2; 0185/4; 0185/5; 0185/6; 0185/7; 0185/8; 0185/9; 0186/1; 0186/2; 0186/3;
0186/4; 0186/5; 0186/6; 0186/7; 0187; 0188/1; 0188/2; 0188/3; 0188/4; 0188/5; 0188/6; 0188/7; 0188/8; 0188/9;
0188/10; 0188/11; 0188/12; 0188/13; 0188/14; 0188/15; 0188/16; 0188/17; 0188/18; 0188/19; 0188/20; 0188/21;
0188/22; 0188/23; 0189; 0190/1; 0190/2; 0190/3; 0190/4; 0190/5; 0190/6; 0190/7; 0190/8; 0190/9; 0190/10; 0190/11;
0190/12; 0190/13; 0190/14; 0190/15; 0190/16; 0190/17; 0190/18; 0190/19; 0190/20; 0191; 0192/2; 0192/3; 0192/4;
0192/5; 0192/6; 0192/7; 0192/8; 0192/9; 0192/10; 0192/11; 0192/12; 0192/13; 0192/15; 0192/16; 0192/17; 0192/18;
0192/19; 0192/20; 0192/21; 0192/22; 0192/23; 0192/24; 0192/25; 0192/26; 0192/27; 0192/28; 0192/29; 0192/30;
0192/31; 0192/32; 0192/33; 0192/34; 0192/35; 0192/36; 0192/37; 0192/38; 0192/39; 0192/40; 0192/41; 0193/1; 0193/2;
0193/3; 0193/4; 0193/5; 0193/6; 0193/7; 0193/8; 0193/9; 0193/10; 0193/11; 0193/12; 0193/13; 0193/14; 0193/15;
0193/16; 0193/17; 0193/18; 0193/19; 0193/20; 0193/21; 0193/22; 0193/23; 0193/24; 0193/25; 0193/26; 0193/27;
0193/28; 0193/29; 0194; 0195/1; 0195/2; 0195/3; 0195/4; 0195/5; 0195/6; 0195/7; 0195/8; 0195/9; 0195/10; 0195/11;
0195/12; 0195/13; 0195/14; 0195/15; 0195/16; 0195/17; 0195/18; 0195/19; 0195/20; 0195/21; 0195/22; 0195/23;
0195/24; 0195/25; 0195/26; 0195/27; 0195/28; 0195/29; 0195/30; 0195/31; 0196/1; 0196/2; 0197/1; 0197/2; 0197/3;
0197/4; 0198/1; 0198/2; 0198/3; 0198/4; 0198/5; 0198/6; 0198/7; 0198/8; 0198/9; 0198/10; 0198/11; 0198/12; 0199;
0200; 0201; 0202/1; 0202/2; 0202/3; 0202/4; 0202/5; 0202/6; 0202/7; 0202/8; 0202/9; 0202/10; 0202/11; 0202/12;
0202/13; 0202/14; 0202/15; 0202/16; 0202/17; 0202/18; 0202/19; 0203; 0204; 0205; 0206/1; 0206/2; 0206/3; 0207; 0208; 
0209; 0210/1; 0210/2; 0210/3; 0210/4; 0210/5; 0210/6; 0210/7; 0211; 0212/1; 0212/3; 0212/5; 0212/6; 0212/7; 0212/8;
0212/9; 0212/10; 0212/11; 0212/12; 0212/13; 0212/14; 0212/15; 0212/16; 0213; 0214/2; 0214/3; 0214/4; 0214/5;
0214/7; 0214/8; 0215; 0216/1; 0216/2; 0217; 0218/1; 0218/2; 0218/3; 0218/4; 0218/5; 0218/6; 0218/7; 0218/8; 0218/9;
0218/10; 0218/11; 0218/12; 0218/13; 0218/14; 0218/15; 0218/16; 0218/17; 0218/18; 0218/19; 0218/20; 0218/21; 0221

6. Tunyogmatolcs
02/8; 078; 079; 080/22; 082/2; 093; 095; 096/5; 096/6; 096/7; 096/8; 096/9; 096/10; 096/11; 096/12; 096/13; 096/14;
096/15; 096/16; 096/17; 096/18; 096/19; 096/20; 096/21; 096/22; 096/23; 096/24; 096/25; 096/26; 096/27; 096/28;
097/1; 097/2; 097/3; 097/4; 097/5; 097/6; 097/7; 097/8; 097/9; 097/10; 097/11; 097/12; 097/13; 097/14; 097/15; 097/16;
097/17; 097/18; 097/19; 097/20; 097/21; 097/22; 097/23; 097/24; 097/25; 097/26; 097/27; 097/28; 097/29; 097/30;
097/31; 098; 099/2; 099/3; 099/5; 099/6; 099/7; 099/8; 099/9; 099/11; 099/12; 099/13; 099/14; 099/15; 099/16; 099/17;
0100/1; 0100/2; 0102; 0103/1; 0103/2; 0104; 0105; 0106; 0108; 0109; 0110; 0112/1; 0113/1; 0113/2; 0117/2; 0117/3;
0117/4; 0117/5; 0120; 0121; 0122; 0123; 0125; 0126; 0129/2; 0129/3; 0129/4; 0129/5; 0129/6; 0129/7; 0129/8; 0129/9;
0129/10; 0129/11; 0129/12; 0129/13; 0129/14; 0132; 0133/2; 0133/4; 0133/5; 0133/6; 0133/7; 0133/8; 0133/9; 0133/10;
0133/11; 0133/12; 0133/13; 0133/14; 0133/15; 0136; 0139/1; 0139/2; 0139/3; 0139/5; 0139/6; 0139/7; 0139/8; 0139/9;
0139/10; 0139/11; 0139/12; 0139/13; 0139/14; 0139/15; 0139/16; 0139/17; 0139/18; 0139/19; 0144; 0145; 0146; 0147;
0148/1; 0148/2; 0148/3; 0148/4; 0148/5; 0148/7; 0148/8; 0148/9; 0148/10; 0148/11; 0148/12; 0148/13; 0148/14;
0148/15; 0148/16; 0148/17; 0148/18; 0148/19; 0148/20; 0148/21; 0148/22; 0148/23; 0148/24; 0148/25; 0148/26;
0148/27; 0148/28; 0148/29; 0148/30; 0148/31; 0148/32; 0148/33; 0148/34; 0148/35; 0148/36; 0148/37; 0148/38;
0148/39; 0151; 0152/1; 0152/2; 0152/3; 0152/4; 0152/5; 0152/6; 0152/7; 0152/9; 0152/10; 0152/11; 0152/12; 0152/13;
0152/14; 0152/15; 0152/16; 0152/17; 0152/18; 0152/19; 0152/20; 0152/21; 0152/22; 0152/23; 0152/24; 0152/25;
0152/26; 0152/27; 0152/28; 0152/29; 0152/30; 0152/31; 0153; 0154; 0155; 0156; 0157; 0159; 0161; 0162/1; 0162/2;
0162/3; 0162/4; 0162/5; 0162/6; 0162/7; 0162/8; 0162/9; 0162/10; 0162/11; 0162/12; 0162/13; 0162/14; 0162/15;
0162/16; 0162/17; 0162/18; 0162/19; 0162/20; 0162/21; 0162/22; 0162/23; 0162/24; 0162/25; 0162/26; 0162/27;
0162/28; 0162/29; 0162/31; 0162/32; 0162/33; 0162/34; 0162/35; 0162/36; 0162/37; 0162/38; 0162/39; 0162/40;
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0162/41; 0162/42; 0162/43; 0162/44; 0162/45; 0162/46; 0162/47; 0162/48; 0163; 0164; 0165; 0166; 0167; 0170; 0171/1;
0171/2; 0171/3; 0171/4; 0171/5; 0171/6; 0171/7; 0171/8; 0171/10; 0171/11; 0172; 0175; 0176; 0177/1; 0177/2; 0177/3;
0177/4; 0177/5; 0177/6; 0177/7; 0177/8; 0177/9; 0178/2; 0178/3; 0178/4; 0178/5; 0178/6; 0178/7; 0179; 0181/1; 0181/2;
0181/3; 0181/4; 0181/5; 0181/6; 0181/7; 0181/12; 0182; 0183; 0184; 0185/2; 0185/3; 0185/4; 0186; 0187; 0188/1;
0188/2; 0189; 0190; 0191; 0192/2; 0192/3; 0192/4; 0192/5; 0193; 0194; 0195; 0196; 0197; 0198; 0199; 0215; 0216; 0217;
0218; 0219/1; 0219/2; 0219/3; 0219/4; 0219/5; 0219/6; 0219/7; 0219/8; 0221/2; 0221/4; 0221/5

7. Szamosszeg
082/1; 082/2; 082/3; 082/4; 082/5; 082/6; 082/7; 082/8; 082/9; 082/10; 082/11; 082/12; 082/13; 082/14; 082/16; 082/17;
082/18; 083; 084/1; 084/2; 084/3; 084/4; 084/5; 084/6; 085; 086/1; 086/2; 086/3; 086/5; 086/6; 086/7; 087; 088/2; 088/3;
088/4; 088/5; 088/6; 088/7; 089/1; 089/2; 089/3; 089/4; 089/5; 089/6; 089/7; 089/8; 089/9; 089/10; 089/11; 089/12;
089/13; 089/14; 089/15; 089/16; 089/17; 089/18; 089/19; 089/20; 089/21; 089/22; 089/23; 089/24; 089/25; 089/26;
089/27; 089/28; 089/29; 089/30; 089/31; 089/32; 089/33; 089/34; 089/35; 089/36; 089/37; 089/38; 089/39; 089/40;
089/41; 089/42; 089/43; 089/44; 089/45; 089/46; 089/47; 089/48; 089/49; 089/50; 089/51; 089/52; 090; 091; 092/1;
092/2; 092/3; 092/4; 092/5; 092/6; 092/7; 092/8; 092/9; 092/10; 092/11; 092/12; 099/1; 099/2; 099/3; 099/4; 099/5; 099/6; 
099/7; 099/8; 099/9; 099/10; 099/11; 099/12; 099/13; 099/14; 099/15; 099/16; 099/17; 099/18; 099/19; 099/20; 099/21;
099/22; 099/23; 099/24; 099/25; 099/26; 099/27; 099/28; 099/29; 099/30; 099/31; 099/32; 099/33; 099/35; 099/36;
099/37; 099/38; 099/39; 099/40; 099/41; 099/42; 099/43; 099/44; 099/45; 099/46; 099/47; 099/48; 099/49; 099/50;
0100/3; 0100/4; 0100/5; 0100/7; 0100/8; 0100/9; 0100/10; 0100/11; 0100/12; 0100/13; 0100/14; 0101; 0102/1; 0102/2;
0102/3; 0102/4; 0102/5; 0102/6; 0102/7; 0102/8; 0102/9; 0103/1; 0103/2; 0104; 0105; 0106/2; 0106/3; 0106/4; 0106/5;
0106/6; 0107; 0108/3; 0108/4; 0108/5; 0108/6; 0108/7; 0108/8; 0108/9; 0108/10; 0108/11; 0108/12; 0108/13; 0108/14;
0108/15; 0108/16; 0108/17; 0108/18; 0108/19; 0108/20; 0108/21; 0108/22; 0108/23; 0108/24; 0108/25; 0108/26;
0108/27; 0108/28; 0108/29; 0108/30; 0108/31; 0108/32; 0108/33; 0108/34; 0108/35; 0108/36; 0108/37; 0108/38;
0108/39; 0108/40; 0108/41; 0108/42; 0108/43; 0108/44; 0108/45; 0108/46; 0108/47; 0108/48; 0108/49; 0108/50;
0108/51; 0108/52; 0108/53; 0108/54; 0108/55; 0108/56; 0108/57; 0108/58; 0108/59; 0108/60; 0108/61; 0108/62;
0108/63; 0108/64; 0108/65; 0108/66; 0108/67; 0108/68; 0108/70; 0108/71; 0108/72; 0109; 0110/2; 0110/3; 0110/4;
0110/5; 0110/6; 0110/7; 0110/8; 0110/9; 0110/10; 0110/11; 0110/12; 0110/13; 0110/14; 0110/15; 0110/16; 0110/17;
0110/18; 0110/19; 0112; 0113/1; 0113/2; 0113/3; 0113/4; 0113/5; 0113/6; 0113/7; 0113/8; 0113/9; 0113/10; 0113/11;
0113/12; 0113/13; 0113/14; 0113/15; 0113/16; 0113/17; 0113/18; 0113/19; 0113/20; 0113/21; 0113/22; 0113/23;
0113/24; 0113/25; 0113/26; 0113/27; 0113/28; 0113/29; 0113/30; 0113/31; 0113/32; 0113/33; 0113/34; 0113/35;
0113/36; 0113/37; 0113/38; 0113/39; 0113/40; 0113/41; 0113/42; 0113/43; 0113/44; 0113/45; 0113/46; 0113/47;
0113/48; 0113/49; 0113/50; 0113/52; 0113/53; 0115; 0116; 0117; 0118; 0119; 0120/1; 0120/2; 0120/3; 0120/4; 0120/5;
0120/6; 0120/7; 0120/8; 0120/9; 0120/10; 0120/11; 0120/13; 0120/14; 0120/15; 0120/16; 0120/17; 0120/18; 0120/19;
0120/20; 0120/21; 0120/22; 0120/24; 0120/25; 0120/26; 0120/27; 0120/28; 0120/29; 0120/30; 0120/31; 0120/32;
0120/33; 0120/34; 0120/35; 0120/36; 0120/37; 0121; 0122/1; 0122/2; 0122/3; 0122/4; 0122/5; 0122/6; 0122/7; 0122/8;
0122/9; 0122/10; 0122/11; 0122/12; 0122/13; 0122/14; 0122/15; 0122/16; 0122/17; 0122/18; 0122/19; 0122/20; 0123;
0124; 0125/1; 0125/2; 0125/3; 0125/4; 0125/5; 0125/6; 0125/7; 0125/8; 0125/9; 0125/10; 0126/1; 0126/2; 0127/1;
0127/2; 0128/1; 0128/2; 0128/3; 0128/4; 0128/5; 0128/6; 0128/7; 0128/8; 0128/9; 0128/10; 0128/11; 0128/12; 0128/13;
0128/14; 0128/15; 0128/16; 0128/17; 0128/18; 0128/19; 0128/20; 0128/21; 0128/22; 0128/23; 0128/24; 0128/25;
0128/26; 0128/27; 0128/28; 0128/29; 0128/30; 0128/31; 0128/32; 0128/33; 0128/34; 0128/35; 0128/36; 0128/37;
0128/38; 0128/39; 0128/40; 0128/41; 0128/42; 0128/43; 0128/44; 0128/45; 0128/46; 0128/47; 0128/48; 0128/49;
0128/50; 0128/51; 0128/52; 0128/53; 0128/54; 0128/55; 0128/56; 0128/57; 0128/58; 0128/59; 0128/60; 0128/61;
0128/62; 0128/63; 0128/64; 0128/65; 0128/66; 0128/67; 0128/68; 0128/69; 0128/70; 0128/71; 0128/72; 0128/73;
0128/74; 0128/75; 0128/76; 0128/77; 0128/78; 0128/79; 0128/80; 0128/81; 0128/82; 0128/83; 0128/84; 0128/85;
0128/86; 0128/87; 0128/88; 0128/89; 0128/90; 0128/91; 0128/92; 0128/93; 0128/94; 0128/95; 0128/96; 0128/97;
0128/98; 0128/99; 0128/100; 0128/101; 0128/102; 0128/103; 0128/104; 0128/105; 0128/106; 0128/107; 0128/108;
0128/109; 0128/110; 0128/111; 0128/112; 0128/113; 0128/114; 0128/115; 0128/116; 0128/117; 0128/118; 0128/119;
0128/120; 0128/121; 0128/122; 0128/123; 0128/124; 0128/125; 0128/126; 0128/127; 0128/128; 0128/129; 0128/130;
0128/131; 0128/132; 0128/133; 0128/134; 0128/135; 0128/136; 0128/137; 0128/138; 0128/139; 0128/140; 0128/141;
0128/142; 0128/143; 0128/144; 0128/145; 0128/146; 0128/147; 0128/148; 0128/149; 0128/150; 0128/151; 0128/152;
0128/153; 0128/154; 0128/155; 0128/156; 0128/157; 0128/158; 0128/159; 0128/160; 0129; 0130; 0131; 0132; 0133/2;
0133/3; 0133/5; 0133/6; 0133/8; 0133/9; 0133/10; 0133/11; 0133/12; 0133/13; 0133/14; 0133/15; 0133/16; 0133/17;
0133/18; 0133/19; 0133/20; 0133/21; 0133/22; 0133/23; 0133/24; 0133/25; 0133/26; 0133/27; 0133/28; 0133/29;
0133/30; 0133/31; 0133/32; 0133/33; 0133/35; 0133/36; 0133/37; 0133/38; 0133/39; 0133/40; 0133/41; 0133/42;
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0133/43; 0133/44; 0133/45; 0133/46; 0133/47; 0134; 0135/1; 0135/2; 0135/3; 0135/4; 0135/5; 0135/6; 0135/7; 0135/8;
0135/9; 0135/20; 0135/22; 0135/26; 0135/27; 0135/28; 0135/29; 0135/30; 0135/31; 0135/32; 0135/33; 0135/34; 0135/50;
0160/2; 0160/3; 0160/4; 0160/5; 0160/6; 0160/7; 0160/8; 0160/9; 0160/10; 0161; 0162/2; 0162/3; 0162/4; 0166; 0167/2

8. Szamoskér
06/3; 06/4; 06/5; 06/6; 07; 08/1; 08/2; 08/3; 08/4; 08/5; 09; 010; 012/3; 012/4; 012/5; 012/6; 012/7; 012/8; 012/9; 012/10;
012/11; 012/12; 012/13; 012/14; 012/15; 012/16; 012/17; 012/18; 012/19; 012/20; 013; 014/1; 014/2; 014/3; 014/4; 014/5; 
014/6; 014/7; 014/8; 014/9; 014/10; 014/11; 014/12; 014/13; 014/14; 014/15; 015; 016; 017/1; 017/2; 017/3; 017/4; 017/5;
017/6; 017/7; 017/8; 017/9; 017/10; 017/11; 017/12; 017/13; 017/14; 017/15; 017/16; 017/17; 017/18; 017/19; 017/20;
017/21; 018; 019; 020; 021/2; 021/3; 021/4; 021/5; 021/6; 021/8; 021/9; 021/10; 021/11; 021/12; 021/13; 021/14; 021/15;
021/16; 021/17; 022; 023/2; 023/3; 023/4; 023/5; 023/6; 023/7; 023/8; 023/9; 023/10; 023/11; 023/12; 023/13; 023/14;
023/15; 023/16; 023/17; 023/18; 023/19; 023/20; 023/21; 024; 025/1; 025/4; 025/5; 025/6; 025/7; 025/8; 025/9; 025/10; 026;
027; 028; 029/2; 029/3; 029/4; 029/5; 029/6; 029/7; 029/8; 029/9; 029/10; 029/11; 029/12; 029/13; 029/14; 029/16; 029/17;
029/18; 029/19; 029/20; 029/21; 029/22; 029/23; 029/24; 029/25; 029/26; 029/27; 029/28; 029/29; 029/30; 030; 031; 032;
033/1; 033/2; 033/3; 033/4; 033/5; 033/6; 033/7; 033/8; 033/9; 033/10; 033/11; 033/12; 033/14; 033/15; 033/16; 033/17;
033/18; 033/19; 033/20; 033/21; 034; 035; 037/1; 037/2; 037/3; 037/4; 037/5; 037/6; 037/7; 038; 039/2; 039/3; 039/4; 039/7;
039/8; 039/9; 039/10; 039/11; 039/13; 039/14; 039/15; 039/16; 039/17; 039/20; 039/79; 039/80; 039/83; 039/84; 039/85

A pénzügyminiszter és az igazságügyi és rendészeti miniszter 
19/2010. (V. 6.) PM–IRM együttes rendelete
a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól 
és a nyomozási cselekmények jegyzõkönyv helyett más módon  való rögzítésének szabályairól  szóló 
17/2003. (VII. 1.) PM–IM együttes rendelet módosításáról

A büntetõeljárásról  szóló 1998. évi XIX. törvény 604.  § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat-
és hatáskörérõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § b) pontjában és az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és
hatáskörérõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § h) pontjában meghatározott feladatkörünkben eljárva a következõket
rendeljük el:

1. § A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási
cselekmények jegyzõkönyv helyett más módon  való rögzítésének szabályairól  szóló 17/2003. (VII. 1.) PM–IM együttes
rendelet
a) 21.  §-át megelõzõ alcímében az „Az államtitok és a szolgálati titok” szövegrész helyébe az „A minõsített adat”

szöveg,
b) 21.  § (1) bekezdésében az „Államtitkot vagy szolgálati titkot” szövegrész helyébe az „A minõsített adatot” szöveg,

és az „az államtitokról és szolgálati titokról  szóló 1995. évi LXV. törvény 16.  §-ának (1) bekezdésében” szövegrész
helyébe az „a minõsített adat védelmérõl  szóló tör vénynek a minõsített adat megismerésére vonatkozó
rendelkezéseiben” szöveg,

c) 21.  § (2) bekezdésében az „Államtitkot vagy szolgálati titkot” szövegrész helyébe az „A minõsített adatot” szöveg,
a „Miniszterelnöki Hivatal titokvédelem felügyeletét ellátó szerve” szövegrész helyébe a „Nemzeti Biztonsági
Felügyelet” szöveg, és a „titokvédelem biztosított” szövegrész helyett a „minõsített adat védelme biztosított”
szöveg,

d) 21.  § (3) bekezdésében a „titokvédelem” szövegrész helyett a „minõsített adat védelme” szöveg, és az „államtitkot, 
szolgálati titkot” szövegrész helyébe a „minõsített adatot” szöveg, és

e) 79.  §-ában az „államtitkot, szolgálati titkot tartalmazó” szövegrész helyébe a „minõsített” szöveg
lép.

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

Dr. Oszkó Péter s. k., Dr. Forgács Imre s. k.,
pénzügyminiszter igazságügyi és rendészeti miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1110/2010. (V. 6.) Korm. határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a magyar–román államhatárt
keresztezõ földgázszállító vezetékekkel, valamint villamos távvezetékekkel kapcsolatos
együttmûködésrõl  szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról

A Kormány
1. egyetért a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a magyar–román államhatárt keresztezõ

földgázszállító vezetékekkel, valamint villamos távvezetékekkel kapcsolatos együttmûködésrõl  szóló megállapodás
(a továb biak ban: Megállapodás) bemutatott szövegével;

2. felhatalmazza az energiapolitikáért felelõs minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott
szövegének – a megerõsítés fenntartásával történõ – végleges megállapítására;

3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;

4. elfogadja a Megállapodás kihirdetésérõl  szóló tör vénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás végleges szövegének
megállapítását köve tõen annak az Országgyûléshez történõ benyújtását. A tör vényjavaslat elõadójának a Kormány
az energiapolitikáért felelõs minisztert jelöli ki.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1111/2010. (V. 6.) Korm. határozata
a katasztrófavédelmi felkészülés és megelõzés egyes kérdéseirõl

1. A Kormány
a) az e határozat 1. mellékletében foglaltak szerint elfogadja a katasztrófavédelmi felkészülés és megelõzés 2010. évi 

feladattervét,
b) felhívja a katasztrófák elleni védekezésért felelõs minisztert, hogy kísérje figyelemmel a feladattervben foglaltak

végrehajtását, és szükség esetén tegyen javaslatot a teljesítést segítõ intézkedésekre.
2. A Kormány

a) egyetért azzal, hogy a katasztrófavédelmi felkészülés és megelõzés 2010. évi feladatainak végrehajtásához
a 2010. évi költségvetés XXII. Pénzügyminisztérium fejezet Honvédelmi-, katasztrófavédelmi- és gazdasági
felkészülés központi kiadásai jogcímen biztosított 550 M Ft-ból 20 M Ft kerüljön felhasználásra,

b) felhívja az államháztartásért felelõs minisztert, hogy a 2010. évi költségvetés XXII. Pénzügyminisztérium
fejezetben a Honvédelmi-, katasztrófavédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásaira elõirányzott
költségvetési kiadások átcsoportosítását e határozat 2. melléklete szerint rendezze,

c) az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 12.  § (11) bekezdése alapján a 2010. évi költségvetés
XXII. Pénzügyminisztérium fejezet Honvédelmi-, katasztrófavédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai
jogcímen szereplõ elõirányzatot 33 M Ft-tal csökkenti.

3. A Kormány felhívja az államháztartásért felelõs minisztert, hogy a 2011. évi költségvetés elõkészítése során
a katasztrófavédelmi felkészülés központi kiadásait a feladatkörrel rendelkezõ miniszterek által vezetett minisztérium
költségvetési fejezetében tervezze.

14584 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 69. szám



4. Hatályát veszti a katasztrófavédelmi felkészülés és megelõzés 2009. évi feladatairól  szóló 1039/2009. (IV. 2.) Korm.
határozat.

5. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
6. Ez a határozat 2010. december 31-én hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1111/2010. (V. 6.) Korm. határozathoz

A katasztrófavédelmi felkészülés és megelõzés 2010. évi feladatterve

1. Az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszerrõl  szóló 248/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása.
Határidõ: 2010. június 30.
Felelõs: a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter

az Országos Atomenergia Hivatal fõigazgatója
2. Törvényjavaslat benyújtása az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelölésérõl, valamint védelmük

javítása szükségességének értékélésérõl  szóló 2008/114/EK tanácsi irányelv átültetése érdekében.
Határidõ: 2010. szeptember 30.
Felelõs: a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter

a közlekedésért felelõs miniszter
az elektronikus hírközlésért felelõs miniszter
az energiaügyért felelõs miniszter

3. A települések vízkár-elhárítási tervei elkészítésével kapcsolatos jogszabályok felülvizsgálata.
Határidõ: 2010. december 31.
Felelõs: a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter

a vízgazdálkodásért felelõs miniszter
4. Az influenza pandémia elleni védekezés tapasztalatainak feldolgozása, a nemzeti pandémiás terv szükség szerinti

pontosítása.
Határidõ: 2010. december 31.
Felelõs: egészségügyért felelõs miniszter

5. A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia figye lembe véte lével a hõhullámok kezelésének, a következmény-enyhítés
eszközrendszerének kidolgozása.

Határidõ: 2010. szeptember 30.
Felelõs: egészségügyért felelõs miniszter

6. A katasztrófavédelmi irányítási jogkörben felügyeleti ellenõrzés lefolytatása a Szabolcs-Szatmár-Bereg és a Nógrád
Megyei Védelmi Bizottságoknál.

Határidõ: 2010. november 30.
Felelõs: a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter

7. Az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala Nemzetközi Kutató és Mentõ Tanácsadó Csoport (UN OCHA
INSARAG) által megfogalmazott irányelvek alapján, a katasztrófavédelemmel együttmûködésben álló civil
szervezetek részére elméleti és gyakorlati képzés megszervezése, valamint a 2010. évi minõsítõ gyakorlat
végrehajtása.

Határidõ: 2010. december 31.
Felelõs: az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság fõigazgatója

8. Élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi szimulációs gyakorlat levezetése.
Határidõ: 2010. december 31.
Felelõs: az élelmiszerlánc-felügyeletért felelõs miniszter
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9. Felkészülés az „INEX-4-2010” nemzetközi nukleárisbaleset-elhárítási törzsvezetési gyakorlatra.
Határidõ: 2010. december 31.
Felelõs az összehangolásért: a Kormányzati Koordinációs Bizottság Nukleárisbaleset-elhárítási Védekezési 

 Munkabizottság vezetõje
 a Kormányzati Koordinációs Bizottság Operatív Törzs vezetõje

10. Az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszer központi és ágazatai szervei, valamint a Bács-Kiskun, Fejér és Tolna
Megyei Védelmi Bizottságok közös gyakorlata a Paksi Atomerõmû Zrt.-vel.

Határidõ: 2010. november 30.
Felelõs az összehangolásért: a Kormányzati Koordinációs Bizottság Nukleárisbaleset-elhárítási Védekezési 

 Munkabizottság vezetõje
 a Kormányzati Koordinációs Bizottság Operatív Törzs vezetõje

11. Az Országos Atomenergia Hivatal, a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Védelmi Bizottság, a Komárom-Esztergom Megyei
Védelmi Bizottság, a Nógrád Megyei Védelmi Bizottság és a Pest Megyei Védelmi Bizottság közös
nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlata.

Határidõ: 2010. szeptember 30.
Felelõs az összehangolásért: az Országos Atomenergiai Hivatal fõigazgatója

2. melléklet az 1111/2010. (V. 6.) Korm. határozathoz

A honvédelmi-, katasztrófavédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai költségvetési elõirányzat
felhasználása

Fsz. Feladat Kiemelt elõirányzat Költségvetési fejezet
Költségvetési

cím/alcím/jogcímcsoport
(meg valósító szervezet)

1. Katasztrófavédelmi infokommunikációs
rendszer üzemeltetése, karbantartása

5 M Ft XI. ÖM 1. cím
ÖM igazgatása

2. Katasztrófavédelmi készlet-kiegészítés 5 M Ft XI. ÖM 1. cím
ÖM igazgatása

3. Fõvárosi Központi Rendeltetésû Mentõ
Szervezet felkészítése és gyakoroltatása

3 M Ft XI. ÖM 7. cím
OKF

4. Nemzetközi kutató-mentõ csapatok
felkészítése, vizsgáztatása

7 M Ft XI. ÖM 7. cím
OKF
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A Kormány 1112/2010. (V. 6.) Korm. határozata
egyes kormányhatározatok módosításáról

1. Az egyes honvédelmi szempontból feleslegessé nyilvánított állami tulajdonú ingatlanok elidegenítésének elõ ze tes
engedélyezésérõl  szóló 1092/2010. (IV. 15.) Korm. határozat a következõ új c) ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„c) a Gyõr 0748/73, 0748/75 és 0748/80 helyrajzi számú állami tulajdonú ingatlanokat az ingatlan-nyilvántartásról
 szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról  szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 62/A.  § (4) bekezdése szerinti
beruházási célterületté nyilvánítja.”

2. Az Európa Tanács Adatvédelmi Egyezményében elõírt együttmûködés összehangolásáról, valamint a Tanácsadó
Bizottságban  való magyar képviseletrõl  szóló 2076/1997. (IV. 3.) Korm. határozat 1. pontjában az „Igazságügyi
Minisztériumot” szövegrész helyébe az „adatvédelmi biztost” szöveg, 2. és 3. pontjában az „igazságügyminiszter”
szövegrész helyébe az „adatvédelmi biztos” szöveg, 3. pontjában az „igazságügyminisztert” szövegrész helyébe
az „adatvédelmi biztost” szöveg, 3. és 4. pontjában az „az Egyezmény megerõsítésével egyidejûleg” szövegrész
helyébe a „folyamatos” szöveg, 4. pontjában a „szervezetrõl” szövegrész helyébe a „szervrõl” szöveg, 5. pontjában
a „felkéri az adatvédelmi biztost” szövegrész helyébe a „felhívja az igazságügyért felelõs minisztert” szöveg lép,
továbbá hatályát veszti a 6. pont.

3. A rejtjel-felügyeleti tevékenységnek az Információs Hivataltól a Nemzeti Biztonsági Felügyelethez  való átkerülésére
 való tekintettel a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegû tevékenységet
ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról  szóló 2057/2008. (V. 14.) Korm. határozat
1. számú melléklet 1. sorában a „699” szövegrész helyébe a „707” szöveg, 14. sorában az „5756” szövegrész helyébe
az „5764” szöveg lép.

4. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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